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heikoimmassa asemassa olevia ja tuo epävarmuuden keskelle toivoa? Miten ra-
kennetaan vuoropuhelua eri tavoin ajattelevien ja uskovien välillä?
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Kirja antaa tietoa sekä kutsuu vuoropuheluun ja yhteistyöhön. Se on suunnattu 
ensisijaisesti kirkollisen koulutuksen kehittäjille, kirkon työntekijöille ja kirkon 
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kirja Muutosvoimaa – tutkielmia Diakista ja teologiasta on Diako-
nia-ammattikorkeakoulun (Diakin) kirkollisen alan opettajien kirjoit-

tama artikkelikokoelma. Teoksen tavoitteena on tehdä näkyväksi Diakin kir-
kollista taustaa, Diakille ominaista teologista ajattelua, Diakin kirkollisten 
tutkintojen teologisia ja käytännöllisiä sisältöjä ja alan opettajien pohdin-
toja teologiasta suhteessa diakoniaan ja kristilliseen kasvatukseen. kirja ja-
kaantuu neljään päälukuun. 

Diak ammattikorkeakouluna ja työyhteisönä -pääluku sisältää kaksi ar-
tikkelia. Diakin synty ja kehitys yksityiseksi kirkolliseksi ammattikorkeakouluk-
si tarkastelee Diakonia-ammattikorkeakoulun taustaa ja alkuvaiheita. artik-
keli on Mikko Malkavaaran ja raili Gothónin käsialaa. artikkeli Työn mer-
kityksellisyys ja spiritualiteetti Diakin työyhteisöissä käsittelee työntekijöiden 
kokemuksia työyhteisöstä, työn mielekkyydestä ja turhautumisesta työssä 
sekä spiritualiteetin liittymistä niihin. Sen ovat kirjoittaneet raili Gothó-
ni ja elina Juntunen.

kirjan toisessa pääluvussa Diakilaisen teologian erityispiirteitä, syven-
nytään teologiseen ajatteluun ja teema-alueisiin, jotka ovat luonteenomaisia 
Diakille. Diakilaisen teologian erityispiirteitä tarkastellaan artikkelissa Täs-
sä ja nyt – teologia muutosvoimana, jonka ovat kirjoittaneet Jouko porkka ja 
Minna valtonen. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden teemoihin sosiaalipedago-
giikan ja teologian näkökulmasta ovat paneutuneet kai henttonen ja päivi 
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Thitz artikkelissa Meidän kirkko – osallisuudenko yhteisö? Mirva heikkilä-
Tyni ja hanna niemi pohtivat artikkelin nimen, Ratkaisukeskeisyys terapias-
sa ja sielunhoidossa, mukaisesti ratkaisukeskeisyyttä sielunhoidossa ja ihmis-
ten kohtaamisessa. Dialogisuus on keskeisenä teemana Tiina häkkisen ar-
tikkelissa Kun Paolo Freire ja Fredrik Modéus tulevat nuorteniltaan, joka kes-
kittyy erityisesti kristillisen kasvatuksen koulutukseen liittyviin kysymyksiin.

vuonna 2015 ammattikorkeakoulussa otettiin käyttöön uusi sosiaali- ja 
terveysalan opetussuunnitelma. Pedagogiikkaa -luku alkaa siihen sisälty-
viä teologisia sekä kirkollisia ammattiopintoja käsittelevällä Minna valto-
sen artikkelilla Teologia ja Diakin opetussuunnitelmatyö. Tässä artikkelissa 
osoitetaan, miten teologiset näkökulmat sisältyvät opintojaksoihin. uu-
den, vuonna 2017 käynnistyvän kirkollisen ylemmän ammattikorkeakou-
lututkinnon sisältöjä ja suunnittelun vaiheita kuvaa pekka Launonen artik-
kelissa Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen – uudistuva kirkon alan 
ylempi ammattikorkeakoulututkinto. raili Gothóni ja Sami kivelä pureutu-
vat artikkelissaan Kontekstuaalinen teologia, vapautuksen teologia ja kestävyys 
teemojen erityiskysymyksiin Diakissa.

Luku Diak kehittäjänä alkaa esko kähkösen artikkelilla Teologiaa ja us-
konnon sisältöjä digitalisoituvassa ympäristössä. Diak on valtakunnallisena am-
mattikorkeakouluna kehittänyt digitaalisuuteen perustuvia pedagogisia rat-
kaisuja. Silti olemme vasta kehitystyön alkuvaiheessa. Diakonissan ammatti 
on diakoniatyön vanha perusammatti. Sairaanhoitaja-diakonissan koulutuk-
sen erityiskysymyksiä pohtivat Lea rättyä ja anita pyykkö artikkelissa Ter-
veyserot haastavat diakoniaa. ulla Siirto ja Sari hammar pohtivat maahan-
muuttoa, turvan hakemista ja pakolaisuutta artikkelissaan Pakolaisuus dia-
konian ja kristillisen kasvatuksen haasteena. kirjan päättää artikkeli, joka on 
koottu keskustelusta, johon osallistuivat valmistumisvaiheen diakoniopiske-
lija nea kivistö, Diakin tuore rehtori Tapio kujala ja kirjan toimittajat. ar-
tikkeliin Diak, teologia ja kirkko on koottu keskustelun tärkeimmät teemat.

kirja sisältää tutkimuksellisia asiantuntija-artikkeleita. kirja ei ole täysin 
kattava luonnehdinta kirkollisista opinnoista tai teologiasta Diakissa. artik-
kelit antavat kuitenkin monipuolista tietoa aihepiiristään ja Diakista.
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AbSTRAcT

Raili Gothóni,   Driving force – studies on DIAK, and 
Mikko Malkavaara   theology
& Minna Valtonen (eds.)     
 
helsinki:    Diaconia university of applied Sciences, 2016
    
259 pages   Diak puhenvuoro 3
Series    [Diak Speaks 3]

iSBn    iSSn
978-952-493-272-1 (printed)  978-952-493-273-8 (printed)
2343-2209 (online publication) 2343-2217 (online publication)

The book Muutosvoimaa – tutkielmia Diakista ja teologiasta (”Driving 
force – studies on Diak, and theology”) is a collection of articles 

written by teachers in the Church sector at Diaconia university of applied 
Sciences. The aim of the publication is to bring forth the ecclesiastical 
background of Diak, theological thinking typical of Diak, the theological 
and practical contents of the Church degree programmes at Diak, as well 
as the considerations of the teachers in the field concerning theology in 
relation to diaconia and Christian education. The book is divided into four 
main chapters.

The main chapter Diak ammattikorkeakouluna ja työyhteisönä (“Diak as a 
university of applied sciences and a work community”) includes two articles. 
Diakin synty ja kehitys yksityiseksi kirkolliseksi ammattikorkeakouluksi (“The 
foundation and development of Diak into a private ecclesiastical university 
of applied sciences”) reviews the background and initial stages of Diaconia 
university of applied Sciences. The article is written by Mikko Malkavaara 
and raili Gothóni. The article Työn merkityksellisyys ja spiritualiteetti 
Diakin työyhteisöissä (“The significance of work and spirituality in the work 
communities at Diak”) deals with the employees’ experiences of the work 
community, the significance of work and frustration at work, as well as the 
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linkage of spirituality and the aforementioned. The article is written by raili 
Gothóni and elina Juntunen. 

in the second main chapter in the book, Diakilaisen teologian erityispiirteitä 
(“Characteristic features of theology at Diak”), an in-depth view is taken on 
theological thinking and theme areas typical of Diak. The particular features 
of theology at Diak are looked into in the article Tässä ja nyt – teologia 
muutosvoimana (“here and now – theology as a driving force”), written by 
Jouko porkka and Minna valtonen. kai henttonen and päivi Thitz have 
focused on the themes of communality and participation from the viewpoint 
of social pedagogy and theology in their article Meidän kirkko – osallisuudenko 
yhteisö? (“our church – a community of participation?”). Mirva heikkilä-
Tyni and hanna niemi ponder upon solution focusedness in pastoral care 
and meeting up people, as the title of their article describe: Ratkaisukeskeisyys 
terapiassa ja sielunhoidossa (“Solution focusedness in therapy and pastoral 
care”). Dialogicality is a central theme in Tiina häkkinen’s article Kun 
Paolo Freire ja Fredrik Modéus tulevat nuorteniltaan (“When paolo Freire 
and Fredrik Modéus join the youth evening”), focusing especially on the 
education-related issues of Christian upbringing. 

in 2015, a new curriculum for the social and health care studies was 
taken into use at Diaconia university of applied Sciences. The chapter 
Pedagogiikkaa ("pedagogy”) begins with Minna valtonen’s article Teologia 
ja Diakin opetussuunnitelmatyö (“Theology and the work on the curriculum 
at Diak”), dealing with theological and ecclesiastical professional studies 
included in the new curriculum. This article demonstrates how theological 
viewpoints are included in the study units. pekka Launonen’s article 
Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen – uudistuva kirkon alan ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto (“The value and community -based development 
of work – Master’s degree programme in Diaconia and Christian education”) 
describes the content and stages of development of Master’s degree degree 
programme in Diaconia and Christian education to be started in 2017. 
raili Gothóni and Sami kivelä take an-depth look at the designated themes 
in their article Kontekstuaalinen teologia, vapautuksen teologia ja kestävyys 
(“Contextual theology, theology of liberation and sustainability”).

The chapter Diak kehittäjänä (“Diak as a developer”) begins with esko 
kähkönen’s article Teologiaa ja uskonnon sisältöjä digitalisoituvassa ympäristössä 
(“Theology and contents of religion in the digitizing environment”). Diak 
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as national university of applied sciences has developed pedagogical solutions 
based on digitalization. Yet we are only at the beginning of the development 
work. The profession of a deaconess is an old established profession of 
diaconal work. Lea rättyä and anita pyykkö ponder upon the particular issues 
of the nurse-deaconess education in their article Terveyserot haastavat diakoniaa 
("health differences challenge diaconia"). ulla Siirto and Sari hammar deal 
with immigration, asylum seeking and refuge in their article Pakolaisuus 
diakonian ja kristillisen kasvatuksen haasteena ("refuge as a challenge for 
diaconia and Christian education"). The book is concluded by an article 
compiled of a discussion in which nea kivistö, a student at Diak about to 
graduate, Tapio kujala, the new rector of Diak, and the editors of the book 
participated. The most important themes of the discussion are collected in 
the article Diak, teologia ja kirkko ("on Diak, teology and the Church"). 

The book contains research-based expert articles and contributions. The 
book is not a fully comprehensive characterization of the ecclesiastical 
studies or theology at Diak. however, the articles provide many-faceted 
information about their theme and Diak. 

Keywords: change, communality, Diaconia university of applied Sciences, 
dialogicality, digitalization, education, participation, refugees, theology, 
training, universities of applied sciences, work communities

Themes: Church and parish, education and training

Published: open access web publication www.diak.fi
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lukijalle

vuonna 2016 vietetään Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diakin) 
20-vuotisjuhlaa. ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa syyskuun 

alussa 1996 väliaikaisena ja se vakinaistettiin vuonna 2000. Tällä kirjalla 
Diakin kirkollisen alan opettajat tuovat panoksensa juhlavuoteen. asian-
tuntija-artikkeleista koostuvan teoksen tavoitteena on tehdä näkyväksi Dia-
kin kirkollista taustaa, kirkollisten tutkintojen teologisia ja käytännöllisiä 
sisältöjä sekä alan opettajien pohdintoja teologiasta suhteessa diakoniaan ja 
kristilliseen kasvatukseen.

Täydelliseen läpileikkaukseen kirkollisista opinnoista tai teologiasta Dia-
kissa tämä kirja ei yllä, mutta kirjaan kootut artikkelit antavat tietoa ja li-
säävät ymmärrystä aihepiiristään.

Diakista voidaan valmistua sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan (tulk-
kaus) ja kirkon alan tehtäviin. Diakissa käytetään käsitettä kirkon ala, vaik-
ka se ei sisälly yhteiskunnan yleisen koulutusjärjestelmän luokitteluun. kir-
kon alan koulutukset, joihin kuuluvat diakonin, diakonissan, kirkon nuori-
sotyönohjaajan ja kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan koulutukset, sijoittu-
vat sosiaali- ja terveysalalle. käytännön koulutustyössä kirkon alaa käytetään 
kuvaamaan näiden koulutusten erityistä suuntautumista, luonnetta, tavoi-
tetta ja työelämäyhteyksiä. 

kirja alkaa Mikko Malkavaaran ja raili Gothónin artikkelilla Diakin syn-
ty ja kehitys yksityiseksi kirkolliseksi ammattikorkeakouluksi. Se on katsaus 
Diakonia-ammattikorkeakoulun taustaan ja alkuvaiheisiin. kirjoitus ku-
vaa Diakin perustamisvaihetta, kirkon ohjausta uusien kirkollisten koulu-
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tusten kehittämisessä sekä Diakin rakenteen kehittymistä kirkollisena am-
mattikorkeakouluna.

artikkkeli Työn merkityksellisyys ja spiritualiteetti Diakin työyhteisöissä pe-
rustuu työntekijöiden kokemuksiin. artikkeli, jossa pohditaan kokemuksia 
työyhteisössä ja työyhteisöstä, kuvaa Diakia, joka on kokenut monia muu-
toksia. viimeaikaisten säästöpaineiden alla henkilökunta on joutunut etsi-
mään työn tekemiseen uusia ratkaisuja, kokemaan resurssien kiristymistä ja 
käymään läpi yt-neuvottelujen tuloksena lähikollegojen irtisanomisia. ar-
tikkelin ovat kirjoittaneet raili Gothóni ja elina Juntunen. 

kirjan toisessa osassa syvennytään teologiseen ajatteluun ja teema-alueisiin, 
joita käsitellään koulutuksien aikana ja jotka ovat luonteenomaisia Diakille. 
näihin diakilaisen teologian erityispiirteisiin pureutuvat artikkelissaan Täs-
sä ja nyt – teologia muutosvoimana Jouko porkka ja Minna valtonen. 

opetuksen, tutkimuksen ja kehittämistyön näkökulmista nostetaan esiin 
yhteisöllisyys, sielunhoito ja osallisuus. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tee-
moihin sosiaalipedagogiikan ja teologian näkökulmasta ovat paneutuneet 
kai henttonen ja päivi Thitz artikkelissa Meidän kirkko – osallisuudenko yh-
teisö?, joka tutkii myös Suomen luterilaisen kirkon viimeaikaisia linjauksia, 
siis toimintaympäristöä, jota silmälläpitäen Diak toteuttaa koulutustehtä-
väänsä. Sekä diakonia että kristillinen kasvatus edellyttävät ihmisten välis-
tä kohtaamista. Mirva heikkilä-Tyni ja hanna niemi tarkastelevat artikke-
lissaan Ratkaisukeskeisyys terapiassa ja sielunhoidossa diakoniatyön ja yleensä 
seurakuntatyön luonnetta ihmisten kohtaamisena ja auttamisena erityises-
ti ratkaisukeskeisyyden näkökulmasta. kirjoituksellaan he osoittavat, miten 
myös asiakastyö sisältää teologisia ulottuvuuksia. Dialogisuus on keskeise-
nä teemana Tiina häkkisen artikkelissa Kun Paolo Freire ja Fredrik Modéus 
tulevat nuorteniltaan, joka nimensä mukaisesti keskittyy erityisesti kristilli-
sen kasvatuksen koulutukseen liittyviin kysymyksiin. 

Diak on koulutusorganisaatio ja siksi erityisesti vastuussa koulutuksen ke-
hittämisestä. vuonna 2015 ammattikorkeakoulussa otettiin käyttöön uusi 
sosiaali- ja terveysalan opetussuunnitelma. Siihen sisältyviä teologisia sekä 
kirkollisia ammattiopintoja käsittelee Minna valtonen artikkelissa Teologia 
ja Diakin opetussuunnitelmatyö. Diakin opetussuunnitelma on alusta alka-
en noudatellut ilmiöpohjaista ajattelua. eri tieteenalojen näkökulmat kuu-
luvat opetukseen, ja ne avaavat näkökulmia koulutuksen kannalta merkit-
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täviin ilmiöihin. Siksi tässä artikkelissa osoitetaan, miten teologiset näkö-
kulmat sisältyvät opintojaksoihin. 

kirkon alan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa on toteutettu Dia-
kissa vuodesta 2007 lähtien. Tutkinnon nimi on vuoteen 2016 saakka ollut 
Diakonia ja kristillinen kasvatus, jolla on kerrottu koulutuksen suuntaavan 
näillä aloilla toimivien ammattilaisten ammattitaidon vahvistamiseen niin, 
että he selviävät vaativammista keskijohdon tai erityisammattilaisten tehtä-
vistä. uusi, vuonna 2017 käynnistyvä kirkollinen ammattikorkeakoulutut-
kinto painottuu uudella tavalla. Sen sisältöjä ja suunnittelun vaiheita kuvaa 
pekka Launonen artikkelissa Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen – 
uudistuva kirkon alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Monikulttuurisuuden ja globaalin vastuun kysymyksiin Diakissa on pa-
nostettu koko Diakin olemassaolon ajan. näitä teemoja käsittelevät ulla 
Siirron ja Sari hammarin artikkeli Pakolaisuus diakonian ja kristillisen kas-
vatuksen haasteena ja raili Gothónin ja Sami kivelän artikkeli Kontekstuaa-
linen teologia, vapautuksen teologia ja kestävyys. Jälkimmäisessä pureudutaan 
Diakin koulutuksen vaiheissa kansainvälisen diakonian ja globaalin vastuun 
erityiskysymyksiin teemoittain.

Diak on valtakunnallisena ammattikorkeakouluna kehittänyt opetuksessa 
uusia digitaalisuuteen perustuvia pedagogisia ratkaisuja ja niin sanottua e-
kampusta. Silti olemme vasta alkuvaiheessa puhuttaessa teemasta Digitaa-
lisuus teologiassa, toteaa esko kähkönen artikkelissaan. Digitaalisuuden vai-
kutukset teologiaan eivät rajoitu vain käytännön ratkaisuihin.

Diakonissan ammatti on suomalaisen ja koko pohjoiseurooppalaisen pro-
testanttisen diakoniatyön vanha perusammatti. kirkolle samoin kuin Dia-
kille se on edelleen tärkeä. Sairaanhoitaja-diakonissan koulutuksen erityisky-
symyksiä pohtivat Lea rättyä ja anita pyykkö artikkelissa Terveyserot haas-
tavat diakoniaa.

kirkko on osa yhteiskuntaa ja sellaisena jatkuvassa kehitys- ja muutos-
prosessissa. kirkko on viimeisen kymmenen vuoden aikana kokenut voi-
makkaan kirkosta eroamisaallon, joka on vienyt sen pohtimaan jäsenyys-
kysymystä, sitoutumista ja seurakuntavastuuta. nämä näyttäytyvät erityi-
sesti vapaaehtoisten seurakuntalaisten kutsumisena vastuutehtäviin. uu-
den ajan kysymyksiä ovat myös tarve uudistaa seurakuntarakennetta ja kir-
kollista päätöksentekoa sekä keskustelu koko kirkollisen toimintakulttuu-
rin muutostarpeesta. Samalla kirkko on havainnut olevansa keskellä hyvin 
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moniäänistä keskustelua, jossa sen jäsenet tulkitsevat kristillistä uskoa eet-
tisissä kysymyksissä keskenään lähes vastakkaisin tavoin. nykyajan kirkol-
lisia keskusteluja ja Diakin mahdollisuuksia tukea seurakuntia niiden kes-
kellä esittelee kirjan viimeinen artikkeli, joka on koottu keskustelusta, jo-
hon osallistuivat valmistumisvaiheen diakoniopiskelija nea kivistö, Diakin 
tuore rehtori Tapio kujala ja kirjan toimittajat. artikkeliin Diak, teologia ja 
kirkko on koottu keskustelun tärkeimmät teemat.

Lukijoiksi kirjalle toivomme kirkon alan ammattilaisia ja tutkijoita, kir-
kon työhön valmistuvia opiskelijoita, kirkon päättävissä elimissä toimivia 
ja kaikkia Diakin yhteistyökumppaneita. Tärkeä toivomamme lukijaryhmä 
on Diakin koko henkilökunta. Diak on nimittäin riittävän suuri organisaa-
tio siihen, ettemme välttämättä tiedä kovin hyvin toistemme työn sisällöis-
tä ja ajattelumme painotuksista. koska Diak on leimallisesti kirkollinen am-
mattikorkeakoulu ja kirkollinen koulutus on sen kansallinen erityistehtävä, 
jollaista ei millään muulla ammattikorkeakoululla vastaavalla painotuksel-
la ole, kirkollisuus on myös sen elinehto. Tästä syystä tarjoamme kirjan ar-
tikkeleita myös perehdytysaineistoksi Diakin juuriin.

kirja on yleistajuinen niin, että kuka tahansa asiasta kiinnostunut saa sii-
tä mielenkiintoista tietoa diakonian ja kristillisen kasvatuksen koulutuksis-
ta sekä niihin liittyvistä teologisista opinnoista ja painopistealueista.

Helsingissä 15. elokuuta 2016

Raili Gothóni, Mikko Malkavaara ja Minna Valtonen
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Mikko Malkavaara ja Raili Gothóni

diakin synty ja kehitys yksityiseksi 
kirkolliseksi aMMattikorkeakouluksi

Johdanto

ammattikorkeakoulut ovat suomalaisessa yhteiskunnassa suhteellisen 
nuori ilmiö. kirkollisena ammattikorkeakouluna Diakonia-ammatti-

korkeakoulu (Diak) on ainutlaatuinen. Diak sai opetusministeriöltä väli-
aikaisen ammattikorkeakoulun toimintaluvan aloittaakseen syksyllä 1996. 
vakinaisena se aloitti 1. syyskuuta 2000. 

Tässä artikkelissa tarkastelemme Diakonia-ammattikorkeakoulun muo-
toutumista ja sen synnyn edellytyksiä. kuvailemme, millaiseen historialliseen 
tilanteeseen Diak syntyi, millaisista aineksista tämä kirkon diakoniatyön-
tekijöiden, nuorisotyönohjaajien ja varhaiskasvatuksen ohjaajien merkittä-
vin koulutusorganisaatio on koottu sekä mitä siltä on erityisesti odotettu.

Diakin syntyyn vaikuttaneina tekijöinä tarkastelemme suomalaista kou-
lutuspolitiikkaa ja opetusministeriön ohjausta, kirkon ohjaavaa roolia kel-
poisuuksien ja koulutusten sisällöistä päätettäessä, kansainvälistä diako-
niakeskustelua ja diakoniatutkimuksen vahvistumista sekä Diakin perus-
taneiden koulutusorganisaatioiden odotuksia. Lopuksi pohdimme Diakia 
erilaisten kulttuurien ja uskonnollisten näkemysten dialogissa.
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Ammattikorkeakoulut koulutuspoliittisena ratkaisuna

ammattikorkeakoulujen syntymiseen johtanut uudistus alkoi suomalaises-
sa korkeakoulupolitiikassa 1980-luvun lopulla. Sitä olivat edeltäneet perus-
koulu-uudistus ja yliopistojen hajasijoittaminen 1970-luvulla sekä keskias-
teen uudistus 1980-luvulla.

uudistuksen taustalla oli ylioppilaiden määrän nopea kasvu. kun 1980-lu-
vulla ylioppilaita valmistui yli kolminkertaisesti verrattuna korkeakoulujen 
ja yliopistojen aloituspaikkojen määrään, ongelmaan oli tartuttava. Tam-
mikuussa 1989 valmistuneen opetusministeriön mietinnön mukaan opis-
toaste tuli muuttaa työelämäorientoituneiksi ja käytäntöä korostaviksi am-
mattikorkeakouluiksi.

ammattikorkeakoulut perustettiin eurooppalaisten esikuvien mukaan ai-
kaisemman opistoasteen koulutuksen perustalle. uudistus toteutettiin ripeäs-
ti. Laajamittaiset kokeilut aloitettiin vuonna 1992, ensimmäiset ammatti-
korkeakoulut vakinaistettiin 1995, ja täyteen laajuuteensa järjestelmä pääsi 
vuosituhannen vaihteessa. Suomalaisen korkea-asteen koulutuksessa lähdet-
tiin soveltamaan ns. duaalimallia, jossa tiedelähtöiset yliopistot ja työelämä-
lähtöiset ammattikorkeakoulut toimivat rinnakkain mutta erillään toisistaan.

Yliopistoissa ja monien yliopistokoulutettujen piirissä uusi järjestelmä he-
rätti vastustusta, koska ammattikorkeakoulujen pelättiin hämärtävän kou-
lutussektoreiden työnjakoa. Monet halusivat pitää ammattikorkeakouluja 
pikemmin ammatillisen koulutuksen kuin korkeakoulutuksen piiriin kuu-
luvina. Tämän tulkinnan mukaan vain yliopistot olivat aidosti korkeakou-
luja. (autio 1997, 100–200; henttonen 2002, 373; Lampinen 2002, 60–
61, 67–68; rask 2002, 33.)

ammattikorkeakouluopetus juontaa juurensa kolmesta erilaisesta traditios-
ta. Taustalla ovat vanha ammattialapohjainen mestari–kisälli-perinne, opet-
tajan professioon pohjautuva ammattikasvatusperinne ja tieteenalapohjai-
nen korkeakouluperinne. (kotila 2004, 11–19.) uutena tavoitteena opis-
toasteeseen verrattuna oli tieteenalapohjaisuuden vahvistamisen pyrkimys.

kirkon töistä ammattikorkeakoulu-uudistus koski kattavimmin diakonia- 
ja nuorisotyöntekijöiden koulutuksia. Se ei koskenut yliopistojen teologis-
ten tiedekuntien varaan järjestettyä pappien koulutusta. Samoin keskuste-
lun ulkopuolelle jäi suurin osa kanttorien koulutuksesta, jota oli uudistettu 
vähän ennen ammattikorkeakoulu-uudistusta. alimman asteen kanttorei-
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den koulutus siirtyi ammattikorkeakouluihin, mutta pääosin kanttorit ovat 
yliopistokoulutuksen saaneita musiikin maistereita. (pajamo & Tuppurai-
nen 2004, 609–611.)

keskeinen lainsäätäjien kysymys oli, tehtiinkö ammattikorkeakouluja var-
ten instituutio- vai opinto- ja tutkintolakia. vaikka maaliskuussa 1995 voi-
maantulleeseen uuteen ammattikorkeakoululakiin jäi piirteitä molemmis-
ta, sen mukaan löyhä verkostomainen rakenne ei riittänyt, vaan toimijoiden 
piti muodostaa erillinen oppilaitoksen ylläpidosta vastaava taho, osakeyh-
tiö, säätiö tai kuntayhtymä, joka vastaisi ammattikorkeakoulun toiminnas-
ta ja jolle koulutuspaikat siirrettäisiin. (rask 2002, 32–34; Mäenpää 2002, 
47–58.) Diakille linjaus merkitsi sitä, että muodostettiin osakeyhtiö, jon-
ka osakkaina eli omistajina kaikki taustayhteisöt olivat. näin rakentui yksi-
tyinen ammattikorkeakoulu, jolle perustajien ylläpitämien opistojen kou-
lutuspaikat siirtyivät.

Yhteiskunnallinen muutos ja kansainvälinen 
diakoniakeskustelu

Diakonia ei ollut kirkollisen ammattikorkeakouluhankkeen nimeksi aluksi it-
sestäänselvyys. ensimmäiset hakemukset tehtiin nimellä ”Yhteiskunnallis-dia-
koninen ammattikorkeakoulu” ja muitakin vaihtoehtoja esitettiin. (piispain-
kokouksen valmistusvaliokunnan mietintö 25.1.1996.)

ammattikorkeakoulun nimessä diakonia sai vahvistusta suomalaisesta ja kan-
sainvälisestä keskustelusta sekä diakonian arvostuksen noususta. Diak käyn-
nistyi aikana, jolloin 1990-luvun lama pakotti diakoniatyötä uudistumaan ja 
tehostamaan työtapojaan. Yhteistyö kuntien ja kolmannen sektorien toimi-
joiden kesken oli lisääntynyt, ja kirkon vaikuttamistehtävä yhteiskunnallisena 
diakoniana korostui. kirkon diakoniaan kohdistui runsaasti uutta huomiota.

Laman aikainen kirkon diakoniatyön muutos johtui avuntarvitsijoiden mää-
rän nopeasta kasvusta, mikä siirsi työn painopisteen sosiaaliseen ja taloudelli-
seen apuun. kirkon diakoniatyöstä tuli tärkeä viimesijaisen turvan antaja, kun 
yhteiskunnan turvaverkot olivat pettäneet. Selvemmin kuin aikaisemmin kirk-
ko asettui huono-osaisten puolustajaksi. Muutosta ajallisesti lähin tutkimus 
nosti kirkon panoksen merkittävyyden vielä korkeammalle kuin mitä todel-
lisuus olisi edellyttänyt. (heikkilä 2000, 157–168; Jääskeläinen 2000, 203–
211; heikkilä & karjalainen 2000, 226–264; karjalainen 2000a, 91–100; 
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karjalainen 2000b, 274–279, 286; Lemmetyinen 2000, 197–202; Malka-
vaara 2000a, 196–210; Malkavaara 2000b 43–53; Julkunen 2001, 272; ket-
tunen 2001, 11–17, 191–194; Malkavaara 2002b, 283–312; Yeung 2003; 
veikkola 2005, 21–27; hiilamo, raunio & Yeung 2007, 227–232; Malka-
vaara 2007a, 29–43; Malkavaara 2015, 176–178.)

vaikka myöhempi tutkimus on oikaissut kuvaa ja todennut, että diakonia-
työn muutos ei ollut kaikkialla yhtä voimakas ja että toisilla seuduilla työtavat 
jäivät paikoilleen, kirkon diakoniatyön muutos maan väkirikkaimmilla seu-
duilla oli huomattava. (hiilamo 2010, 21–21.)

kirkko-opillisessa keskustelussa oli vuosia korostettu, että kirkko oli ole-
massa sen olemukseen kuuluvia missiota ja diakoniaa varten. uuden kirkko-
lain toinen pykälä oli kirkon ”toiminta-ajatus”. Lähimmäisenrakkaus nostet-
tiin siinä sanan ja sakramenttien rinnalle. keskellä 1990-luvun lamaa tehty 
päätös heijasti kansainvälistä diakonista uudistusaaltoa, jossa diakonialla on 
yhteisöllinen sisältö ja diakonia ymmärretään koko kirkon tehtäväksi. (Mal-
kavaara 2015, 175.)

Suomen luterilaisen kirkon 1990-luvun lopun yhteiskuntaeettiset asiakirjat, 
niin sanottu nälkäryhmän kannanotto Köyhyysongelman ratkaisua etsimässä 
sekä piispojen paastokirje Kohti yhteistä hyvää olivat puheenvuoroja diakoni-
an puolesta mutta erityisesti yhteiskunnan vastuusta huono-osaisista kansa-
laisista. kirkon sanottiin ”vasemmistolaistuneen” tai ”menneen vasemmalta 
ohi” perinteisten vasemmistopuolueiden. ne edustivat sellaista yhteiskunta- ja 
diakonianäkemystä, jollaista kirkon olisi ehkä ollut vaikea ilmaista niin kauan 
kuin sen historiallinen päävastustaja, reaalikommunismi, oli ollut voimissaan. 
(Malkavaara 2007a, 42–43; Malkavaara 2007b; Malkavaara 2015, 177–178.)

Myös kansainvälisissä kirkkojen asiakirjoissa diakonia korostui entistä enem-
män. Diakonia kirkon ja sen uskon olemukseen kuuluvana eikä vain uskon 
seurauksena ja siten kirkon tehtävänä oli vahvistunut kirkkojen ajattelus-
sa 1960-luvulta alkaen. Tämä näkyi kirkkojen maailmanneuvoston (kMn) 
Delhin yleiskokouksen (1961) jaottelusta todistus (keerygma), palvelu (dia-
konia), ykseys (koinonia), jota tavallaan korjasi kMn:n Faith and order -ko-
mission Montrealin vuoden 1963 maailmankokous jaottelemalla kirkon ole-
muksen liturgiaan (leitourgia), palveluun (diakonia) ja todistukseen (marty-
ria). Diakonia oli molemmissa. Montrealin kokouksen loppuasiakirjan mu-
kaan kristuksen oma tehtävä oli rakkauden palvelua, jota kirkon vihkimys-
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virka heijasti. Samanaikainen vatikaanin toinen kirkolliskokous (1962–1965) 
korosti myös diakoniaa ja diakonin tehtävää.

näihin aikoihin kansainvälinen keskustelu diakoniasta jakautui kahdeksi 
erilliseksi keskusteluksi. keskustelu diakonin vihkimysvirasta, diakonivirasta, 
sai merkittävän sysäyksen Faith and order -komission vuosikymmenet valmis-
teleman asiakirjan kaste, ehtoollinen ja virka (Baptism, Eucharist, Ministry – 
BEM) julkaisemisesta vuonna 1982. kaikilta kMn:n yli 300 jäsenkirkolta pyy-
dettiin siihen vastausta, mikä aktivoi virkakeskustelua kaikkialla maailmassa.

Diakonian olemuksesta käydyn keskustelun tärkeitä virstanpylväitä olivat 
kMn:n diakoniakonsultaatiot 1986 kyproksella Larnakassa ja 1987 espan-
jassa el escorialissa. ne laajensivat diakonian sosiaalista ja karitatiivista paino-
tusta. kMn:n yleiskokous 1991 australian Canberrassa vahvisti niiden suun-
taviivat. (Malkavaara 2015, 118–131, 152–157, 173–174.)

Diakonia oli nousussa myös koulutuksen ja tutkimuksen rintamalla eri puo-
lilla eurooppaa. parinkymmenen vuoden tauon jälkeen diakoniatutkimuk-
seen keskittyviä tutkimuskeskuksia tai tiedekunnan oppituoleja perustettiin 
ainakin itävallan Linziin 1995, norjan osloon samoin 1995, hollannin ut-
rechtiin 1997 sekä ruotsin upsalaan 1999. Diak syntyi diakoniapainotteise-
na korkeakouluna tässä samassa kansainvälisessä aallossa. Diakin sisäisen ide-
oinnin tuloksena vuonna 2002 perustettua Diakonian tutkimuksen seuraa voi 
pitää myös samaan jatkumoon kuuluvana. (Malkavaara 2002b, 303; hentto-
nen 2002, 375; Malkavaara 2007b; Malkavaara 2015, 175.)

kiintoisa merkitys oli euroopan murroksella kylmän sodan päätyttyä ja neu-
vostoliiton hajottua. uuden itäisen keski-euroopan kirkot painottivat diako-
nista luonnettaan. niissä tarvittiin paljon apua ja sitä annettiin. Suomalaisten 
apu kohdistui erityisesti inkeriin ja viroon. kommunistisen järjestelmän kaa-
tuminen toi suomalaiseen kirkolliseen elämään ja sen diakoniatyöhön men-
taalista vapautta. Tämä vaikutti myös Diakin alkuvuosien hankkeisiin. niis-
tä useita toteutettiin virossa ja inkerissä. (Malkavaara 2000a, 187–189; Mal-
kavaara 2007a, 42–43; Malkavaara 2008, 21.)

Kirkon rooli koulutuksessa

kirkon piirissä ammattikorkeakouluun suhtauduttiin myönteisesti. uudis-
tuksen yhteydessä haluttiin pelastaa kirkolliset opistoasteen tutkinnot am-
mattikorkeakoulutasolle ja näin huolehtia, etteivät ne jäisi toisen asteen kou-
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lutuksiksi. kirkon johdossa suhtauduttiin myönteisesti ajatukseen rakentaa 
kirkolliseen koulutukseen erikoistunut valtakunnallinen ammattikorkea-
koulu, jossa koulutus toteutuisi paremmin kuin alueellisten ammattikor-
keakoulujen pienissä toimintayksiköissä maan eri puolilla.

Merkittävä syy sekä omistajien liikkeellelähtöön että kirkon uudistuksel-
le antamaan tukeen oli talous. ammattikorkeakoulut olivat kokonaan val-
tion rahoittamia. ammattikorkeakoululle valtiolta saatu toimilupa varmis-
ti yhtenäisen rahoituspohjan, jollaista ei ennen ollut.

ennen ammattikorkeakoulua diakonien opistoasteinen koulutus oli ollut 
180 opintoviikon laajuinen ja se oli toteutettu valtion rahoituksella. Se oli 
antanut kaksoiskelpoisuuden kirkon diakonian virkaan sekä yhteiskunnal-
lisiin tehtäviin (sosiaaliohjaaja). Diakonissakoulutus oli ollut sekä yhteis-
kunnan että kirkon rahoittamaa. Yhteiskunnallisen kelpoisuuden (erikois-
sairaanhoitaja/ terveydenhoitaja, 140 opintoviikkoa) rahoitti valtio. Sen jat-
koksi annetun kirkollisen koulutusjakson (40 opintoviikkoa) oli rahoittanut 
kirkko. koulutuksen kokonaislaajuus oli siten 180 opintoviikkoa.

kirkon nuorisotyönohjaajien koulutuksen oli rahoittanut valtio siitä huoli-
matta, että se ei tuottanut yhteiskunnallista kelpoisuutta. Ylioppilastutkinnon 
suorittaneille sen laajuus oli 120 opintoviikkoa, peruskoulun suorittaneille 
160 opintoviikkoa. (Suomen ev.lut. kirkon koulutuksen kysymyksiä. Muis-
tio 19.3.2001. Työryhmä outi kinttula, Tuula Wallenius, kai henttonen.)

kirkko oli jo ennen ammattikorkeakouluaikaa vaikuttanut työntekijöiden-
sä koulutukseen. kirkon työhön valmistavista koulutuksista oli neuvoteltu 
oppilaitosten ja kirkon edustajien välillä. Monesti oppilaitosten hallituksis-
sa oli kirkon edustus.

kirkon nuorisonohjaajien koulutusta sitovia opetussuunnitelmia kirkon 
silloinen johtoelin laajennettu piispainkokous oli hyväksynyt jo vuodesta 
1965 alkaen. käytäntö alkoi, kun kirkon oppilaitosten Seurakuntaopiston 
ja Lärkkullan ohella herätysliiketaustaiset oppilaitokset halusivat kouluttaa 
seurakuntavirkaan kelpoisia nuorisonohjaajia. Tehtävä siirtyi piispainko-
koukselle, jonka asettaman työryhmän ehdotus uudeksi nuorisonohjaajien 
koulutusohjelmaksi hyväksyttiin syksyllä 1976. Tämä merkitsi koulutusten 
yhtenäistymistä, vaikka edelleen oli eroja. keskiasteen koulutusuudistuksen 
yhteydessä piispainkokous hyväksyi kirkon nuorisotyönohjaajien koulutusta 
säätelevän opetussuunnitelman syksyllä 1985. (Launonen 2004, 123–132, 
149–150, 158–160, 172–195, 204–209, 228–229.)
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Diakoniakoulutusta olivat perinteisesti valvoneet tuomiokapitulit. vuon-
na 1977 kirkkolain muutos siirsi diakoniaopistojen koulutusohjelmien hy-
väksymisen pois tuomiokapituleilta, joiden valmiudet seurata uudistuvaa 
koulutusmaailmaa olivat olleet huonot. Diakonien ja diakonissojen koulu-
tuksen opetussuunnitelmien hyväksyminen tuli piispainkokouksen tehtä-
väksi. (henttonen 2002, 371.)

piispainkokous hyväksyi 1980-luvulla toteutetun keskiasteen koulutus-
uudistuksen yhteydessä vuosina 1986 ja 1987 ensimmäisen yhteisen ope-
tussuunnitelman kaikille diakonissan ja diakonin koulutusta toteuttaneil-
le opistoille ja näin määritteli, millaista diakoniakoulutusta kirkko tarvitsi. 
(ryökäs 2000, 6.) Diakonissoilla oli sairaanhoitajan ja diakoneilla sosiaa-
liohjaajan pätevyys, mutta nuorisonohjaajille koulutus ei tuottanut yhteis-
kunnallista kelpoisuutta. piispainkokous keskusteli asiasta, mutta ei tehnyt 
muutosta, joka olisi pudottanut uuspietistiset Suomen raamattuopiston ja 
helsingin raamattukoulun kirkon hyväksymien oppilaitosten joukosta. nii-
den linjan nähtiin lähentyneen muiden kirkollisten oppilaitosten opetusta. 
kirkollinen yhteys oli yhteiskunnallista pätevyyttä painavampi argumentti. 
(Launonen 2004, 172–174.)

Diakin synty

ammattikorkeakoulukeskustelun alkuvaiheessa Suomessa toimi toistakym-
mentä sellaista omistuspohjaltaan yksityistä mutta taustaltaan kirkollista 
opistoa (kristillisten kansanopistojen kokonaismäärä oli suurempi), joiden 
koulutustehtävän ytimessä olivat kirkolliseen ammattiin tähtäävät diakonis-
san, diakonin, kirkon nuorisotyönohjaajan tai eräät muut tutkinnot. (hent-
tonen 2002, 386–391; Launonen 2004, 17–20; pyykkö 2004, 129–131.)

Tieto ammattikorkeakoulu-uudistuksesta synnytti kirkon opistoissa reak-
tion. Toiset halusivat uskoa vanhan kansanopistomallin elinvoimaan eivät-
kä pitäneet korkea-asteen uudistusta kirkollisen koulutuksen kannalta mer-
kittävänä. Jo varhain Lahden, pieksämäen ja oulun diakoniaoppilaitokset 
kiinnittyivät mukaan seudullisin perustein muodostettuihin ammattikor-
keakouluihin.

kirkollisen ammattikorkeakoulun suunnittelu alkoi epävirallisena visioin-
tina jo syksyllä 1989. keskeiset henkilöt olivat Seurakuntaopiston yhteydes-
sä toimineen Järvenpään diakoniaopiston rehtori Jarmo kökkö ja helsingin 
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Diakonissalaitoksen oppilaitosten rehtori paavo voutilainen. vähitellen kir-
kolliset koulutussäätiöt aloittivat tiiviimmän keskustelun omasta ammatti-
korkeakouluhankkeesta. valmistelu oli isojen kirkollisten koulutusorgani-
saatioiden keskijohdon ja opettajien vastuulla. (Jarmo kökkö Diak Järven-
pään lopettajaisjuhlassa 26.11.2015, muistiinpano MM.)

Diakin synnytti ajatus liittää toisiinsa kirkon diakonia- ja nuorisotyöhön 
johtavat koulutukset. koulutusuudistus nähtiin välttämättömäksi, jotta 
kirkon tehtävälle ja itseymmärrykselle tärkeät tutkinnot eivät olisi jääneet 
ammatillisen toisen asteen koulutukseksi. keväällä 1991 helsingin Dia-
konissalaitoksen Säätiö, Suomen kirkon Seurakuntaopiston Säätiö ja Lärk-
kulla-Stiftelsen ryhtyivät suunnittelemaan verkostomaista kirkollista am-
mattikorkeakoulua.

Suomen luterilainen kirkko seurasi ammattikorkeakoulu-uudistusta läheltä, 
mutta se ei osallistunut osapuolena kirkollisen ammattikorkeakoulun perus-
tamiseen. kirkon rooli oli kuitenkin tuntuva. Jo maaliskuussa 1991 piispain-
kokous asetti työryhmän laatimaan selvityksen ammattikorkeakoulun suun-
nittelusta ja kirkollisen ammattikorkeakoulun perustamismahdollisuuksista. 

Suomen raamattuopisto ja helsingin evankelinen opisto ilmaisivat myös 
jo keväällä 1991 kiinnostuksensa tulla mukaan kirkolliseen ammattikorkea-
kouluun. asia ei kuitenkaan edennyt, vaikka opistot vetosivat pyrkimykses-
sään kirkon johtoon arkkipiispa John vikströmiä myöten. ilmeisesti yhteis-
kunnallis-yleiskirkollisissa oppilaitoksissa vieroksuttiin herätysliikeoppilai-
tosten painotuksia. (Launonen 2004, 230.)

Yhteenliittymä jätti valtioneuvostolle ”Yhteiskunnallis-diakonista korkea-
koulua” koskevat suunnitelmat vuosina 1992 ja 1993, mutta ne eivät johta-
neet tulokseen. hakijajoukkoa pidettiin liian pienenä ja teknis-käytännölli-
syyttä arvostaneet arvioijat vierastivat ”kristillistä korkeakoulua” ja sen ”ih-
missuhdekoulutuksia”. Suunnitelma korosti syrjäytyneiden ja hädänalais-
ten asemaa siinä määrin, että Seurakuntaopiston ylläpitämän Luther-opis-
ton johtokunta piti sitä nuorisotyön koulutuksen kannalta yksipuolisena. 
(Launonen 2004, 230–231.)

kun syksyllä 1994 valmisteltiin kirkollista ammattikorkeakouluanomus-
ta kolmannen kerran edellisten anomusten pohjalta, Lärkkulla-stiftelsen jäi 
pois, koska kaksikielisyys oli osoittautunut ongelmaksi. porin Diakoniasää-
tiö liittyi mukaan tammikuussa 1995. Maaliskuun alussa suunnitelma oli 
valmis ja oppilaitoksen nimeksi oli muovautunut Diakonia-ammattikorkea-
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koulu. uuden ammattikorkeakoulun organisaatiomuodoksi valittiin osake-
yhtiö, jonka omistajia olisivat vanhojen opistojen ylläpitäjät. viime hetkel-
lä, kirkon piiristä tulleen toivomuksen johdosta, myös raamattuopisto ja 
helsingin evankelinen opisto liittyivät Diakonia-ammattikorkeakoulun 
omistajiin ja koko hankkeeseen 15.3.1995. Diakonia-ammattikorkeakou-
lu oy jätti toimilupahakemuksen 24.3.1995, ja valtioneuvosto myönsi sille 
kokeiluluvan 31.8.1995. väliaikainen ammattikorkeakoulu aloitti toimin-
tansa 1.8.1996. (Launonen 2004, 231–232.)

Kirkon ja Diakin keskustelu laaja-alaisesta diakonin 
vihkimysvirasta

Diakin syntymisen aikaan Suomen luterilaisessa kirkossa ei ollut käynnissä 
ainoastaan diakonian ja diakoniatyön uudistus. Myös keskustelu diakonin 
vihkimysvirasta, diakonaatista tai diakonivirasta, oli uudessa käännekohdassa.

vuodesta 1989 vuoteen 1992 pohjoismaiden ja Baltian luterilaiset kirkot 
sekä Britannian ja irlannin anglikaaniset kirkot olivat neuvotelleet entistä 
syvemmän yhteyden ja yhteistyön aikaansaamiseksi. prosessin päätösasiakir-
ja, porvoon yhteinen julkilausuma, valmistui lokakuussa 1992. Julkilausu-
man keskeisin osa, porvoon julistus (The Porvoo Declaration), oli tarkoitet-
tu kaikissa kirkoissa erikseen hyväksyttäväksi. Julistuksessa kirkot tunnusta-
vat toisensa kirkoksi, jossa saarnataan aidosti Jumalan sanaa ja toimitetaan 
sakramentit oikein. Julistukseen yhtyvillä kirkoilla on yhteinen usko, oikea 
vihkimysvirka ja kaitsennan virka.

Julistus merkitsi piispan, papin ja diakonin virkojen vastavuoroista hyväk-
symistä sekä toisten kirkkojen kastettujen jäsenten pitämistä myös oman kir-
kon jäseninä. kirkot sitoutuivat jatkamaan yhteistyöneuvotteluja ja pyrki-
mään yhteiseen näkemykseen diakonivirasta. Julistuksen ajateltiin vauhdit-
tavan Suomen kirkossa kirkon vihkimysviran selvittämistä, ja niin se aluk-
si tekikin.

kirkolliskokous hyväksyi julistuksen marraskuussa 1995. Yhdessä islan-
nin, Liettuan, norjan, ruotsin ja viron luterilaisten kirkkojen sekä englan-
nin, irlannin, Skotlannin ja Walesin anglikaanisten kirkkojen kanssa Suo-
men luterilainen kirkko allekirjoitti porvoon julistuksen Trondheimissa 1. 
syyskuuta 1996. Tanskan luterilainen kirkko liittyi allekirjoittajiin vuonna 
2010. (Malkavaara 2015, 165–167.) piispa Kalevi Toiviainen tulkitsi vuon-
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na 2004, että julistus merkitsi kolmisäikeisen viran hyväksymistä. allekir-
joituksellaan kirkot olivat sitoutuneet siihen eivätkä enää voineet sitä prob-
lematisoida, hän totesi. (Toiviainen 2004, 120)

keskustelua vihkimysvirasta ja sen säikeistä oli Suomen luterilaisessa kir-
kossa käyty pitkään. kirkon virkakäsitys oli ollut oikeastaan kaksisäikeinen 
vuoden 1869 Schaumanin kirkkolakiin saakka. Siihen asti vain piispa oli 
toimittanut pappisvihkimykset. kun uusi laki piti tuomiorovastin toimitta-
maa ordinaatiota mahdollisena, se muutti virkakäsitystä yksisäikeiseen suun-
taan. piispanvirka nähtiin siten vain kaitsentaan ja johtamiseen erikoistu-
neena papinvirkana. Luterilaisuudessa vallitsevan ajatustavan mukaan dia-
koniviran katsottiin sulautuneen pappisvirkaan.

Diakonissojen vihkimykset aloitettiin vuonna 1872, mutta diakonissalai-
toksissa vihkijä oli laitoksen johtaja, vaikka piispa olisi ollut paikalla. piis-
pan toimittamat diakonissavihkimykset yleistyivät vasta toisen maailman-
sodan jälkeen. Diakonivihkimyksiä alettiin toimittaa 1950-luvulla. (Mal-
kavaara 2015, 113–117.)

Suomalaiseen keskusteluun ajatuksen diakoneista ja diakonissoista kirkon 
vihkimysviran kolmantena säikeenä toi porvoon hiippakunnan diakoniapas-
tori John vikström vuonna 1959. Sama ajatus oli jäsentyneempi laajenne-
tun piispainkokouksen vuonna 1963 asettaman diakoniakomitean mietin-
nössä ja sen teettämissä tutkimuksissa, jotka julkaistiin vuonna 1970 ko-
koomateoksena Diakonia ja muuttuva yhteiskunta. vuonna 1972 julkaise-
massaan artikkelissa Diakonaatti uudistumassa professori Seppo a. Teino-
nen korosti diakonivirkaa kolmisäikeisen viran yhtenä säikeenä ja erityisen 
viran osana. (Malkavaara 2015, 132–137.)

kirkon diakoniatoimikunnan asettama diakonian virkaa ja siihen vihki-
mistä pohtinut työryhmä antoi mietinnössään vuonna 1975 tukensa van-
hakirkolliselle virkakäsitykselle ja kolmisäikeiselle virkarakenteelle. Se osoit-
ti, että kirkon virallisissa asiakirjoissa diakonian virkaa pidettiin aitona vih-
kimysviran osana, mutta seurakunnissa korostui diakoniviran maallikko-
luonne. Diakonian virka oli tehtäviltään kapeutunut ja poikennut vanha-
kirkolliselta yleislinjalta. vain yksi viran osa-alue oli säilyttänyt diakonian 
työalansa nimenä. Diakonin ja diakonissan virka tuli palauttaa kirkon tra-
dition mukaiseen rikkauteen, jossa yhtyivät liturgia sekä karitatiivinen ja ka-
tekeettinen palvelu. Diakonin viran piiriin kuuluivat työryhmän mukaan 
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diakonit, diakonissat, nuorisotyönohjaajat, kanttorit ja lehtorit. (Malkavaa-
ra 2015, 144–145.)

kehitys myötäili ekumeenisen liikkeen virkakeskustelua. Siinä kristuksen 
tehtävä nähtiin rakkauden palveluksi, jota kirkon vihkimysvirka heijasti. kes-
kustelu vahvisti ”korkeakirkollista” ajatusta, jonka mukaan vihkimysvirka 
on olemassa Jumalan säätämyksenä (iure divino) eikä vain yleisen pappeu-
den käytännön järjestelynä. viran kolmijaon rinnalla vahvistui ajatus laaja-
alaisesta ja monipuolisesta diakonivirasta. Diakoniatyö oli 1800-luvun jäl-
keen kehittynyt karitatiiviseksi, mutta se saattoi olla muutakin. koska dia-
konia oli osa kirkon olemusta, se oli jokaisen seurakunnan tehtävä ja ole-
misen tapa. Diakonian luonteeseen kuului rajojen ylittäminen. vastuu kau-
kaisista lähimmäisistä oli ekumeenista tai kansainvälistä diakoniaa. (Malka-
vaara 2015, 131.)

vaikka asiakirjoissa suomalainen kehitys näytti selväpiirteiseltä, tosiasiassa 
näin ei ollut. harvat olivat kiinnostuneita diakonivirasta tai se nähtiin ka-
peasti karitatiivis-sosiaalisen ammatin näkökulmasta. kirkollinen pääkes-
kustelu koski naispappeutta, ja se sai oikeastaan kaiken huomion siihen as-
ti, kunnes se lopulta vuonna 1986 hyväksyttiin.

Siihen mennessä kirkolliskokoukseen oli kertynyt diakonia- ja nuoriso-
työtä koskevien aloitteiden suma. kirkolliskokous yhdisti ne uudistettavaan 
diakonaattiin eli kirkon vihkimysviran piiriin ja antoi selvitystehtävän piis-
painkokoukselle. ekumeenisen BeM-asiakirjan jälkeinen keskustelu osoit-
ti, miten seurakunnissa ajateltiin ”hengelliseen virkaan” kuuluvan muitakin 
kuin pappeja. Lehtorit, diakonia- ja nuorisotyöntekijät ja kanttorit luetel-
tiin useimmin diakonaatin piiriin kuuluviksi.

Dosentti risto a. ahonen julkaisi piispainkokouksen tilaaman tutkimuk-
sen siitä, mitä diakonaatti merkitsi kirkon viran ja seurakunnan elämän uu-
distamisen näkökulmasta. Tutkimus Diakonaatin uudistus – Diakonian vi-
ran kehittäminen Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja muissa luterilaisis-
sa kirkoissa ilmestyi vuonna 1991. kirkkolain ja kirkkokäsikirjan näkökul-
masta diakonian virka oli osa kirkon vihkimysvirkaa, mutta seurakunnissa 
se miellettiin maallikkoviraksi. kirkon tuli ratkaista, miten sitä kehitettiin. 
itse hän piti sitä vihkimysviran osana. Diakonaattiin ahonen luki diakoni-
en ja diakonissojen lisäksi nuorisotyönohjaajat, lapsityönjohtajat, kanttorit, 
lehtorit ja lähetyssihteerit. (antila 2014, 146; Malkavaara 2015, 157–159.)
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piispainkokous asetti piispa erik vikströmin johtaman virkarakennetyö-
ryhmän, joka esitti viran jäsentämistä BeM-asiakirjan herättämän keskuste-
lun mukaisesti kolmisäikeisenä niin, että siihen sisältyisivät piispuus, pappe-
us ja diakonaatti. niistä viimeisin uudistettaisiin laaja-alaiseksi palveluvirak-
si, johon oli mahdollista liittää eri työntekijäryhmiä. Diakonaatin painopis-
teen tuli säilyä ihmisestä, seurakunnasta ja yhteiskunnasta huolehtimisessa. 

erikoista oli, että mietintöön liittyi työryhmän puheenjohtajan eriävä 
mielipide. erik vikström ei kannattanut kolmisäikeistä kirkon virkaa. hä-
nen mukaansa pappisvirka, johon piispanvirka sisältyi, oli riittävän yhden-
mukainen tunnustuskirjojen kanssa ja vanhakirkollisen diakonaatin tehtä-
vät näkyivät hänen mukaansa pappisvirassa, jonka diakonista luonnetta oli 
mahdollista edelleen vahvistaa. karitatiiviset tehtävät eivät tarvinneet kir-
kossa erillistä virkaa, vaan diakonian virka tuli säilyttää maallikkovirkana. 
(Malkavaara 2015, 159–163.)

Diakonia- ja nuorisotyöntekijöiden joukossa oli tyytymättömyyttä omaa 
asemaa kohtaan. vihkimysviran uudistuksella odotettiin saatavan siihen pa-
rannuksia. koska muotoutuvan Diakin ytimessä olivat diakonin, diakonis-
san ja kirkon nuorisotyönohjaajan korkeakoulututkinnot, kyse oli sille tär-
keästä asiasta. Siksi se laati lausunnon laaja-alaisesta diakonian virasta kir-
kolliskokouksen asettaman diakonaattikomitean pyynnöstä.

Diakonaattikomitea tarvitsi tietoa, miten silloinen virkakunta ajatteli mah-
dollisuudesta kehittää diakonian virkaa laaja-alaiseksi, ja lähetti lokakuussa 
1995 tiedustelun eri työntekijäryhmille ja koulutuslaitoksille. kaikki Dia-
kin perustajayhteisöt saivat kirjeen.

komitean mukaan kaikki kirkon toiminta on luonteeltaan palvelevaa ja 
kirkon koko olemus diakoninen. Diakonia ei ollut kirkon elämässä erillinen 
palvelualue, vaan kirkon tapa elää. koska yhteiskunnan muutos oli pysyvää, 
kirkon oli pystyttävä uudistamaan toimintaansa ja rakenteitaan voidakseen 
täyttää tehtäväänsä. kirkko tarvitsi monimuotoisuutta ja joustavuutta vir-
kaansa. Laajasti ymmärretyn vihkimysviran komitea esitti elinikäiseksi ja py-
syväksi, ja siihen tultaisiin vokaation ja ordinaation kautta. uuteen vihki-
mysvirkaan voisivat tulla diakonissat ja diakonit, nuorisotyönohjaajat, kant-
torit ja lehtorit sekä jotkut lapsityön ja lähetystyön piirissä toimivat. (ola-
vi rimpiläinen ja Timo komulainen useille vastaanottajille 24.10.1995.)

Diakin vastaus komitealle alkoi sen omalla määrittelyllä diakoniasta: ”Dia-
konia-ammattikorkeakoulussa diakonia ymmärretään laaja-alaiseksi kristil-
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lisestä lähimmäisenrakkauden periaatteesta nousevaksi palvelu- ja kasvatus-
tehtäväksi, joka ei kuitenkaan ole sidoksissa ainoastaan kristilliseen viiteke-
hykseen. Diakonian lähtökohta on kristillinen usko ja toisen asemaan aset-
tumisen periaate ja sen tehtävä on kärsivien ihmisten ja heidän yhteisöjen-
sä auttaminen ihmisten elämänkatsomuksesta riippumatta.”

Lausunnossa suhtauduttiin myönteisesti viran laaja-alaistamiseen. olen-
naisimpana pidettiin diakonisen palvelustehtävän ytimen sosiaalis-karitatii-
visuutta. Se merkitsi ”ihmisten ja heidän yhteisöjensä auttamista heidän elä-
mäntilanteessaan kulloisessakin yhteiskunnallisessa kontekstissa”. karitatii-
viseen diakoniaan liittyi aina yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

kirkon vihkimysvirkaa ei lausunnon mukaan pitänyt ymmärtää liian sup-
peasti sanan ja sakramenttien jakamisesta käsin, jolloin oli vaarana, että kir-
kon palvelutehtävä saisi liian yleisen merkityksen ja diakonian sosiaalis-ka-
ritatiivinen luonne näivettyisi. Diakin lausunnon mukaan diakonia sosiaa-
lis-karitatiivisena palveluna toteutti sakramentaalisen sanan ydinolemusta.

koska Diak pyrki luomaan kirkon kasvatustyölle ja diakonialle yhteisen 
orientaatioperustan, sen mukaan oli luonnollista, että nuorisotyönohjaajat 
luettaisiin diakonaattiin. Sitä vastoin diakonaattiin ei pitänyt liittää työnte-
kijäryhmiä, joiden tehtävissä oli vain vähän sosiaalis-karitatiivisia tai kate-
keettisia elementtejä. Diakonian tulkinta vaikeutuisi, jos kanttorin, lehto-
rin tai lastenohjaajan tehtävät luettaisiin diakonaatin piiriin.

Diak totesi koulutusohjelmansa luovan uudenlaisen mahdollisuuden ai-
emmin erillisten koulutusten (diakoni, diakonissa, nuorisotyönohjaaja) in-
tegraatiolle ja vuoropuhelulle, mahdollistavan joustavamman ammatilli-
sen liikkuvuuden kirkon ja yhteiskunnan tehtävissä sekä tukevan laaja-alai-
sen diakonaatin syntymistä. (kari Latvus, kari kopperi, Jarmo kökkö, olli 
holmström ja Simo Lahtinen Diakonaattikomitealle 18.3.1996.)

Diakonaattikomitea esitti kirjeessään ajatusta laaja-alaisesta diakonian vih-
kimysvirasta. Sen tiedustelun taustalla oli vielä laveampi ja joustavampi nä-
kemys kuin mitä Diak vastauksessaan esitti. Diak hyväksyi laaja-alaisuuden 
sosiaalis-karitatiivisen palvelun alueella, johon se sijoitti diakonien, diakonis-
sojen ja kirkon nuorisotyönohjaajien tehtävät.

vastauksista laatimassaan koosteessa diakonaattikomitea totesi, että laaja-
alainen diakonian virka oli vastauksissa usein mielletty tarkoittamaan suppe-
aa karitatiivisen diakonian merkitystä. vastauksissa korostui, että diakonaa-
tin ammattiryhmien tuli olla korkeakoulutettuja. komitean mukaan nuori-
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sotyönohjaajat, päiväkerhojen toiminnanohjaajat sekä pyhäkoulu- ja lähetys-
sihteerit suhtautuivat uudistukseen myönteisimmin. nuorisotyönohjaajista 
94 prosenttia kannatti virkansa liittämistä laaja-alaiseen diakonaattiin. nuo-
risotyönohjaajat kokivat uudistuksen vahvistavan virkansa kirkko-oikeudel-
lista asemaa ja työntekijöiden identiteettiä kirkon työntekijöinä.

Diakoniatyöntekijöiden kanta uudistukseen oli varovaisen myönteinen. 
vastauksissa kannettiin huolta siitä, että laaja-alaisuus ei saanut merkitä ka-
ritatiivisen ja yhteiskunnallisen diakoniatyön heikkenemistä eikä diakonia-
työntekijöiden identiteetin hajoamista. Diakoniatyöntekijät korostivat dia-
konaatin tasavertaisuutta piispojen ja pappien rinnalla.

kriittisimmin uudistukseen suhtautuivat kanttorit, jotka arvostelivat dia-
konaatin karitatiivista leimaa ja epäilivät, että kanttorien toimenkuvaa ha-
luttaisiin laajentaa siihen suuntaan. kanttorit katsoivat kuuluvansa kirkon 
erityiseen virkaan, mutta eivät komitean hahmottelemalla tavalla. (Työnte-
kijäryhmien kannanotot. komulainen Diakille 30.8.1996.)

Piispainkokous ohjaa koulutussuunnittelua

Diakille valtion myöntämä toimilupa oli välttämätön, mutta yhtä olennais-
ta oli saada kirkon hyväksyntä diakonian ja kasvatuksen ammattikorkeakou-
lututkinnolle, joka tuottaisi kelpoisuuden kirkon diakonian ja nuorisotyön-
ohjaajan virkoihin. Tätä koskien Diakonia-ammattikorkeakoulu oy:n hal-
litus lähetti piispainkokoukselle anomuksen tammikuussa 1996. (Mäkeläi-
nen ja räikkönen Suomen ev.lut. kirkon piispainkokoukselle 15.1.1996.)

Lukuvuotta 1996–1997 varten opetusministeriö oli vahvistanut Diakin 
140 opintoviikon laajuisen ammattikorkeakoulun diakonisen sosiaali-, ter-
veys- ja kasvatusalan koulutusohjelman. Siinä ei ollut suuntautumisvaihto-
ehtoja. koulutusohjelma johti joko sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tai dia-
konian ja kasvatuksen ammattikorkeakoulututkintoon. 

piispainkokouksen valmistusvaliokunnan mukaan Diakin esittämät selvi-
tykset eivät olleet riittäviä. valmistelijat eivät olleet saaneet aineistosta sel-
vää, mihin tutkintoon esimerkiksi diakonissan koulutus sisältyi ja oliko tut-
kinnon tarkoituksena antaa jokaiselle opiskelijalle kelpoisuus sekä diakonian 
että nuorisotyön virkoihin. oli epäselvää, mistä osista koostuivat diakonis-
san, diakonin ja nuorisotyönohjaajan koulutuksen vaihtoehdot sekä mitkä 
yhteiskunnalliset kelpoisuudet koulutusohjelman ajateltiin tuottavan. ”kir-
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kon virkakelpoisuuden” käsitekään ei valmistusvaliokunnan mielestä tullut 
selväksi. (Diak: Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusoh-
jelma. piispainkokouksen käsiteltäväksi 12.1.1996; piispainkokouksen val-
mistusvaliokunnan mietintö, lähetetty Diakille 25.1.1996, 1–4.)

kriittinen valmistusvaliokunta ei ollut kyennyt tulkitsemaan Diakin sille 
toimittamaa aineistoa eikä saamaan selvää asiakirjojen ajatuksista, mistä joh-
tui sen ironinen, jopa pilkkaava sävy. epäselväksi jäivät myös Diakin muo-
dostavien eri oppilaitosten tehtävät ammattikorkeakoulun kokonaisuudes-
sa. Jatkaisivatko oppilaitokset vanhoja koulutuksiaan, valmistusvaliokun-
ta kysyi. Se tulkitsi koulutusohjelmasuunnitelman oikeastaan oppilaitosten 
yhteiseksi periaateohjelmaksi. 

valiokunta ei torjunut haastavaa ajatusta eri koulutusten (diakonit, dia-
konissat, nuorisotyönohjaajat) integraatiosta, millä luotaisiin laajempaa am-
matillisuutta ja joustavampaa ammatillista liikkuvuutta sekä edellytyksiä 
diakonaatin uudistamiselle. Se edellytti kuitenkin tarkempia suunnitelmia. 
Laaja-alaista diakonaattia ei kannattanut pitää johtotähtenä, koska periaa-
tepäätöstä siitä ei vielä ollut. valmistusvaliokunta suositti tarkoituksenmu-
kaiseksi ”pitäytyä olemassa olevassa järjestelmässä, jossa tietty koulutus joh-
taa joko diakonissan tai diakonin tai nuorisotyönohjaajan koulutukseen.”

valmistusvaliokunta piti koulutuksen arvopohjan esittelyä verrattain sel-
keänä, vaikka toivoi sen tiivistämistä. pedagogisten prosessien ja opintoko-
konaisuuksien selostukset olivat sen mielestä vaikeaselkoisia ja terminolo-
gialtaan hankalia. oli vaikea hahmottaa, kuuluivatko eri opintokokonai-
suudet kaikille koulutusohjelman mukaan opiskeleville vai pelkästään dia-
konian ja kasvatuksen tutkintoa suorittaville. (Diak: Diakoninen sosiaali-, 
terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma. piispainkokouksen käsiteltäväk-
si 12.1.1996; piispainkokouksen valmistusvaliokunnan mietintö, lähetetty 
Diakille 25.1.1996, 4–6.) valmistusvaliokunnan jäsenille olisi varmaan ol-
lut helpompaa, jos Diak olisi valinnut tiedepohjaisen ja heille tutun peda-
gogisen lähestymistavan.

ammattikorkeakoulun valmistelu vaati paljon opetussuunnitelmaan ja 
pedagogiikkaan liittyvää työtä. Siinä lehtorit olivat avainasemassa. koulu-
tussuunnittelun lähtökohdista ja pedagogiikasta käytiin välillä kiivastakin 
keskustelua.  

Tiedepohjainen valinta tuntui helpolta, koska silloin jokainen saisi toimia 
sen tieteen alansa mukaisesti, jota oli yliopistossa opiskellut. Tätä valintaa 
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puolsi myös se, että silloin seurattaisiin monien muiden ammattikorkea-
koulujen jalanjälkiä. ilmiölähtöinen opetussuunnitelma oli kuitenkin kä-
sitteenä juuri tullut kasvatusalan keskusteluun ja siinä oli jotain houkutte-
levan uutta. Samaa ilmiötä voitiin käsitellä useasta näkökulmasta ja eri tie-
teiden käsittein. 

Samanaikaisesti sosiaali- ja terveysalalla oli virinnyt keskustelu tarpeesta 
alojen väliseen lähempään yhteistyöhön. ilmiöpohjaisuuden valintaa tuki 
myös arvopohja, jonka mukaan Diakin koulutuksessa ja kehittämistoimin-
nassa tuli erityisesti huomioida haavoittuvimmassa asemassa olevat. Diako-
nian ja kristillisen kasvatuksen lehtorit eivät halunneet sitoutua vain yhteen 
tieteenalaan. kaikki kirkon alan koulutusohjelmat tarvitsivat useita näkökul-
mia ja niihin liittyvää eri alojen tutkimusta. Diakin koulutuksen lähtökoh-
daksi valittiin laajapohjainen diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan 
koulutusohjelma. kun valinta oli tehty, se merkitsi sitä, että alku- ja loppu-
vaiheen opinnoissa oli huomattavan paljon kaikkien alojen yhteisiä sisältö-
jä. halu toteuttaa ilmiöpohjaista opetussuunnitelmaa, mutta myös talou-
delliset resurssit mahdollistivat sen, että useilla tunneilla opetuksesta vasta-
si moniammatillinen opettajatiimi. osa opiskelijoista oli erittäin tyytyväi-
siä Diakin valintaan, osa valitti, että on väärin, kun he eivät pääse heti kiin-
ni omaa substanssialaan. Joillekin opettajille tämä oli myös iso muutos ai-
kaisempaan opistotason opetukseen nähden. 

ilmiöpohjainen valinta edellytti, että opettajat voisivat myös omassa kou-
lutuksessaan oppia, mitä eri alojen välinen vuoropuhelu merkitsi. kun muut 
ammattikorkeakoulut lähettivät omat opettajat kunkin oman alansa tiede-
kuntien seminaareihin, Diak valitsi toisenlaisen tavan toteuttaa opettajien-
sa jatkokoulutusta. Jatkokoulutusohjelmat sekä maisteri- että tohtoritasol-
la toteutuivat Diakissa moniammatillisina ryhminä. Mukaan seminaareihin 
tulivat yliopistoista hoitotieteen, kasvatustieteen, sosiaalityön ja teologian 
professorit.  kokonaisuuden vastuuhenkilö oli tutkimuspäällikkö. 

Diakonian ja kasvatuksen erityisosaamisen lähtökohdaksi Diakin koulu-
tusohjelmassa oli asetettu käsite ”pyhä ihmisen arjessa”. Tätä arvopohjan ki-
teytystä ja kristillisen uskon muotoilua valiokunta piti sisällöltään rannatto-
mana: ”Tämä ilmiö kuvaa ihmisen elämää tuon- ja tämänpuoleisen leikka-
uspisteessä, sisältää kristillisen ihmiskäsityksen ja kuvastaa myös diakonian 
ja kasvatuksen teologiaa.” Sen sanottiin myös läpäisevän kaikki muut ilmiöt. 
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Diakin koulutuksen lähtökohdaksi valittiin laajapohjainen diakoninen so-
siaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma. opintoja toteutettiin am-
mattikorkeakoulun kaikissa yksiköissä ja samoja opintokokonaisuuksia voi-
tiin tarjota eri tutkintoihin tähtääville. opetuksen sisältöjen suunnittelun 
perustaksi valittiin ilmiöpohjainen, ei siis tiede- tai oppiaineperustainen ajat-
telu. koulutusohjelmassa korostuivat moniammatillisuus, monitieteellisyys, 
kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, kaikki aikansa vahvoja ilmiöitä. Tut-
kinnot tähtäsivät kaksoiskelpoisuuteen. Diakonissat kelpoistuivat sairaan-
hoitajiksi, diakonit sosionomeiksi. Merkittävä uusi linjavalinta oli se, että 
kirkon nuorisotyönohjaajat valmistuivat sosionomeiksi eli he saivat sosiaa-
lialan koulutuksen ja kelpoisuuden. (Diak: Diakoninen sosiaali-, terveys- ja 
kasvatusalan koulutusohjelma. piispainkokouksen käsiteltäväksi 12.1.1996.)

Tutkinnon sanottiin tuottavan kykyä kohdata pyhä ihmisen arjessa kai-
kissa niissä ilmiöissä ja konteksteissa, joissa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan 
ammattilaiset toimivat. Sitä Diak kutsui laaja-alaiseksi diakoniaksi. pyrki-
mystä ilmaista diakonian olemusta, Diakin arvoperustaa ja koulutusohjel-
man keskeistä ideaa käsitteellä ”pyhä ihmisen arjessa” valmistusvaliokun-
ta piti kunnianhimoisena ja kysyi, oliko perusidea pätevä myös ei-kirkollis-
ten koulutusten osalta. (Diak: Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan 
koulutusohjelma. piispainkokouksen käsiteltäväksi 12.1.1996; piispainko-
kouksen valmistusvaliokunnan mietintö, lähetetty Diakille 25.1.1996, 6–7.)

valmistusvaliokunta ei tullut vakuuttuneeksi, että koulutusohjelma tuot-
taisi diakonissan, diakonin tai nuorisotyönohjaajan tehtävissä tarvittavat tie-
dot ja taidot. Suunnitelman yleinen näkökulma painotti diakoniaa, mut-
ta käytännön seurakuntadiakoniaan tai hoitotyöhön liittyvä ammatillinen 
aines suunnitelmassa oli niukkaa. nuorisotyönohjaajien ammattipätevyy-
den kannalta puutteita oli nuorten kasvun ja sen tukemisen, nuorten omi-
en kysymysten ja nuorisokulttuurin sekä lapsi- ja nuorisotyön suunnittelun 
ja johtamisen kohdalla. Suunnitelman perusteella ei voinut ratkaista, an-
taisiko tutkinto riittävät ammatilliset perustaidot ja valmiudet kirkon dia-
konia- ja nuorisotyöhön. valiokunta esitti anomuksen panemista pöydäl-
le. (piispainkokouksen valmistusvaliokunnan mietintö, lähetetty Diakille 
25.1.1996, 7–9.)

kirkko seurasi koulutussuunnittelua läheltä ja suorastaan ohjasi sitä. ky-
symyksiä herättää, miksi puutteellinen esitys oli kannattanut lähettää kes-
keneräisenä ja miksi koulutusohjelman perusajatuksia ei ollut esitelty etu-
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käteen väärinkäsitysten välttämiseksi. Toisaalta piispainkokouksen ja Dia-
kin kirjeenvaihto osoitti luottamusta ja läheisyyttä.

Diak reagoi nopeasti ja toimitti täydentävää lisäaineistoa piispainkoko-
ukselle muutamaa päivää myöhemmin. esittelyn se kertoi syntyneen työ-
ryhmissä, joissa oli kaikkien toimintayksiköiden edustajia. ennakkoluulot-
toman ja luovan työtavan varjopuolia olivat hitaus ja muotoilujen epätark-
kuus. uudessa selvityksessä Diak pyrki tarkempaan esitystapaan. (Täyden-
nys anomukseen. Diak hannu Juntuselle (piispainkokouksen valmisteluva-
liokunnalle) 30.1.1996.)

uusi selvitys auttoi piispainkokousta hahmottamaan, että koulutusohjel-
man molemmat tutkinnot (sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan sekä diakonian 
ja kasvatuksen ammattikorkeakoulututkinto) saattoivat opiskelijan valinnois-
ta riippuen johtaa joko terveys- tai sosiaalialan ammatillisen korkea-asteen 
yleiseen kelpoisuuteen. kirkollisiin virkoihin kelpoistavat opintokokonai-
suudet sisältyivät diakonian ja kasvatuksen ammattikorkeakoulututkintoon.

Lisäselvitys ei riittänyt piispainkokouksen mukaan osoittamaan opinto-
kokonaisuksien ja kelpoisuuksien yhteyttä muiden kuin diakonissojen osal-
ta. he olivat aina myös sairaanhoitajia. opiskelijan oli oikeusturvansa takia 
tiedettävä heti opiskelujen alettua, mihin kelpoisuuksiin hänen tekemän-
sä valinnat johtivat.

Selvityksen mukaan ammattikorkeakoulun toiminta toteutuisi omistaja-
yhteisöjen toimipisteissä. Diakin yksiköt eriytyisivät hallinnollisesti muus-
ta oppilaitosyhteisöstä. Toiminta kuitenkin kunnioittaisi kunkin omistaja-
yhteisön traditiota. Jokaisen omistajayhteisön opistoasteisen koulutuksen 
aloituspaikat siirtyivät Diakille 1.8.1996 alkaen. koulutusohjelman tar-
koituksena ei ollut tarjota ratkaisua diakonaattikeskusteluun, vaan varau-
tua sen tuottamiin haasteisiin. Diak halusi luopua koulutusammattiajatte-
lusta, jonka mukaan ammattitaito rakennetaan eriytyneissä koulutusohjel-
missa. (Täydennys anomukseen. Diak hannu Juntuselle (piispainkokouk-
sen valmisteluvaliokunnalle) 30.1.1996; piispainkokouksen kirjelmä nro 5 
Diakonia-ammattikorkeakoulu oy:lle 13.2.1996.)

Uudet käytännöt kirkollisten virkojen kelpoisuusehtoihin

piispainkokous oli asettanut jo vuonna 1991 ammattikorkeakoulutyöryh-
män ja pyytänyt seuraavana vuonna kirkon koulutuskeskusta laatimaan ylei-
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set ohjeet kirkon eri tehtäviin johtavien tutkintojen opintojaksoista, mitä 
tehtävää koulutuskeskus piti kuitenkin mahdottomana. (piispainkokouk-
sen kirjelmä nro 5 Diakonia-ammattikorkeakoulu oy:lle 13.2.1996.) kun 
koulutuskeskus ei ollut kyennyt tehtävään tarttumaan, piispainkokous ha-
lusi hahmotella itse periaatteet kirkon eri tehtäviin opiskelevilta edellytet-
tävistä opintokokonaisuuksista. piispainkokous sitoi ajattelunsa koulutus-
kysymyksissä diakonaattikeskustelun ratkaisuihin ja katsoi voivansa hyväk-
syä integroidut koulutukset vain kokeiluluonteisesti.

piispainkokous pani Diakin anomuksen pöydälle jatkovalmistelua varten. 
Samalla se pyysi piispa voitto huotaria, kirkkoneuvos heikki Mäkeläistä 
ja piispainkokouksen sihteeri hannu Juntusta valmistelemaan piispainko-
koukselle ehdotuksen siitä, millaisia koulutuksen osia tuli edellyttää kirkon 
diakonian tai nuorisotyön virkoihin kelpoisuuden antavalta ammattikor-
keakoulututkinnolta. (piispainkokouksen kirjelmä nro 5 Diakonia-ammat-
tikorkeakoulu oy:lle 13.2.1996.)

Työryhmä lähetti toukokuussa 1996 Diakille, Lahden diakoniaopistol-
le, oulun Diakoniaopistolle, raudaskylän kristilliselle opistolle ja Sisälä-
hetysseuran oppilaitoksille valmistelunsa ammattikorkeakoulututkintojen 
kelpoisuuskriteereistä diakonin, diakonissan tai kirkon nuorisotyönohjaa-
jan virkoja varten ja pyysi niistä kommentteja. (hannu Juntunen Diakille 
ja neljälle muulle oppilaitokselle 14.5.1996.) Diakonian sekä kirkon lapsi- 
ja nuorisotyön koulutusten integroimisen kehittelyjä tuli sen mielestä jat-
kaa, mutta toistaiseksi integroinnin perusajatukset eivät olleet riittävän sel-
keitä. Työryhmän mukaan ammattikorkeakoulututkinnon tuli antaa jokin 
kirkollinen kelpoisuus, josta opiskelijan oli oltava selvillä jo opintojen alus-
sa ja jonka tuli ilmetä tutkintotodistuksessa. periaatteet, joilla arvioitaisiin 
kirkollisten ammattikorkeakoulututkintojen osia, se halusi määritellä ver-
rattain yleisiksi.

ammattikorkeakoulututkinnon laajuus oli yleensä 120–140 opintoviik-
koa. piispainkokouksen päätöksessä tuli todeta, että opiskelijan oli suori-
tettava tutkinnon yhteydessä tai sen lisäksi vähintään 60 opintoviikkoa teo-
logisia ja kirkon työhön valmentavia opintoja. Tämä jätti tutkinnon sisäl-
lä tilaa (60–80 opintoviikkoa) kaikille yhteisille ja opiskelijan valitsemille 
muille opinnoille. kirkolliseen ammattipätevyyteen vaadittavat 60 opinto-
viikkoa voitiin sijoittaa tutkintoon eri tavoin.
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Työryhmän mielestä perusopintojen luonteiset teologis-kirkolliset opin-
not voisivat olla yhteisiä diakonin, diakonissan ja kirkon nuorisotyönohjaa-
jan kelpoisuuteen tähtääville opiskelijoille. kirkollisten opintojen kokonai-
suuteen tuli olla mahdollista sisällyttää myös muuta kuin keskeisesti omaan 
ammattipätevyyteen liittyvää kirkollista ainesta. Siten nuorisotyötä opiske-
leva voisi opiskella myös diakoniaa ja päinvastoin.

piispainkokouksen päätöksellä tuli varmistaa, etteivät harjoittelut kaven-
taisi liikaa muun opiskelun osuutta. harjoittelun osuus tuli olla enintään 
10 opintoviikkoa. Mikäli koulutussuunnitelmat täyttäisivät valmistellut pe-
riaatteet, työryhmän mielestä piispainkokouksen ei tarvitsisi enää käsitellä 
eri ammattikorkeakoulujen suunnitelmia.

Diakonian, diakonissan tai kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoista-
vaan tutkintoon tuli sisältyä ”vähintään 60 opintoviikkoa raamatun ja kris-
tinuskon tuntemukseen johdattavia sekä kirkon työhön liittyviä opintoja”. 
päättötyön osuus sai olla korkeintaan kahdeksan opintoviikkoa ja kirkolli-
sen työn alalla suoritettua harjoittelua korkeintaan 10 opintoviikkoa. Työ-
ryhmä esitti, että piispainkokous asettaisi ammattikorkeakoulututkintojen 
seurantaryhmän.

pyydetyt vastaukset tulivat Diakilta, Lahden diakoniaopistolta, oulun 
Diakoniaopistolta, raudaskylän kristilliseltä opistolta ja Suomen kirkon 
Sisälähetysseuran oppilaitokselta. Lisäksi sitä kommentoivat erinäiset muut 
tahot. Myönteisesti suhtauduttiin siihen, että piispainkokous päättäisi tut-
kintojen yleisistä hyväksymisperusteista eikä jokaista yksittäistä koulutus-
suunnitelmaa käsiteltäisi erikseen piispainkokouksessa.

Tutkinnoille asetettavat kriteerit haluttiin esitettäviksi melko yleisellä tasol-
la. Samoin oli perusteltua sallia kirkollisen aineksen joustava sijoittaminen 
eri opintokokonaisuuksiin. palautteissa pidettiin välttämättömänä niin sa-
nottua kaksoiskelpoisuutta, jonka mukaan kirkollinen tutkinto tuotti myös 
yhteiskunnallisen kelpoisuuden. Diakonissakoulutuksessa sairaanhoitokou-
lutuksen erityissäädökset oli otettava huomioon. esitettyä seurantaryhmää 
tai vastaavaa asiantuntijaryhmää pidettiin tarpeellisena. (piispainkokouk-
sen työryhmä voitto huotari, heikki Mäkeläinen, hannu Juntunen, val-
mistelumuistio 14.5.1996.)

Diakin vastauksen laati rehtori Simo Lahtisen johtama työryhmä, jonka 
sihteerinä toimi Marja pesonen ja jäseninä olli holmström, Tuomo Juk-
kola, kari Latvus ja Lauri uljas. Lausunnossa pidettiin piispainkokouksen 
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työryhmän muistiota selkeänä. hyväksymiskriteereiden määrittelyä suhteel-
lisen yleisellä tasolla Diak piti tarkoituksenmukaisena.

Diakin mielestä tutkintorakennetta ja virkakelpoisuuksia ei pitänyt sitoa 
liian kiinteästi toisiinsa, koska virka- ja kelpoisuusrakenne oli muuttumas-
sa. ammatillisen korkea-asteen idean mukaan tutkinto tuotti laaja-alaisem-
paa osaamista kuin mitä yhden viran kelpoisuus edellytti. Työryhmän peri-
aatetta, että tutkinnot vastaisivat olemassa olevia kirkollisia kelpoisuuksia, 
Diak piti liian rajaavana.

Diak esitti, että terveysalan säännellyn koulutuksen takia diakonissojen 
tutkinnossa teologisten ja kirkollisten opintojen yhteismäärä olisi 55 opin-
toviikkoa. Diakonin ja kirkon nuorisotyönohjaajan koulutuksen osalta se 
yhtyi ehdotukseen 60 opintoviikosta. koska harjoittelu oli olennainen osa 
ammattikorkeakouluopiskelua, Diak esitti, että sen osuus teologis-kirkol-
lisista opinnoista olisi 15 opintoviikkoa, kun taas työryhmän esitys oli 10 
opintoviikkoa. päättötyöhön Diak kannatti 10 opintoviikon varaamista työ-
ryhmän ehdottamien kahdeksan opintoviikon sijasta.

Diakonin ja nuorisotyönohjaajan koulutuksen samansuuntaisuudesta Diak 
ei muuttanut kantaansa. oli mahdollista saada kelpoisuus näihin virkoihin 
lähes samoilla opinnoilla. Tämä oli sisältynyt jo sen aiempiin esityksiin. 
(Luonnos Diakin kommentiksi piispainkokouksen työryhmän esityksestä 
ammattikorkeakoulututkintojen hyväksymiskriteereistä 27.5.1996; kom-
mentti työryhmän valmistelumuistioon ammattikorkeakoulututkinnon hy-
väksymisperusteista. Diak piispainkokouksen työryhmälle 11.6.1996; am-
mattikorkeakoulututkinnon hyväksymisperusteet. piispainkokouksen kir-
jelmä nro 4 Diakonia-ammattikorkeakoulu oy:lle 18.9.1996. piispainko-
kouksen istunto 17.–18.9.1996 Joensuussa.)

piispainkokous oli tavoitellut kirkollisten toimenkuvien laaja-alaistamis-
ta ja halunnut pysäyttää sektoroitumisen eli seurakunnan toimintojen pirs-
toutuminen kapeiksi erikoisaloiksi. Tässä valmisteluvaliokunta saattoi tode-
ta palautteet samanhenkisiksi. niissä haluttiin laaja-alaista koulutusta ja kri-
tisoitiin ajattelua, jossa yksi tutkinto antoi kelpoisuuden määriteltyyn vir-
kaan. koska kirkko ei kuitenkaan ollut päättänyt diakonaatin uudistami-
sesta eikä sen sisältöä voitu ennakoida, valmisteluvaliokunnan mielestä piis-
painkokouksen oli pitäydyttävä kirkon olemassa olevaan virkakäsitykseen ja 
sen mukaisiin kirkollisiin ammatteihin ja määriteltävä, mikä tutkinto antoi 
kirkollisen kelpoisuuden.
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valmistusvaliokunta yhtyi työryhmän linjauksiin. Tutkintojen hyväksymi-
selle määriteltäisiin yleiset ehdot. Jokaista suunnitelmaa ei tarvitsisi käsitellä 
erikseen. Joustava menettely antaisi tilaa tutkintojen rakenteiden ja sisältö-
jen kehittämiselle, eikä piispainkokousta tarvittu teologis-kirkollisen ainek-
sen sijoittelun tutkimiseen. (ammattikorkeakoulututkinnon hyväksymispe-
rusteet. piispainkokouksen kirjelmä nro 4 Diakonia-ammattikorkeakoulu 
oy:lle 18.9.1996. piispainkokouksen istunto 17.–18.9.1996 Joensuussa.)

valmistusvaliokunnan mielestä piispainkokouksen tuli pitää kiinni kak-
soiskelpoisuuden periaatteesta. Se oli kirkon ja yhteiskunnan edun mukais-
ta ja tärkeää opiskelijalle. palautteen perusteella oli pääteltävissä, että kak-
soiskelpoisuuden oli mahdollista toteutua 140 opintoviikon ammattikor-
keakoulututkinnolla.

Diakonissakoulutukseen sisältyi kuitenkin ongelmia. palautteiden mukaan 
140 opintoviikon ammattikorkeakoulututkintoon olisi jäänyt tilaa kirkol-
liselle ainekselle vain 20 opintoviikkoa, jos diakonissan tutkintoon sisälly-
tettäisiin direktiivien mukainen terveydenhoitoalan 120 opintoviikon kou-
lutus. piispainkokouksen työryhmä ja valmistusvaliokunta olivat ymmär-
täneet oppilaitosten suunnitelmat niin, että terveydenhuollon ja diakonian 
koulutukset voitiin toteuttaa sisäkkäin.

Diak oli katsonut, että diakonissakoulutuksessa teologis-kirkollisen ainek-
sen osuus olisi vain 55 opintoviikkoa, koska muuten jäisi liian vähän tilaa 
harjoittelulle. Lahden diakoniaopisto pelkäsi kirkollisen ja yhteiskunnalli-
sen kelpoisuuden ristiriitaa, jos annettaisiin liian tiukkoja määräyksiä. ou-
lun diakoniaopisto piti mahdollisena 60 opintoviikkoa, jos harjoittelussa 
voitiin opiskella sekä sairaanhoitoa että teologiaa. Sisälähetysseuran opisto 
uskoi, että 60 opintoviikon kokonaisuus jätti riittävästi tilaa saada tervey-
denhoidon kelpoisuus.

raudaskylän kristillinen opisto oli toivonut pohdittavaksi, voitiinko 140 
opintoviikon tutkintoon sisällyttää kirkon nuorisotyön ohjaajan ja diako-
nin tutkinnot. valmistusvaliokunta piti tätä mahdollisena, mikäli opinto-
jen sisällöt täyttivät määriteltävät ehdot, mutta ei hyväksynyt Diakin suun-
nitelmaa diakonin ja kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuden saamisesta 
jokseenkin samoilla opintosuorituksilla. Diakonian ja nuorisotyön koulu-
tuksen pitkälle menevä integrointi edellytti sen mielestä lisää periaatteelli-
sia pohdintoja. huomattava osa teologis-kirkollisista opinnoista voitiin val-
mistusvaliokunnan mielestä toteuttaa yhteisinä.



41

palautteessa haluttiin myös täsmennettäväksi, että opinnäytetyön tuli liit-
tyä opiskeltavaan ammattialaan, mitä valmistusvaliokunta piti ”lähes itses-
tään selvänä”. Se täsmensi säädösesitystä niin, että ”päättötyön osalta teo-
logis-kirkollisiin opintoihin voidaan lukea 10 ov edellyttäen, että päättö-
työ on tehty kirkon työhön liittyvästä aiheesta.” (ammattikorkeakoulutut-
kinnon hyväksymisperusteet. piispainkokouksen kirjelmä nro 4 Diakonia-
ammattikorkeakoulu oy:lle 18.9.1996. piispainkokouksen istunto 17.–
18.9.1996 Joensuussa.)

piispainkokous päätti istunnossaan 17.–18.9.1996, että ammattikorkea-
koulututkinto antaisi diakonin tai diakonissan tai kirkon nuorisotyönoh-
jaajan kelpoisuuden, mikäli 140 opintoviikon tutkinto täytti sen määrit-
tämät ehdot. Tutkintoon kuuluvien opintojen tuli sisältää vähintään 60 
opintoviikkoa raamatun, kristinuskon ja kirkon hengellisen elämän tun-
temukseen johdattavia opintoja sekä kirkon työhön liittyviä ammattiopin-
toja. Teologisia opintoja tuli olla vähintään 10 opintoviikkoa ja kirkollisen 
työn ammattiopintoja vähintään 50 opintoviikkoa. Diakonin tai diakonis-
san kelpoisuutta varten tuli olla diakonian ammattiopintoja vähintään 35 
opintoviikkoa ja kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuutta varten nuoriso-
työn ammattiopintoja vähintään 35 opintoviikkoa.

kirkon työhön valmentavista ja ammattiin tähtäävistä opinnoista opin-
näytetyön osuus sai olla enintään 10 opintoviikkoa edellyttäen, että se liittyi 
kirkon työhön. Tutkintoon kuuluvaa harjoittelua voitiin lukea päätöksessä 
tarkoitettuun 60 opintoviikon kokonaisuuteen enintään 10 opintoviikkoa 
edellyttäen, että se oli suoritettu jollakin kirkollisen työn alalla.

opiskelijalle annettavaan tutkintotodistukseen oli merkittävä, että hänen 
suorittamansa tutkinto antoi piispainkokouksen hyväksymän kelpoisuuden 
joko diakonin, diakonissan tai kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan. Mikäli 
opiskelija halusi kelpoisuuden useampaan kuin yhteen virkaan, hänen tuli 
suorittaa asianomaiset lisäopinnot joko tutkinnon yhteydessä tai sen lisäk-
si. (ammattikorkeakoulututkinnon hyväksymisperusteet. piispainkokouk-
sen kirjelmä nro 4 Diakonia-ammattikorkeakoulu oy:lle 18.9.1996. piis-
painkokouksen istunto 17.–18.9.1996 Joensuussa.)

piispainkokouksen ohella kirkkohallitus antoi ohjeita Diakille. kevääl-
lä 1996 lähettämässään kirjeessä se totesi piispainkokouksen pitävän ”tär-
keänä kaksoispätevyyttä, jolloin valmistuneella on mahdollisuus saada kou-
lutustaan vastaava työ muuallakin kuin kirkon tehtävissä”. kirkkohallitus 
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korosti ”arvostavansa sitä, että työyhteydessä kirkon kanssa toimivat oppi-
laitokset kouluttavat myös muihin tehtäviin yhteiskunnassamme”. Lama-
tilanteessa kirkkohallitus pelkäsi, ettei rekrytoinnissa ja opiskeluaikana luo-
taisi liiallisia odotuksia kirkon mahdollisuuksiin työllistää kirkon virkoihin. 
Toisaalta kirkkohallitus muistutti eläkkeelle jäävien määrän kasvavan huo-
mattavasti vajaan kymmenen vuoden kuluttua. (ammatillinen koulutus ja 
kirkon työvoimatarve. vikström ja Mäkeläinen Diakonia-ammattikorkea-
koululle 2.4.1996.)

kirkollinen ohjaus oli kirkollisten tutkintojen osalta painokasta. huomiota 
kiinnittää, että kirjeen lähettäjä oli kirkkoneuvos heikki Mäkeläinen, joka 
oli samalla Diakin hallituksen puheenjohtaja. Yllättävää piispainkokouksen 
laajoissa valmisteluissa Diakin anomusten osalta oli se, että opetussuunnitel-
man ilmiöpohjaisesta pedagogisesta perusratkaisusta ei keskusteltu lainkaan.

Diakin organisaation muotoutuminen

Sidokset kirkkoon olivat olemassa myös taustayhteisöjen kautta. kun ko-
keilulupa vuonna 1995 saatiin, mukana oli viisi omistajatahoa ja niillä kul-
lakin omissa toimitiloissaan eräänlainen nimikkoyksikkö. Diak muodos-
tui alppikadun, Järvenpään, kirstinkadun, kauniaisten ja porin yksiköis-
tä. väliaikaisen kokeiluluvan saamisen jälkeen kirkollisen ammattikorkea-
koulun pohja laajeni. vuonna 1997 mukaan liittyi pieksämäen yksikkö, 
jonka taustayhteisö, kirkkopalveluiksi muotoutumassa ollut Suomen kir-
kon Sisälähetysseura, allekirjoitti osakassopimuksen heinäkuussa 1996. Si-
sälähetysseura oli tätä ennen tuloksetta neuvotellut ammattikorkeakoulu-
tuksen toteuttamista laajemmalta alueelliselta pohjalta ja lähes yksin. (Mal-
kavaara 2005, 320–325.)

kirkollisen koulutuksen kannalta erilliskysymyksen muodosti ammattikor-
keakoulun omistajaksi vuonna 1998 tullut Turun kristillisen opiston säätiö. 
koulutus toteutui Turun yksikössä. Sen ohjelmassa ei ollut kirkollisia tut-
kintoja. Turusta muodostui koulutustehtävänsä kannalta muista poikkeava 
yksikkö, jonka kahdessa koulutusohjelmassa koulutettiin medianomeja ja 
viittomakielen tulkkeja. Medianomikoulutus siirtyi Turun ammattikorkea-
koululle vuoden 2011 alusta.

Diakin saatua vakinaisen toimiluvan vuonna 2000 mukana aloittivat uu-
sina Lahden ja oulun yksiköt, kun oulun Diakonissalaitos ja Lahden Dia-
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koniasäätiö olivat liittyneet Diakonia-ammattikorkeakoulu oy:n omistaji-
en joukkoon 2.8.1999. Molemmat olivat aloittaneet toimintansa kirkolli-
sina ammattikorkeakouluyksikköinä seudullisten ammattikorkeakoulujen 
yhteydessä jo vuonna 1992. (ryökäs 2000, 8-11.)

Diakin ulkopuolelle jäivät kirkon nuorisotyönohjaajakoulutuksista Lärk-
kullan opetusyksikkö ruotsinkielisessä Yrkeshögskolan Sydvästissä sekä yh-
teisöpedagogiikan koulutusohjelmaan sijoitettu kirkon nuorisotyönohjaaji-
en koulutus keski-pohjanmaan ammattikorkeakoulun (myöhemmin Cent-
ria) raudaskylän yksikössä. (ryökäs 2000, 10.)

opetusministeriö vaati ammattikorkeakouluilta ja niiden joukossa Diakil-
ta verkoston rakenteellista tiivistämistä. Diakille vaatimus tarkoitti käytän-
nössä yksiköiden vähentämistä, organisaation uudistamista ja taustayhteisö-
jen suoran vaikutuksen lieventämistä. ensin sulautettiin yhteen helsingissä 
toimineet alppikadun ja kirstinkadun yksiköt helsingin yksiköksi (2002). 
vuonna 2006 rakennetta tiivistettiin edelleen, kun muodostettiin neljä yk-
sikköä: Diak etelä, Diak Länsi, Diak itä ja Diak pohjoinen.

vuoden 2006 organisaatiomuutoksen yhteydessä Lahden diakoniasäätiö 
luopui omistuksestaan Diakonia-ammattikorkeakoulu oy:ssä. Sen osak-
keet joutuivat hetkeksi Diakin omaan omistukseen, mutta ne myytiin kir-
kon keskusrahastolle maaliskuussa 2007. Diak oli pitkään tavoitellut sitä, 
että kirkollisen ammattikorkeakoulun tärkein työelämäkumppani, Suomen 
ev.lut. kirkko, tulisi sen omistajaksi. (Diakonia-ammattikorkeakoulu oy:n 
ylimääräinen yhtiökokous 2.3.2007.)

Taustayhteisöjen ja Diakin välisen suhteen muutosta ilmentävät toimipaik-
kojen nimet. Diakin alkuvaiheessa lähtökohtana oli paikallinen ohjaus ja yh-
teys. Tämä näkyi nimissä alppikadun yksikkö, Järvenpään yksikkö, kau-
niaisten yksikkö, kirstinkadun yksikkö ja porin yksikkö. Seuraavassa muu-
tosvaiheessa painottuivat Diakin valtakunnallisuus ja alueellisuus, kun nel-
jä yksikköä nimettiin ilmansuunnittain. aiemmat opetusyksiköt säilyivät 
toimipaikkoina. kolmas, vuonna 2012 toteutettu rakenneuudistus koros-
ti keskittämistä ja Diakin kokonaisuutta. Siinä synnytettiin viisi valtakun-
nallista osaamisaluetta, joiden nimet, kasvu ja asiantuntijuus, osallisuus ja 
terveys, kirkko ja yhteiskunta, Johtaminen ja palvelujärjestelmät sekä voi-
mavarat ja laatu, palvelevat sisäistä organisoitumista.

Diakin yksiköiden toimiminen vuokralaisena omistajan tiloissa paikallise-
na korkeakouluyksikkönä korosti niiden ideologista samastumista toisiinsa. 
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Seurakuntaopiston yhteiskunnallis-ekumeeninen ”Järvenpään henki” siirtyi 
Diakin Järvenpään yksikköön, samoin raamattuopistolaisuus Diakin kau-
niaisten yksikköön. Diakin kokonaisuuden vahvistaminen on purkanut tä-
tä piirrettä ja näitä sidoksia vähin erin.

ensimmäisenä ”oman yksikön” menetti helsingin evankelinen opisto 
(2002). Lahden yksikkö lakkautettiin vuoden 2006 lopussa. helsingissä luo-
tiin oma kampus vuonna 2007 ja Turussa Diakin yksikkö siirtyi Turun kris-
tilliseltä opistolta vuonna 2010. Diakin toiminta Järvenpään ja kauniais-
ten kampuksilla loppui vuoden 2015 lopussa. helsingin uusi kampus ky-
läsaarenkujalla aloitti toiminnan vuoden 2016 alussa. Sinne muuttivat hel-
singin, Järvenpään ja kauniaisten toimipisteiden opetusryhmät. Muutok-
set ovat koskettaneet syvimmin eteläisintä Suomea. oulussa, pieksämäellä 
ja porissa Diak toimii edelleen omistajayhteisön tiloissa.

Diakin hallituksen muodostivat vuoteen 2004 saakka osakeyhtiön omis-
tajien yhtiökokouksessa nimeämät edustajat. Tällöin ammattikorkeakoulu-
lain edellyttämän korkeakouluautonomian takia muodostettiin Diakin si-
säinen hallitus, jonka jäsenet valittiin korkeakoulun henkilöstöstä ja työelä-
män edustajista. Ylläpitäjien muodostama osakeyhtiön hallitus jatkoi ennal-
laan tosiasiallisen vallan käyttäjänä. vuoden 2014 lopulla Diakonia-ammat-
tikorkeakoulu oy:n yhtiökokous valitsi ammattikorkeakoululain taas muu-
tuttua sen mukaisen uuden hallituksen. omistajien edustajien lukumääräksi 
tuli neljä, sidosryhmien edustajia ja asiantuntijoita valittiin kolme, henki-
löstön ja opiskelijoiden edustajia kumpiakin yksi.

Diakin rikkaus uskonnollisessa moneudessa

alkuvaiheista lähtien Diakissa on korostettu yhteisyyttä ja yhtenäistä tah-
toa sekä kaikkien mukana olevien koulutuksen jatkuvuutta. kaikki yhtei-
söt sopivat yhteisestä koulutusohjelmasta, vaikka painotuksissa oli teologi-
sia näkemyseroja. vahvojen taustayhteisöjen kulttuurien omaleimaisuudet 
tulivat ajoittain selvästi näkyviin.

Diakin taustassa vallitsee kirkollinen moneus, jollaista on kutsuttu erään-
laiseksi kirkon sisäisen ekumenian koekentäksi. (piispa eero huovisen kes-
kustelupuheenvuoro 12.2.2007). Yhtiön osakassopimuksen mukaan ”yhtiö 
on toiminnassaan yleishyödyllinen ja korostaa raamatullis-tunnustuksellista 
arvopohjaa. Yhtiön osakkaat kunnioittavat sekä toistensa että jokaisen yksi-
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kön perinnettä ja omaleimaisuutta”. (Diakonia-ammattikorkeakoulu oy:n 
osakkeenomistajien välinen osakassopimus 20.5.2003.)

Diakin omistajat ovat isoja kirkollisia diakonia- ja koulutussäätiöitä sekä 
kirkon keskusrahasto eli kirkkohallitus. niiden perintönä ja niiden ohjauk-
sessa Diak on olemukseltaan kirkollinen ammattikorkeakoulu. kirkollinen 
koulutus on myös sen ainoa valtakunnallinen erityistehtävä ja samalla ole-
massaolon tae. kirkollisuus tai jokin tietty uskonnollinen vakaumus ei kui-
tenkaan ollut rekrytointiperusteena oppilaitoksissa, joista Diak muodostet-
tiin eikä myöhemmin Diakissa. Siksi Diakissa vallitsee katsomusten mone-
us myös niin, että henkilöstössä on myös uskonnollisesti välinpitämättö-
miä ja uskontokriittisiä.

Diakiin vakiintui vuosiksi käytäntö, jossa kukin yksikkö edusti taustayhtei-
sönsä perinnettä ja arvoja, joten ammattikorkeakoulun koulutustehtävää to-
teutettiin keskenään melko erilaisissa ympäristöissä. vasta vuoden 2006 orga-
nisaatiouudistus, joka toteutettiin opetusministeriön taholta tulleen paineen 
takia, rikkoi ”ilmansuuntayksikköineen” oikeutuksen tältä ajattelutavalta. 

erilaisista kristillisistä perinteistä nousevat oppilaitokset muodostivat yh-
den Diakin. Yhteistyötä ja yhteistä ammattikorkeakoulua monet pitivät lähes 
mahdottomana ajatuksena. uudistus kuitenkin toteutui. Yhteinen proses-
si vaiheineen on pitkän ajan ja monien tekijöiden summa. Diakissa joudut-
tiin olosuhteiden pakosta heti alusta alkaen opettelemaan eri maailmankat-
somusten ja omien ennakkoluulojen kohtaamista. vaikeita tunteita ja voi-
makkaita mielenilmauksia ei kaikissa organisaation uudistamisen vaiheissa 
ole pystytty välttämään.

Tulevaisuus – mahdollisuuksia ja haasteita

Samat tekijät kuin Diakin syntyvaiheessa vaikuttavat edelleen mutta uudes-
sa yhteiskunnallisessa tilanteessa. opetusministeriö ohjaa ja määrittää rahoi-
tuspohjan, mutta kirkon jäsenmäärä ja sen henkilöstön kehityslinjat vaikut-
tavat Diakissa kirkollisen tutkinnon suorittaneiden työllistymiseen. Yhteis-
kunnan moninaistuessa uskonnollisuuden tuntemisen, uskontolukutaidon 
ja uskontojen välisen keskustelun tarve on kasvava.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen suhde on tullut aktiivisen 
keskustelun kohteeksi entistä painokkaammin. opetusministeriö on selvit-
tänyt ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhdistämistä, ja ainakin Lapin, 
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Lappeenrannan ja Tampereen alueella on tehty päätöksiä yhteisten korkea-
koulukeskittymien tai jopa yhteisen hallinnon rakentamisesta. Diakin ei ole 
kirkollisena yksityisenä ja valtakunnallisena ammattikorkeakouluna vaiva-
tonta integroitua minkään kotimaisen korkeakoulun kanssa, mutta kump-
panuuksia ja yhteistyösuhteita rakentamalla senkin lienee vastattava tähän 
tulevaisuushaasteeseen.

kirkon jäsenmäärä on viime vuosina vähentynyt. Samalla on käyty 
keskustelua entistä laaja-alaisempien ammattilaisten tarpeesta. Seurakuntien 
taloudellisen pohjan heikentyminen vaikuttaa virkojen täyttämiseen tai täyt-
tämättä jättämiseen. kun perheiden uskonnollinen kasvatus vähenee, on 
entistä tärkeämpää, että seurakunnissa on korkeatasoisen koulutuksen saa-
neita nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoita. Diakonian tarve ei 
yhteiskunnassa ole vähentynyt, vaan huono-osaisten määrä on kasvanut ja 
huono-osaisuuden notkelmat syventyneet. etnisten vähemmistöjen kasva-
minen aiheuttaa kysymyksiä myös diakoniatyössä. kaikki nämä merkitse-
vät uudenlaisen ammatillisuuden kehittämisen tarvetta.

Diakin syntyvaiheessa huolta aiheutti se, hyväksyykö kirkko Diakin kou-
lutusohjelman sellaiseksi, joka antaa tutkinnon suorittaneille kelpoisuuden 
toimia diakonissana, diakonina ja kirkon lapsi- tai nuorisotyönohjaajana. 
piispainkokous arvioi kriittisesti sille toimitettua koulutusohjelma-aineis-
toa, mutta loi sitten kriteerit kirkollisten ammattikorkeakoulututkintojen 
kelpoisuuksille. päätöksensä se sitoi valmisteltavana olleeseen diakonaatti-
kysymyksen eli diakonin vihkimysviran ratkaisuun.

vuonna 2016 diakonaattikysymys on edelleen ratkaisua vailla. Yli 20 vuo-
den ajan teema on ollut keskeytyksettä valmisteltavana, mutta eri komite-
oiden ja työryhmien ehdotukset on kaadettu toistamiseen. pääratkaisueh-
dotusten mukaan kirkolla olisi joko kolme vihkimysvirkaa tai sen virka ja-
kautuisi piispan, papin ja diakonin virkoihin, joista viimeiseen lukeutuisi-
vat diakonissat ja diakonit sekä varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön ohjaa-
jat, useimmissa ehdotuksissa myös lähetyssihteerit ja kanttorit. Diakille ky-
symys on tärkeä, koska pääosa hahmoteltuun virkaan lukeutuvista saa siltä 
ammatillisen peruskoulutuksensa.

Marraskuussa 2015 kirkolliskokous jätti jälleen hyväksymättä kirkkohal-
lituksessa valmistellun esityksen uudesta diakonivirasta ja lähetti asian val-
misteltavaksi. kirkolliskokouksen perustevaliokunnan uusi kanta oli, että 
jatkossa diakonivirkaa tulisi valmistella niin, että tähän vihkimysvirkaan lu-
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keutuisivat vain diakoniatyötä tekevät. Lähes 30 vuoden ajan keskustelua on 
käyty niin, että vihkimysvirkaan koottaisiin useita kirkollisia koulutusam-
matteja. Diakonit ja kirkon nuorisotyönohjaajat saavat Diakissa sosionomin 
koulutuksen, ja heidän koulutussisältönsä poikkeavat toisistaan vain vähän. 
Diakin kannalta on ongelma, jos kirkko lukee vihkimysvirkaansa diakonit 
ja diakonissat, mutta ei varhaiskasvatuksen ja nuorisotyönohjaajia.

kirkon keskushallintoa uudistettaessa ja piispainkokouksen tehtäviä ke-
vennettäessä kirkollisiin ammatteihin johtavien koulutusten hyväksyminen 
siirtyi muiden kuin pappien koulutuksen osalta kirkkohallitukselle. aiemmat 
päätökset kelpoisuuksista oli tehty kymmeneksi vuodeksi. aikaraja päät-
tyi vuoden 2015 lopussa. kiireessä kirkkohallitus ratkaisi asian kirkkolais-
sa mainittujen virkojen osalta ja päätti diakoniatyöntekijöiden ja kanttorei-
den kelpoisuuksista, mutta jätti nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen ohjaaji-
en tilanteen villiksi.

Seurakunnat ovat siten vapaat palkkaamaan varhaiskasvatuksen ohjaajan 
tai nuorisotyönohjaajan virkoihin henkilöitä, joilla ei ole sellaista ammatti-
korkeakoulututkintoa, joka vielä vuoden 2015 loppuun saakka oli ehtona 
virkaan valinnalle. asiasta kirkkohallitus on lähettänyt seurakunnille tiedon-
annon, joten pelkästä huolimattomuudesta ei ole kysymys. Diakin koulu-
tustehtävän näkökulmasta tilanne on keväällä 2016 se, että kirkolle varhais-
kasvatuksen ja nuorisotyön ohjaajat ovat eriarvoisessa asemassa kuin asemal-
taan turvatut diakonit ja diakonissat.

Täysin samat kysymykset ovat siten pinnalla ja keskustelunalaisina kuin 
Diakin perustamisvuotena 1996, vaikka tilanne on muuten muuttunut. Suu-
rin ero on siinä, että 20 vuotta sitten kirkon koulutusammatteja ja niiden 
kehitystä katsottiin optimistisesti. nyt pessimismiä tuottavat yleisten työlli-
syysnäkymien ohella kirkon omat ratkaisut, joilla se on ajanut kasvatusalan 
työntekijöitä seurakunnissa diakoniatyöntekijöitä huonompaan asemaan.

Taustayhteisöt ovat painottaneet omistajuuttaan, perinnettään ja reviiri-
ään. Diak on kuitenkin osoittanut olevansa oma kokonaisuutensa, itsenäi-
nen ammattikorkeakoulu. nykyisin taustayhteisöt ovat entistä vahvemmin 
työelämäyhteistyötahoja. kumppanuudet ovat molemmille merkittäviä ja 
niitä kehitetään edelleen.

Diakissa on harjoiteltu vakaumusten ja uskontojen välistä keskustelua, 
koska siinä ovat yhdistyneet suomalaisen luterilaisuuden erilaiset taustat ja 
kulttuurit. Se on merkinnyt suvaitsevaisuutta, yhdessä elämistä ja toimimis-
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ta yhteisen tavoitteen hyväksi. nykyisessä Diakissa on laaja kirjo eri uskon-
tojen edustajia sekä itseään uskonnottomina pitäviä. Tällaisena oppilaitos 
auttaa siellä opiskelevia ja työtä tekeviä tunnistamaan katsomusten ja us-
konnon merkityksen ja etsimään tapoja erilaisten katsomusten keskinäisel-
le ymmärrykselle ja yhteistyölle niin työssä kuin muussa elämässä.

kaikilla koulutusaloilla tarvittaisiin uskonnot huomioon ottavaa kulttuu-
risensitiivistä työotetta. Se vahvistaisi kykyä työskennellä moniarvoisissa ja 
-uskontoisissa ympäristöissä. Diakissa on opittu, että välillä tarvitaan etäi-
syyttä, mutta lopulta ongelmat ratkaistaan vain kuulemalla ja kohtaamalla. 
Metodi auttaa estämään kulttuurisensitiivisyyden puutteesta ja uskontolu-
kutaidottomuudesta johtuvia konflikteja. on entistä tärkeämpää löytää us-
kontoon tai kulttuuritaustaan liittyvän vihapuheen tunnistamisessa tai kon-
fliktinhallinnassa tarvittavia keinoja.
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Raili Gothóni ja Elina Juntunen

työn Merkityksellisyys ja spiritualiteetti 
diakin työyhteisöissä 

Johdanto

Työelämän organisaatiot joutuvat toimimaan ja selviytymään arvaamat-
tomissa murroksissa ja muutoksissa. uudistukset ja ketteryyteen pyrki-

minen tuottavat organisaatiomuutoksia, tehostamisia, uudelleen suunnitte-
lua, lomautuksia ja irtisanomisia. (Benefiel ym. 2014, 175–176.) Työn epä-
varmuus ja epäselvyys voivat herättää kysymyksiä siitä, kuka olen, mitä teen 
ja mikä on tekemäni työn tarkoitus. Työ ja sen päämäärät voivat tuntua mer-
kityksettömiltä. Merkityksellisyyden puute saattaa johtaa tyhjyyden koke-
mukseen tai vieraantumiseen omasta itsestään, työstään, työyhteisöstään ja 
työn ideasta. (kinjerski & Skrypnek 2004, 2.)

Toisaalta työn muutosten ja epävarmuuksien keskellä ihmisillä on paljon 
myönteisiä odotuksia työstään. pfefferin (2003) mukaan ihmiset toivovat 
työltään kiinnostavia tehtäviä, joissa voi oppia, kehittyä ja saada kokemuk-
sia omasta kykeneväisyydestään. ihmiset toivovat merkityksellistä työtä, jo-
ka tarjoaa tunteen tarkoituksesta, yhteyden tunnetta ja myönteisiä suhteita 
työtovereihin. Työ vain rahan ansaitsemisena ei tyydytä kaikkia, vaan työn 
halutaan olevan kutsumus, jonka kautta voi ilmaista ja toteuttaa itseään ja 
muuttaa maailmaa paremmaksi. 

Työelämän spiritualiteetti on vakiinnuttanut paikkansa kansainvälisissä 
työelämän ja johtamisen tutkimuksen konteksteissa. Työelämän spiritua-
liteettikeskustelu ja -tutkimus pureutuvat työelämän merkityksellisyyden, 
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arvojen ja eettisyyden pohdintaan. Termillä the workplace spirituality viita-
taan ihmisen spirituaaliseen kokemukseen työpaikallaan. ihminen haluaa 
etsiä työssään omiin arvoihinsa perustuvia valintoja ja merkityksellisyyden 
kokemuksia. (neal 2000.) 

Työelämän spiritualiteettikeskustelu on ajankohtainen muuttuvassa työ-
ympäristössä. ajankohtaisuuden taustalla on monia erilaisia ja yhtäaikaisia 
länsimaita koskettaneita sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia ja taloudelli-
sia prosesseja. Yksi merkittävimmistä ilmiöistä on niin sanottu ”spirituali-
teetin renessanssi”, joka tarkoittaa erityisesti 1980-luvulla Yhdysvalloissa ja 
euroopassa noussutta kiinnostusta spirituaaliteettia ja spirituaalisia ilmiöi-
tä kohtaan. kehitykseen ovat vaikuttaneet perinteisten uskonnollisten ins-
tituutioiden merkityksen väheneminen ihmisten elämässä ja uskonnollisuu-
den siirtyminen ihmisten yksityisen elämän piiriin. (esim. heelas & Wood-
head 2005.) Spirituaaliteetin nousu on ilmennyt muun muassa postmateri-
aalisten sosiaalisten arvojen nousuna. ihmiset kokevat aikaisempaa tärkeäm-
miksi sosiaalisen tasa-arvoisuuden, osallisuuden, vapauden, elämän laadun, 
itseilmaisun ja ympäristön arvot. Työntekijöille arvojen muutos on voinut 
tarkoittaa tasapainon etsimistä työelämän ja oman henkilökohtaisen elämän 
arvojen välille. Yhä useampi ihminen odottaa työltään sellaista, joka tyydyt-
tää hänen henkisiä tarpeitaan ja odotuksiaan. (Gull & Doh 2004.) 

Tämän artikkelin tavoitteena on kuvata Diakin henkilöstön kokemuksia 
työelämän spiritualiteetista. artikkelissa käsitellään kysymyksiä siitä. miten 
Diakin henkilöstö määrittelee työelämän spiritualiteetin käsitteen ja mi-
ten he kokevat työelämän spiritualiteetin toteutuvan Diakissa. Tutkimuk-
sen tarkoituksena on tukea organisaatiokulttuurin kehittämistä, tunnistaa 
työn mielekkyyden lähteet sekä lisätä keskustelua organisaation ja yksilöl-
listen arvojen jaettavuudesta.

Työelämän spiritualiteetti

Monet spiritualiteettia koskevat määritelmät vastaavat enemmänkin siihen, 
mitä se ei ole kuin mitä se on. Spiritualiteetin käsite voidaan ymmärtää kris-
tillisenä hartaudenharjoittamisena tai laajemmin elämän merkitykseen liit-
tyvänä pohdintana. osa tutkijoista on liittänyt sen erityisesti arvojen ja elä-
män tarkoituksen etsimiseen. näin toteutuu erityisesti uskontopedagogii-
kassa (Tirri & ubani 2005). hiljaisuuden retriittejä koskevassa tutkimuk-
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sessa spiritualiteetti on liitetty kristilliseen perinteeseen ja erilaisiin medi-
taatioliikkeisiin (kotila 2005). 

Minna valtonen (2009) on tehnyt monipuolisen koosteen spiritualitee-
tin käsitteen käytöstä. usein spiritualiteetin käsitteellä on korvattu sana us-
konto haluttaessa korostaa dynaamisuutta ja yksilöllisyyttä. Tällöin on tehty 
eroa uskonnon rituaalisuudesta, jäykkyydestä ja uskonnollisista organisaati-
oista. empiiriset tutkimukset osoittavat, että erityisesti kaupungeissa asuvat 
ja nuoret korostavat, etteivät he ole uskovia (religious), vaan henkisiä (spiri-
tual) (valtonen 2009). Spiritualiteetissa kohtaavat suhde omaan itseen, toi-
siin ja pyhään (Gothóni 2013, 224–225). Tällöin spiritualiteetin käsittee-
seen on liitetty myös yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus. Spiri-
tuaalista herkkyyttä voidaan pitää tärkeänä osana sosiaalityön ja diakonia-
työn osaamista (Jokela 2010).

Työelämän spiritualiteetista käytetään englannin kielessä useita rinnak-
kaisia käsitteitä. osassa painottuu työyhteisö, kuten the workplace spiritu-
ality, the organisational spirituality, the spirituality in the workplace, ja osassa 
pääpaino on työssä ja työelämässä, kuten the spirit at work ja the spiritual-
ity in the business. Terminologian moninaisuus kuvaa eri tieteenalojen pai-
nopisteiden sekä teoreettisten ja kulttuuristen taustojen eroja. (Juntunen & 
räisänen 2015.) Yksimielistä konsensusta käsitteiden merkityksistä ei ole 
löydetty. Tämä johtunee siitä, että spiritualiteettia on tarkasteltu vahvasti 
yksilön persoonallisena, henkilökohtaisena kokemuksena. Spiritualiteettia 
on mahdollista tarkastella myös työyhteisöjen, organisaatioiden ja johtami-
sen näkökulmista. (ashmos & Duchon 2000, 137; Juntunen & räisänen 
2015, 22.) Työelämän spiritualiteettikeskustelulle on tyypillistä, että spiri-
tualiteetin määritelmät ja sisällöt ovat sidoksissa kunkin yksilön ja yhteisön 
kokemusmaailmaan. (Juntunen 2016, tulossa.)

Työelämän spiritualiteettiin on liitetty useita erilaisia ulottuvuuksia, jois-
ta yleisimmin nostetaan esille seuraavat kolme: 1) työn merkityksellisyys, 2) 
yhteisöllisyyden kokemus sekä 3) arvojen vastavuoroisuus eli yksilön omien 
arvojen vastaavuus ja harmonia suhteessa työpaikan edustamiin arvoihin. 
(Juntunen & räisänen 2015; Juntunen 2016 tulossa; ashmos & Duchon 
2000; Duchon & plowman 2005; rego & pina e Cunha 2008.) Toiset työ-
elämän spiritualiteetin määritelmät korostavat transsendentaalisuutta, yksi-
lön sisäistä elämää sekä tunnetta tai kokemusta työssä koetusta inhimillises-
tä kokonaisvaltaisuudesta ja ilosta. (Giacalone & Jurkiewicz 2004; Duchon 
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& plowman 2005.) kinjerski ja Skrypnek (2004, 25–26) kuvaavat työelä-
män henkeä, spirit at work, passioksi, intohimoksi, merkityksen ja tarkoi-
tuksen löytämiseksi työssä. Työn henki on kokemusta ja tunnetta siitä, että 
yksilö voi ilmaista itseään kokonaisvaltaisesti työssä ollessaan ja tuntee syvää 
yhteyttä heihin, joiden kanssa työskentelee. Yhteys muodostuu ennen muu-
ta yhteisestä käsityksestä työn tarkoituksellisuudesta. Tarkoituksellisuuden 
kokemus voi syntyä siitä, kun ihmiset tiedostavat palvelevansa työnsä kaut-
ta jotain itseään suurempaa. robert Giacalone ja Carole Jurkiewicz (2004) 
yhdistävät yksilöllisen ja organisatorisen ulottuvuuden niveltäen sen kult-
tuuriin ja arvoihin.

Sheep (2006, 360–361) luonnehtii niin ikään spiritualiteetin käsitettä 
moniulotteisena konstruktiona. hän ehdottaa spiritualiteettiin neljä ulot-
tuvuutta: 1) yhteys oman itsen ja työpaikan välillä (self-workplace integra-
tion), 2) merkitys työssä (meaning in work), 3) oman itsensä ylittäminen 
(transcendence of self) ja 4) kasvu ja kehittyminen (growth and development). 

Yhteys oman itsen ja työpaikan välillä tarkoittaa sitä, että ihminen voi 
tuntea tuovansa kokonaisen itsensä ja olemassaolonsa työelämään. Merki-
tys työssä tarkoittaa työn syvän tarkoituksen etsimistä ja oman roolin mer-
kitysten etsimistä työelämän konteksteissa. itsensä ylittäminen tarkoittaa ih-
misen yhteyttä johonkin suurempaan kuin mitä hän itse on. Jokin suurem-
pi voi olla toiset ihmiset, asioiden perimmäiset lähtökohdat tai syyt, luonto 
tai usko korkeampaan voimaan. neljäs ulottuvuus liittyy työntekijän omaan 
kasvuun ja kehittymiseen. Jos kaikki työelämän spiritualiteetin ulottuvuu-
det voivat toteutua, ihmisellä voi olla mahdollisuus kokonaisvaltaiseen kas-
vuun omassa työssään ja yhdistää työ ja muu elämä kokonaisuudeksi. or-
ganisaatioiden tulisi tarjota ihmisille kokemus persoonallisesta kasvusta ja 
kehittymisestä.

Spiritualiteetti on herättänyt työelämän konteksteissa kasvanutta kiin-
nostusta, mutta se on terminologiansa vuoksi aiheuttanut huolta, pelkoa ja 
pilkkaakin. käsitettä on ollut vaikea määritellä selkeästi ja sen sisällöllisistä 
ulottuvuuksista ei ole löydetty yhteistä konsensusta. Spiritualiteetin on pe-
lätty tuovan uskonnon työpaikoille, sen on ajateltu olevan new age -mantra 
tai se on nähty yhtenä työntekijöiden motivaatiota ja tehokkuutta lisäävänä 
tekijänä. kysymyksiä on herännyt siitä, halutaanko työntekijästä ottaa kaik-
ki irti. Tuleeko hänen sisäisen elämänsä tai sielunsa toimia tuottavuuden tai 
tehokkuuden eteen? (Juntunen 2016, tulossa.) Toisaalta, työelämän spiri-
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tualiteettia on tarkasteltu kriittisesti ja epäillen, koska sen vaikutusta orga-
nisaation tuottavuuteen ja kilpailukykyyn on ollut hankalaa osoittaa. Spiri-
tualiteettia on tutkittu esimerkiksi kansainvälisillä työelämä-, johtajuus- ja 
sosiologisen tutkimuksen kentillä. Tutkimusta on seurannut erilaisia orga-
nisaatioiden kehittämiseen liittyviä käytännön toimia, kuten workshopeja, 
seminaareja ja ohjelmia. (Case & Gosling 2010, 258–259.)

Kokemukset spiritualiteetista Diakissa

artikkeli perustuu Diakonia-ammattikorkeakoulussa tehtyyn tutkimukseen. 
Diakin toimintaa ohjaavia arvoja ovat kristillinen lähimmäisenrakkaus, so-
siaalinen oikeudenmukaisuus, avoin vuorovaikutus sekä laadukas ja tulok-
sellinen toiminta. Diakissa opiskelee noin 2700 opiskelijaa ja henkilökun-
taa on 230 henkilöä. 

halusimme tehdä tutkimuksen Diakissa toisaalta siksi, että se on kuva-
tessaan omaa arvopohjansa ja erityistehtäväänsä korostanut kristillis-huma-
nistisia arvoja ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tukemista. Julki-
lausuttuna tavoitteena on myös tukea eri uskontojen välistä yhdessä elämis-
tä ja mahdollistaa eri uskontojen ja uskonnottomien hiljentyminen ja omi-
en arvojen mukainen henkinen ja hengellinen kasvu ja toiminta. on mie-
lenkiintoista tutkia, minkälaisia ovat henkilökunnan kokemukset spiritua-
liteetista tällaisessa ympäristössä. 

Tässä tutkimuksessa kokosimme Diakin työelämän spiritualiteettia kar-
toittavan mittariston. Siinä hyödynsimme kolmea yhdysvaltalaiseen työ-
elämän spirtualiteetin tutkimiseen kehitettyä mittaria, kuitenkin soveltaen 
suomalaiseen työelämään. kyselyn pohja rakentui rego & pina e Cunhan 
(2008) kehittämään mittaristoon (spirituality at work). Se sisältää neljä mi-
tattavaa ulottuvuutta, jotka ovat merkityksellinen työ, yhteisöllisyys, orga-
nisaation ja yksilöllisten arvojen vastavuoroisuus sekä yksilön sisäinen elä-
mä. Tätä täydensimme johtajuutta kartoittavilla väittämillä, jossa sovelsim-
me Fryn (2003) kehittämää spirituaalisen johtamisen teoriaan perustuvaa 
mittaristoa (spiritual leadership theory, SLT). Lisäksi hyödynsimme kinjers-
kin & Skrypnekin (2004) kehittämää työelämäspiritualiteetin kokemuksen 
mittaamiseen suunnattua viiden vastausvaihtoehdon kokonaisuutta (Spirit 
at Work Scale, SAWS). 
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näin muotoiltujen kysymysten avulla kartoitimme spirituaalisen yhtey-
den ulottuvuutta. pyrimme ottamaan huomioon amerikkalaisen ja suoma-
laisen työkulttuurin erilaisuuden. Jätimme pois väittämät, jotka sisälsivät si-
käläisiä jakoja erilaisista uskonnollisista ryhmistä ja työyhteisön organisoi-
mista uskonnollisista tilaisuuksista.

Lähetimme koekyselyt kymmenelle eläkkeellä olevalle Diakin opettajal-
le. palautteiden perusteella korjattu kyselylomake julkaistiin ensin Duuris-
sa eli henkilökunnan sisäisillä nettisivuilla. Se ei kuitenkaan tuottanut tulos-
ta, joten seuraavassa vaiheessa käytimme sähköpostia. vastaajia oli 66 hen-
kilöä. vastausprosentti oli 29. on syytä pohtia, ketkä eivät vastanneet. Sa-
tunnaisten haastattelujen pohjalta vastaamattomuuteen ilmoitettiin usei-
ta syitä. Jotkut ajattelivat, ettei kysely koske heitä, eikä tieto kyselystä ollut 
riittävä. osa mainitsi ongelmaksi kyselyn toteutuksen ajankohdan eli vuo-
denvaihteen sekä toimipaikkojen muuton uudelle kampukselle. Myös tee-
ma oli monille vieras ja vaikea. Lukukauden lopun paineisuus ja työnteki-
jöiden väsyminen kyselyihin vaikutti joillakin vastaamattomuuteen. Lisäk-
si todettiin, että henkilökunnalle tulee niin paljon erilaisia kyselyjä, että ”al-
kaa olla webropol-kiintiö täynnä”. Tämä voi vinouttaa tuloksia positiiviseen 
suuntaan, sillä väsyneeksi itsensä tuntevat eivät jaksaneet vastata. vastaajien 
pieni määrä vähentää luotettavuutta. 

kysely koetiin sekä ongelmallisena että tervetulleena keskustelun avauksena.

Tämän kyselyn tavoite jäi kyllä hämäräksi, missä tätä käytetään ja millä 
laajuudella? Miksi tähän piti vastata? Miksi kysyttiin liian henkilökohtai-
sia asioita? Miksi ne tulevat esiin työpaikan kyselyssä? (64)

Tutkimus on arvokas ja toivottavasti haastaa meidät yhteisönä tarkaste-
lemaan arvojamme ja niiden toteutumista arjessa. Diakin tulee kehit-
tyä rohkeasti sillä kentällä, jolla muut Suomen ammattikorkeakoulut ei-
vät juurikaan toimi: uskonnon ja kulttuurin merkitysten syvällisessä ym-
märtämisessä. (27)

aineiston tilastolliset analyysit, suorat jakautumat, ristiintaulukointi ja 
faktorianalyysi tehtiin SpSS-ohjelmalla. koska vastaajien määrä on pieneh-
kö faktorianalyysiin, tuloksiin pitää suhtautua siltä osin varauksella. Sum-
mamuuttujien reliabiliteetti tarkastettiin Cronbachin alphakertoimen avul-
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la. avoimet kysymykset analysoitiin sisällönanalyysin avulla teemoittaen. 
Molemmat tutkijat analysoivat avoimet vastaukset ja sen jälkeen keskus-
telujen pohjalta toteutettiin tulosten kuvaaminen. raportoinnissa huoleh-
dittiin yksilön tietosuojasta ja anonymiteetistä noudattaen yleisiä tutkimu-
seettisiä ohjeita.

Kyselyyn osallistuneet

Diakissa työurat ovat pitkiä. useimmat vastaajista olivat työskennelleet siel-
lä yli 10 vuotta. uusia eli alle vuoden töissä olleita oli kolme ja kaikkiaan al-
le viisi vuotta Diakissa olleita oli 12 henkilöä. kolme neljännestä vastaajas-
ta oli naisia ja miehiä yksi neljännes. nuorimmat olivat hieman yli 30-vuo-
tiaita (11 %) ja monet vastaajista (19 %) olivat jo täyttäneet 60 vuotta. 
enemmistö (42 %) oli 50–59-vuotiaita. Seuraavaksi suurin ryhmä (28 %) 
oli 40–49-vuotiaita. iän, sukupuolen ja työajan pituuden mukaan kyselyyn 
osallistujat vastasivat taustatiedoiltaan hyvin koko Diakin henkilökuntaa. 
Muutaman vuoden sisällä monet ovat eläkeiässä, ja jos heidän tilalleen rek-
rytoidaan uusia työntekijöitä, ikäjakautuma voi muuttua radikaalisti.

KUVIO 1. Vastaajien jakaantuminen sukupuolen, iän ja toimialueen mukaan (N=66)
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Tehtäväalueiden määrittely osoittautui vaikeaksi. kyselyssä tehty jako sosi-
aali- terveys-, kasvatus- ja kirkon aloihin ei ollut kattava. Sosiaali- ja terveys-
alan vastaajia oli lähes yhtä paljon (sosiaaliala 18 %, terveysala 20 %). vas-
taajista oli 27 % kirkon alalta. kirkon alan henkilökunta oli vastannut hie-
man muita ryhmiä aktiivisemmin. kaikkiaan viidennes vastaajista ei löytänyt 
annettujen vaihtoehtojen sisältä omaa paikkaansa. he valitsivat vaihtoehdon 
muu. vastauksia täsmennettiin seuraavilla toimialueilla: hallinto, kansainväli-
syys, voimavarat ja laatu, tutkimus ja hanketoiminta, humanistinen- ja kasva-
tusala. Jotkut ilmaisivat oikeutetusti pettymyksensä, ettei heidän alaansa ollut 
merkitty valikkoon. Samoin palautetta tuli siitä, ettei jaottelu huomioi hen-
kilöitä, jotka toimivat kaikilla alueilla. Moniammatillisuus ja -kampuksisuus 
voi olla niin vahvaa, etteivät työntekijät halua määritellä itseään kuuluvaksi 
vain yhteen ryhmään. Samalla esitettiin toive siitä, että raja-aitoja kaadettai-
siin ja niiden yli voitaisiin vapaammin liikkua. ”Olemme diakilaisia, se riittää”.

Spiritualiteetin käsite ja vastaajien oma vakaumus

Diakilaisten spiritualiteetin määritelmissä korostui moniulotteisuus ja useis-
sa vastauksissa spiritualiteetin käsitteeseen liittyi monia erilaisia sisältöjä. Spi-
ritualiteettia määriteltiin seuraavasti: 1) hengellisyys, henkisyys ja uskonto, 2) 
elämän tarkoitus, merkitys ja mielekkyys, 3) eettisyys ja yhteisöllisyys, 4) jo-
ku muu, tai sitten käsite tuntui vieraalta. vaikka nämä ilmaisut ovat suoraan 
vastauksista, kyselylomakkeen alussa ollut spiritualiteetin määrittely saattoi 
ohjata määrittelyä.

KUVIO 2. Spiritualiteettimääritelmien jakautuminen (N=66)
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Spiritualiteetti viittasi enemmistön mielestä hengellisyyteen, henkisyyteen, 
uskoon ja uskontoihin. Sanan katsottiin liittyvän yksilön omaan maailman-
katsomukseen, ihmiskäsitykseen ja henkisiin arvoihin. 

Usko yliluonnolliseen (10)

Hengellisyys ja henkisyys. Se voi olla eri ihmisille hyvin erilainen. (51)

Spiritualiteettia ei haluttu määritellä kapeasti ja siksi monissa vastauksis-
sa esiintyi kaikkien teema-alueiden sisällöt, esimerkiksi:

Elämän syvyysulottuvuuden tiedostamista ja näkemistä – kauneutta, yh-
teyttä, välittämistä. Kyse on tiedosta, oman arjen lisäksi on jotain muuta. 
Kristillinen spiritualiteetti on tietoa ja uskoa siihen, että Jumala on kai-
ken keskellä salatusti läsnä. (7)

Spiritualiteetti on laajempi käsite, kuin pelkkä uskonnollisuus. Se sisäl-
tää arvot, maailmankatsomuksen, ihmiskäsityksen ja mielenrauhaan liit-
tyvät asiat. (20)

Merkitys, mielekkyys ja tarkoitus liitettiin ihmisen kokonaisvaltaisuuteen, 
elämän suuntaa koskeviin pohdintoihin ja kokonaisvaltaiseen terveyteen ja 
hyvinvointiin. Työ muodostaa monille ihmisille tärkeän osan heidän koke-
mastaan elämän merkityksestä ja tarkoituksesta. 

Spiritualiteetti liittyy merkityksen ja tarkoituksen kokemiseen. Vaikuttaa 
sairastamisessa, paranemisessa ja kuoleman kohtaamisessa. Yhdistävät ar-
vot ja merkitykset ja elämän todellisen suunnan etsimiseen. (26)

kun spiritualiteetti liitettiin eettisyyteen, se sisälsi suvaitsevaisuuden ja 
muiden huomioimisen ja yhteisöllisyyden rakentumisen. arjessa spiritua-
liteetin ajateltiin näkyvän yhteisössä toimivien keskinäisenä huolenpitona, 
myötätuntona, suvaitsevaisuutena ja kunnioittavana kohtaamisena.
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Hengellisyys omassa elämässä. Muiden ihmisten huomioiminen. Suvait-
sevaisuus työelämässä ja harrastustoiminnassa. Katsoa hetken laajemmin, 
kuin vain esimerkiksi suoraan välitöntä tehokkuutta ja rahaa. (19)

Näkyy arvojen mukaisena kunnioituksena. Vastuullisuus, suvaitsevaisuus, 
myötätuntoisuus, tyytyväisyys. (41)

osa koki spiritualiteetin hyvin vieraana ja epämääräisenä muoti-ilmiönä. 

En tunnistanut sanaa lainkaan (44)

Epämääräinen käsite ja muotisana. (24)

Spiritismi tulee ensimmäisenä mieleen. (33)

En kutsuisi työyhteisön yhteisöllisyyttä, työssä viihtymistä jne. spirituali-
teetiksi. (47)

Todennäköisesti huomattavasti useampi vastaamatta jättäneissä koki, ettei 
spiritualiteetin käsite ollut heille tuttu. Tähän viittaa se, että jotkut työnte-
kijät perustelivat vastaamattomuuttaan teeman vieraudella.

vastaukset avoimeen kysymykseen, miten luonnehtisit omaa maailman-
katsomustasi, jakaantuivat viiteen ryhmään: 1) kristillinen tai kristillispoh-
jainen uskonnollinen tai kristillis-humanistinen, 2) humanistinen 3) eetti-
syyttä ja moraalia korostava 4) ateistinen tai tieteellinen ja 5) oma katsomus 
on henkilökohtainen, eikä kysymykseen haluttu vastata. osa vastasi lyhyes-
ti katsomuksensa olevan kristillinen, humanistinen tai ateisti. Monet kuva-
sivat omaa maailmankatsomustaan laajemmin ja silloin vastauksissa nousi 
esille erilaisia ulottuvuuksia. useimmiten suvaitsevaisuus ja eettisyys olivat 
toisena määreenä joko kristillisen tai humanistisen käsityksen lisäksi. näis-
sä vastauksissa korostuivat myös tasa-arvo ja lähimmäisyys. humanistisesti 
orientoituneiden työntekijöiden vastauksissa ilmeni usko ihmiseen, hänen 
kasvuunsa sekä pyrkimys hyvään ja tasa-arvoiseen yhteiskuntaan. 

 Olen kristitty. (22)
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Arkinen, maanläheinen usko ilman hengellistä hörinää ja kermavaahtoa. 
Luottamus ja elämän merkityksellisyys. Ihmisyys jumalallisuuden keskei-
senä ulottuvuutena. (8)

Humanistinen ihmiskäsitys / humanistinen maailmankatsomus. Uskon ih-
misen hyvyyteen (tahtoon olla hyvä ja tahtoon haluta toiselle hyvää), us-
kon ihmisen kykyyn kasvaa ja kehittyä, uskon ihmisen luovuuteen ratkai-
suja hakiessaan. Uskon, että ihminen löytää voiman toisesta ihmisestä se-
kä hänelle merkityksellisistä asioista, esimerkiksi luonnosta. (9)

kolme henkilöä koki, että oma vakaumus on niin henkilökohtainen asia, 
etteivät he halunneet vastata sitä koskevaan kysymykseen. Lisäksi muuta-
ma vastaaja totesi maailmankatsomuksensa olevan ateistinen tai tieteellinen.

En halua vastata tähän, koen että tämä on henkilökohtainen asia, jota en 
halua avata työpaikkani kyselyssä. (18)

Ateisti. (1)

kolmannes vastaajista pohti, mitä erilaiset maailmankatsomukset merkit-
sevät Diakin arjessa. Työelämän moninaistuessa on Diakissa kehitetty kult-
tuurista moninaisuutta arvostavaa työilmapiiriä ja sen tuoman rikkauden 
huomioimista. useimmat näkivät spiritualiteetin ja moninaisuuden mah-
dollisuutena, mutta myös joitakin pelkoja suhteessa hengellisyyteen esiintyi.

Diakissa on paljon hyvää ja arvokasta eri traditioista. (51)

On nähtävissä se, että opettajat opettavat myös omasta uskostaan käsin, se 
ja varsinkin armottomuus näkyy myös opiskelijoille. (4)

Seuraavaksi tarkastelussa siirrytään käsittelemään spiritualiteetin koke-
muksia suhteessa työyhteisöön.
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Diakin työyhteisö

Työyhteisön määritelmien sanoittaminen on tärkeää, koska siihen liitty-
vät käsitykset keskustelevat työelämän spirituaaliteetin kokemusten kanssa. 
kokemukset siitä, mikä on eri ihmisille oma työyhteisö, vaihtelivat suures-
ti. osallistujat määrittelivät työyhteisön 1) organisaation kautta koko Dia-
kia käsittäväksi, 2) lähityötovereiden yhteisöksi, jossa korostui yhdessä töi-
tä tekevien ryhmä tai oma tiimi, 3) paikkaan sidottuna toimipisteenä, 4) 
yhteisiin tavoitteisiin ja suunnitelmiin sitoutuneiksi ihmisiksi, joiden välil-
lä oli luottamus, kollegiaalisuus ja yhteenkuuluvuuden tunne, mutta jotka 
voivat vaihdella työtehtävien mukaan. Yleisesti käytettyjä kriteereitä olivat 
seuraavat: yhteydenpito on säännöllistä, työntekijät jakavat yhteisen pää-
määrän ja tavoitteet, joiden mukaisesti tehdään sopimukseen perustuvaa 
tavoitteellista työtä.

Työyhteisö koostuu monista eri tasoista: oman osaamisalueen työtiimistä, 
oman toimipisteen työntekijöistä ja viime kädessä koko Diakista laajana 
työyhteisönä. (15)

kun organisaatio jakaantuu toimipistekohtaisesti, sen ominaislaatuinen 
kulttuuri ja lähes päivittäiset tapaamiset muodostuvat leimaa-antaviksi työ-
yhteisölle. uusi osaamisaluepohjainen organisaatio tuo esille uudet toimin-
tatavat ja pakottaa määrittelemään työyhteisöä uudella tavalla.

Toimipiste työyhteisönä on edelleen tärkeä, tärkein. Mutta siitä ei saa pu-
hua. Ympäri Suomea olevat kollegat ja esimies eivät mukana arjessa, jossa 
tukea tarvitaan. Esimiehisyys on sähköpostijohtamista, viesti kerran kuus-
sa ja siinä se on. (37)

Työilmapiiri ja tunnetason yhteys työtovereiden kesken olivat myös mer-
kittäviä työyhteisöä määriteltäessä. 

Työyhteisöllä on yhteisesti sovitut ja hyväksytyt tavoitteet, yhteinen suun-
nittelu, avoin turvallinen vuorovaikutus, yhteisesti sovitut menetelmät ta-
voitteiden saavuttamiseksi ja yhteinen toteuttaminen ja arviointi. (5)
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Työyhteisö Diakissa on rehellistä, ahkeraa, iloista, keskustelevaa, tsemp-
paavaa ja eteenpäin menevää. (53)
Työyhteisö kantaa yhdessä vastuuta yhteisestä tavoitteesta ja tehtävästä. 
Tarpeen tullen työyhteisössä tuetaan toisiaan ja täydennetään toisen osaa-
mista.(62)

kun työyhteisö määritellään koko organisaatiota koskevaksi, mielekkyys 
rakentuu organisaation arvojen ja toiminnan tavoitteiden kautta. Työnkuva 
on usein myös koko organisaation toimintaan niveltyvää. paikkaan sidottu 
työyhteisön määritelmä liittyy yhteisöllisyyteen, pitkäaikaiseen omaan toi-
mintakulttuuriin ja joskus myös kokemukseen turvallisuudesta muutosten 
keskellä. Läheiset työtoverit ja oma tiimi työyhteisönä merkitsee ihmisiä, 
joiden kanssa jaetaan arki ja siihen kuuluvat työtehtävät. Työyhteisö voi täl-
löin vaihdella tehtävien muuttuessa. Työyhteisöön liitytään ja yhteisö vaih-
tuu riippuen työtehtävistä ja muutoksista työnkuvassa. Muutokset ja liikku-
vuus ovat olennainen osa heille, jotka määrittelevät työyhteisön tällä tavalla.

Työelämän spiritualiteetti

Yli puolet (54 %) vastaajista koki spiritualiteetin tärkeäksi ja sen positii-
visen vaikutuksen työssään merkittäväksi. Faktorianalyysissä kokeilimme 
useita faktorivaihtoehtoja. Faktoroinnissa käytettiin pääakselifaktorointia, 
rotatointina varimax-menetelmää, ja faktorien lukumäärä valittiin ominais-
arvokriteerillä. kuusi faktoria selitti kaikkiaan 66,61 % varianssista, ja nii-
den ominaisarvot ovat yli kahden. Faktorit nimettiin seuraavasti: 1) Spiri-
tualiteetti tiimin ja työryhmän yhteishengen kokemuksena (muodostui kaik-
kein eniten työelämän spiritualiteettiä selittäväksi tekijäksi, 37 %), 2) Joh-
tajuus spiritualiteetin mahdollistajana ja edistäjänä, 3) Spiritualiteetti yhteise-
nä visiona, 4) Spiritualiteetti arvostuksen kokemisena, 5) Spiritualiteetti mer-
kityksellisyyden kokemuksena ja 6) Spiritualiteetti hengellisyytenä ja uskona. 
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TAULUKKO 1. Työyhteisön spiritualiteetti, kuuden faktorin ratkaisu (pääakselifak-
torointi, Varimax-rotaatiot, lataukset, kommunaliteetit, ominaisarvot ja selitysosuu-
det, %)
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Tunnen, että tiimini/
ryhmäni jäsenet välittävät 
toisistaan

,899 .750

Tunnen, että tiimini/ryhmäni 
jäsenet tukevat toisiaan ,856 .672

Tiimini edistää 
yhteisöhengen luomista ,806 .680

Tunnen, että tiimilläni/
ryhmälläni on yhteinen 
tarkoitus

,751 .702

Johtajat ovat rehellisiä ja 
ilman väärää ylpeyttä ,766 (.358) .508

Johtajat toimivat niin kuin 
sanovat ,754 .817

Johtajilla on rohkeutta 
seisoa ihmisten rinnalla ,729 (.311) .714

Johtajat rakentavat 
yhteistä hyvää ,724 .611

Ymmärrän Diakin vision ja 
olen sitoutunut siihen ,844 .635

Uskon, että visio on 
jäseniä varten ,774 .742

Diakin visio inspiroi minut 
parhaaseen suoritukseen (.355) ,702 .629

Diakin johto arvostaa 
minua. (.315) ,787 .613

Tunnen, että olen arvostettu 
ihmisenä työssäni ,763 .655

Tunnen, että Diak työyh-
teisönä osoittaa arvostusta 
minulle ja työlleni.

,709 .614

Mielestäni Diak arvostaa 
minua ja työtäni. (.382) ,704 .562
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Työ, jota teen, on merkityk-
sellistä minulle. ,829 .736

Työtehtäväni ovat minulle 
henkilökohtaisesti merkityk-
sellisiä.

,816 .796

Työ liittyy tärkeäksi pitämiin 
asioihin. ,807 .784

Saan työhöni inspiraatiota 
tai ohjausta korkeammalta 
voimalta / Jumalalta.

,937 .933

Koen yhteyttä suurempaan 
voimaan/Jumalaan, jolla 
on positiivinen vaikutus 
työhöni.

,910 .911

Työpaikalla on tilaa spiritua-
liteetille (käännetty). ,816 .549

Diakissa arvostetaan 
henkisiä ja hengellisiä 
arvoja (käännetty)

,779 .412

Ominaisarvo 17, 20 3,92 3,28 2,35 1,96 1,82

Selitysosuus (%) 36,84 8,60 7,41 5,19 4,60 3,92
Kumulatiivinen selitysosuus 
(%)

36.84 45,43 52,83 58,02 62,63 66,61

Spiritualiteetti tiimin ja työryhmän yhteishengen kokemuksena liittyi siihen, 
että lähityötoverit ja oma tiimi arvostavat ja tukevat. Cronbachin alpha -ker-
roin oli 0.874 eli erittäin korkea. Muuttujien yhdistäminen on mielekäs-
tä tehdä. oman tiimin tuki ja keskinäinen jakaminen koettiin Diakin vah-
vuudeksi. Tiimien yhteishenkeä, välittämistä ja tuen saamista ja antamis-
ta koskevien väittämien kanssa samaa mieltä oli yli 70 %. vaihteluväli 1–5 
osoittaa, että osa kokee jäävänsä yhteisön ulkopuolelle. kaikki eivät koke-
neet saavansa tukea, eivätkä voineet jakaa tiimin yhteistä hyvää oloa. ulko-
puolisiksi kokevien määrä vaihteli väittämittäin kahdeksasta kymmeneen 
(8–10/66). kaikkien osaamisalueiden ja kaikenikäisten vastaajien joukossa 
löytyi negatiivisia kokemuksia. Myös useiden tutkimusten mukaan kokemus 
työtoveruudesta ja siitä, että työntekijät tukevat toisiaan ja liittyvät yhtei-
seen tavoitteeseen, on osa spiritualiteetin kokemusta (Milliman ym. 2003, 
428). Mitroff ja Denton (1999) toteavat, että yhteisyys, kokemus kuulumi-
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sesta, on keskeisimpiä spiritualiteettia kuvaavia ulottuvuuksia. Yhteisyys tai 
yhteisöllisyys on tekijä, joka määrittää koko työyhteisön henkeä, ”spiritiä”. 

Johtajuus spiritualiteetin mahdollistajana ja edistäjänä (Cronbachin alpha 
-kerroin oli 0.929, vaihteluväli 2-4). Työelämän spiritualiteetin kannalta ko-
ettiin olennaisena se, miten johtaja ja johtoryhmä toimivat. Johtaja yhdes-
sä koko työyhteisön kanssa voi luoda sellaista visiota, kulttuuria ja arvoja, 
jotka ovat vuorovaikutuksessa ihmisen kokonaisvaltaisuuden kanssa. Johta-
jilta odotettiin rehellisyyttä, rohkeutta seisoa työntekijöiden rinnalla ja ra-
kentaa yhteistä hyvää. Steingardin (2005) mukaan parhaimmillaan organi-
saatiossa on tilaa ihmisen persoonalliselle kasvulle ja kannustavan yhteisöl-
lisyyden kokemukselle.

Spiritualiteetti ilmenee sellaisina johtamisen arvoina, asenteina ja käyttäy-
tymisenä, jotka ovat välttämättömiä ihmisen sisäisen motivoinnin, merki-
tysten luomisen ja yhteyden kokemuksen kannalta (Crombachin alpha -ker-
roin oli 0.937). Johtaminen edellyttää organisaation kehittämistä niin, että 
työntekijät saavat kokea työnsä merkitykselliseksi ja heitä tuetaan tekemään 
asioita myös toisin. näin mahdollistuu sellainen sosiaalinen ja organisatio-
naalinen altruistinen kulttuuri, jossa johtaja ja kaikki työyhteisön jäsenet 
välittävät ja huolehtivat toinen toisistaan sekä arvostavat itseään ja toisiaan. 
nämä seikat tuottavat työyhteisön jäsenille tunnetta ryhmän jäsenyydestä 
ja uskallusta sekä onnistua että epäonnistua. (Fryn 2003.)

esimiestoiminta nähtiin tärkeänä resurssien ja ajan jakamisessa, tasavertai-
sessa kohtelussa erityisesti työnjaon suhteen. heiltä odotettiin luottamusta. 
avoimissa vastauksissa johtajuus liitettiin tuottavuuteen, tuloksellisuuteen ja 
laatuun. koettiin, että laatu jää kiireen alle, eikä kiireessä ole aikaa dialogille.

Toivoisin, että päätöksiä jotka koskevat koko henkilöstöä, ei tehtäisi ai-
na niin pienellä kokoonpanolla. Kuuntelemalla muita näkökulmia löytyy 
usein paras vaihtoehto ja sitä kautta pääsemme yhteiseen päämäärään jo-
hon henkilöstö sitoutuu. Ja pitää muistaa että Diak ei ole maailman napa. 
Joskus tuntuu, että umpioidumme liikaa omista lähtökohdistamme. (54)

Innostukselle jää aikaa, kun työt eivät kaadu päälle. Innostuminen on 
mahdollista, kun jokainen voi vaikuttaa oman työnsä sisältöihin. (57)
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Tavoitteet lausutaan ääneen, moniäänisyys on luvallista. On lupa ereh-
tyä. Onnistumiset eivät ole yksityisiä, vaan ne ovat koko työyhteisölle mer-
kityksellisiä. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat konkretiaa. Jäseniä arvoste-
taan, kilpailu ei ole jäsenten välistä. Johtajuus on asiantuntijajohtajuut-
ta, valta ja vastuu on kaikilla määritelty.(16)

Spiritualiteetti yhteisenä visiona. (Crombachin alpha -kerroin oli 0.852). 
Diakin visio oli kyselylomakkeessa määritelty sitä, mitä Diak on ja mi-
tä tekee työyhteisönä. Työntekijät olivat erittäin sitoutuneita Diakiin. Lähes 
70 % ilmoitti puhuvansa ystävilleen Diakista mahtavana työpaikkana. iän 
karttuessa lisääntyi ajatus Diakista työpaikkana, jossa haluaisi toimia työuran 
loppuun asti. Sen sijaan muut visioon liittyneet väittämät koettiin vaikeaksi 
ymmärtää. kolmannes vastaajista valitsi vaihtoehdon ”en osaa sanoa”. ar-
vot koettiin pysyvinä ja helppoina sitoutua. Sen sijaan visio ja strategia ko-
ettiin epäselvinä. Lieneekin syytä kirkastaa Diakin visiota ja pohtia, millai-
nen on strategia, joka inspiroi yhteisön jäseniä.

Selkeillä visiolla ja arvoilla on vetovoima; ne määrittävät yksikön päämää-
rän ja sen tavoittamisen, antavat merkitystä työhön ja rohkaisevat toivomaan 
ja uskomaan. ihmisillä, joilla on toivoa, on selkeä näkemys myös siitä, mi-
hin he ovat menossa, miten he sinne pääsevät ja miten he voittavat vaike-
uksia. (Juntunen & räisänen 2015.)

Spiritualiteetti arvostuksen kokemisena (Crombachin alpha -kerroin oli 
0.906). kolmannes vastaajista ei osannut sanoa, arvostaako Diakin joh-
to häntä ja viisi vastaajaa koki, ettei johto arvosta heitä. Syiksi koettiin esi-
merkiksi etäjohtajuus ja sähköpostiohjaus tai se, että päätökset tulevat kes-
kustelematta. kolmannes koki saavansa liian vähän arvostusta ja palautetta. 
kuitenkin arvostuksen saaminen koettiin tärkeäksi työhyvinvoinnin kan-
nalta. vaikka suurimmassa osassa väittämistä ei iällä ole tilastollista merki-
tystä, arvostuksen osalta iäkkäämmät kokivat muita useammin, ettei hei-
tä arvosteta. Miehet kokivat naisia useammin saavansa arvostusta sekä joh-
tajilta että Diakissa yleensä (**). naisten kokemukset vaihtelivat ääripääs-
tä toiseen. Molempien sukupuolten edustajissa oli muutama, joka koki jää-
vänsä ilman arvostusta.

Spiritualiteetti merkityksellisyyden kokemuksena (Crombachin alpha -ker-
roin oli 0.810). Lähes kaikki kokivat työnsä tuovan mielekkyyttä ja iloa elä-
mään ja liittyvän asioihin, joita henkilökohtaisesti arvosti (keskiarvo 4,44). 
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Työ koettiin yhteiskunnallisesti tärkeänä (90 %) ja henkilökohtaisesti mer-
kityksellisenä (98 %). Diakissa arvot koettiin tärkeäksi työn merkitystä lisää-
väksi tekijäksi. Miehet olivat hieman naisia työorientoituneempia kuvaten 
työn merkityksellisyyttä henkilökohtaisesti. he olivat varmempia kuin nai-
set, että työ, jota he tekevät, muuttaa ihmisten elämää (***). Miesten osuus 
vastaajista oli neljännes. Diak toimii aloilla, joilla on naisenemmistö. Täl-
löin miehet erottuvat naisia paremmin joukosta.

Spiritualiteetti hengellisyytenä ja uskona (Crombachin alpha -kerroin oli 
0.891). Tähän liittyivät väittämät korkeimman voiman ja uskonnollisen 
vakaumuksen vaikutuksesta työelämässä. Sosiaaliala erosi kaikista muista 
aloista siinä, että heidän joukossaan oli hieman useampia, jotka olivat näi-
den väittämien kanssa eri mieltä. kolmannes vastaajista koki, että työ an-
toi tilaa kokonaispersoonana toimimiselle ja että työyhteisö arvostaa kun-
kin omaa henkistä ja hengellistä elämää. Yli neljäsosa (28 %) vastaajista oli 
sitä mieltä, etteivät he voi allekirjoittaa väittämää Diak työpaikkana auttaa 
minua elämään sopusoinnussa itseni kanssa. viidennes (21 %) koki, ettei osaa 
sanoa mielipidettään väittämiin, joissa tarkasteltiin oman spiritualiteetin tai 
kokonaispersoonan hyödyntämistä työssä. Sukupuolten välillä oli pieni ero, 
joka näkyi keskiarvoissa ja khiin neliön testissä. naisissa oli hieman enem-
män niitä, jotka kokivat spiritualiteetin hengellisyytenä (**). 

erittäin merkittävinä ja positiivisina koettiin Diakin arvot, joihin kahta 
lukuun ottamatta kaikki suhtautuivat myönteisesti tai erittäin myönteisesti 
(keskiarvo 4,5). arvojen merkitys näkyi vastauksissa, joissa kuvattiin Dia-
kin yhteiskuntavastuuta. koulutustehtävä, hanke- ja Tki-toiminta tähtää-
vät oikeudenmukaisuuden lisäämiseen, haavoittuvimmassa asemassa olevi-
en tukemiseen ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten koulutta-
miseen. arvojen katsottiin ilmenevän myös kehittyvien maiden parissa teh-
tävässä kansainvälisessä työssä ja globaalin vastuun huomioimisessa.

Diakia ei haluta kuvata perhemetaforalla. raja työpaikan sekä omien asi-
oiden ja ongelmien välillä koettiin selväksi, eikä Diakin ongelmia kokenut 
omiksi kuin muutamat. Tulevaisuutta ei koettu varmaksi tai hyväksi. epä-
varmuus, irtisanomis- ja talouspuhe yhteiskunnassa ja korkeakoulusektoril-
la näkyi myös vastauksissa. 

kuten jo edellä todettiin, spiritualiteetti työelämässä liittyi keskeisesti sii-
hen, millaiseksi työyhteisön ilmapiiri ja henki koettiin. Seuraavassa tarkas-
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tellaan vastaajien kokemuksia siitä, mikä inspiroi ja innostaa, ja toisaalta sii-
tä, mitkä tekijät latistavat innostuksen työyhteisössä.

Inspiroiva vai latistava työyhteisöä

vastaajien mukaan inspiroivan ja innostavan työyhteisön kuvaaminen on 
haastavaa, sillä se on monen tekijän summa. inspiroivat sekä latistavat teki-
jät nivoutuvat yhteen. esimerkiksi ongelmien ratkaisemista ripeästi pidet-
tiin tärkeänä, mutta ongelmien ”lakaisemista maton alle” pidettiin suoras-
taan vaarallisena ja työntekijöiden kyynisyyttä lisäävänä.

inspiroivassa työyhteisössä oli keskeisellä sijalla positiivinen palaute. Myön-
teinen palaute merkitsi vastausten mukaan kannustamista, kiitoksen anta-
mista ja toisen voimavarojen huomaamista. Se liitettiin toisen kunnioitta-
miseen, kuunteluun ja korrektiin, huomaavaiseen käytökseen. 

Kiitos, kannustus ja kunnioitus toisen ajatuksia kohtaan.(3)

armollisuus merkitsi sitä, että on mahdollista epäonnistua ja kertoa vir-
heistä. Työyhteisö koettiin armolliseksi silloin, kun on tilaa olla ja hengit-
tää vapaasti. armollisuuteen kuului tila erilaisuudelle ja persoonallisuudelle. 

Antamalla entistä enemmän myönteistä palautetta toisilleen, olemalla ”ar-
mollisia” toinen toisiaan kohtaan, innostamalla toinen toisiaan rohkeam-
piin uusien asioiden ja ideoiden esittämiseen. (11)

Hyvä työyhteisö on salliva, moniääninen ja toisiaan arvostava. (64)

Avoin, välittävä, helppo ”hengittää, kollegiaalinen, hyväksyvä. (14)

vastausten mukaan ideat ja luovuus kulkevat käsi kädessä vapaan tilan ja 
ajan kanssa. ideoiden syntyyn tarvitaan ajattelun ja reflektion tilaa. Mahdol-
lisuus vaikuttaa oman työn sisältöihin koettiin rakentavan luovaa vapautta. 
Tähän vaikuttivat paljon esimiestyö ja erityisesti kokemus työntekijöiden 
oikeudenmukaisesta kohtaamisesta ja kohtelusta.
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kaikkein tärkeimpänä innostavan työyhteisön rakentamisessa koet-
tiin se, että ristiriidat ja ongelmat ratkaistaan lähellä niiden syntyä ja 
mahdollisimman nopeasti. innostuksen latistavat toisten ihmisten takana 
puhuminen, pessimistinen ja kyyninen asenne sekä resurssipuhe kaikkien 
vaikeuksien lähteenä. Latistavaksi koettiin syyllisten etsiminen ongelmiin 
tai haasteisiin, sen sijaan, että tarkistettaisiin rakenteita tai oltaisiin valmii-
ta muuttamaan vanhoja luutuneita käytäntöjä. kaikki yllämainitut asiat to-
dettiin estävän avointa ongelmien kohtaamista ja uudenlaisten ratkaisujen 
yhdessä etsintää. pettymystä tuotti se, etteivät kaikki olleet valmiita sitou-
tumaan yhteiseen kehittämiseen. Sitoutumista esti kilpailu ja epäluottamus 
osaamisalueiden ja sisällöllisten alueiden välillä.

Kun tulee ongelmia, joita kollegat keskenään eivät onnistuneesti saa yh-
dessä ratkaistua tai vietyä eteenpäin, esimiehen tulee kaikkien osapuolien 
kantoja kuunneltuaan tehdä päätös, kertoa sen perustelu ja osoittaa muu-
tamat seuraavat toimintastepit eteenpäin. (38)

Kielenkäyttö pois sarkastisesta pessimismistä hyviä asioita korostavaan op-
timismiin. (21)

Ei ongelmien pyörittelyä vaan ratkaisuja ja eteenpäin menemistä. (54)
Ongelmat ratkaistava, pois turha vouhotus jokaisen kriisin yhteydessä ja 
sitten lannistaminen ja jatkuva valitus. (13)

innostumista koettiin heikentävän myös johtajien tapa keskittyä päätöksiä 
tehdessään vain nopeisiin tuloksiin ja erityisesti taloustavoitteisiin. ne lisä-
sivät painetta ja vievät työn ilon. Lähes yhtä usein mainittiin toisen ihmisen 
kunnioituksen ja arvostuksen puute sekä luutuneet työkäytännöt ja erilaiset 
hallinnolliset raja-aidat, joiden yli ei voida tai haluta mennä. 

Ylhäältäpäin johtaminen ja kuulluksi tulemisen puute latistaa innostu-
mista. (58)

Kiire ja rakenteet kadottavat näköalat. (39)

Vetoaminen resursseihin. (4) 



73

Kiire, liian pienet resurssit, jatkuvat muutokset. (28)

Vanhoissa työ- ja toimintatavoissa pysyminen väkipakolla, ts. jo totuttui-
hin, kaavoihin kangistuneisiin ajattelu- ja toimintatapoihin jumittumi-
nen. (19)

Työyhteisön ilmapiiriin vaikuttivat heikentävästi ja negatiivisesti useat eri 
tekijät. Tärkeimpinä nähtiin tulos- ja talouspaineet, kunnioituksen puute 
ja vanhoihin toimintatapoihin juuttuminen muutospaineissa. koska mo-
net organisaatiot ja Diak niiden mukana keskittyvät selviytymiseen ja talo-
udelliseen kannattavuuteen, niiden on vaikeaa tukea työntekijöiden henkis-
tä rikkautta (spiritual richness). vaikka taloudellinen kannattavuus on vält-
tämätöntä, se ei ole vastakkainen ihmisten kunnioittamisen ja työntekijöi-
den ammatilliseen ja persoonalliseen kasvuun innostamisen kanssa. (kara-
kas 2009, Juntunen & räisänen 2015.)

Pohdintaa

Diakin työntekijät näkivät spiritualiteetin laajemmin kuin Christopher Sin-
kin ja James Devlin (2011). heidän tekemässään kahtiajaossa sekä uskon-
nollinen että sekulaaris-humanistinen näkökulma korostavat yksilön sisäistä 
elämää, transsendenttisuutta ja merkityksellisyyttä. Diakin työntekijät nos-
tivat vahvasti esille eettisen ja yhteisöllisen ulottuvuuden ja mahdollisuuden 
monenlaiseen uskonnolliseen tai ei-uskonnolliseen maailmankatsomukseen. 
Tulokset osoittavat, että diakilaisten erilaiset käsitykset spiritualiteetista elä-
vät ja vaikuttavat työyhteisöissä samanaikaisesti ja että useimpien kokemuk-
sen mukaan niille kaikille näyttäisi olevan siellä tilaa.

Tutkimukseemme vastanneiden diakilaisten näkemykset osoittavat mie-
lenkiintoisella tavalla sen, miten ihmiset pohtivat spiritualiteetin ja uskon-
nollisuuden tai hengellisyyden yhteyttä toisiinsa. Monien vastaajien käsitys-
ten mukaan spiritualiteettia työelämässä voi olla ilman, että se sidotaan us-
kontoihin, uskonnollisuuteen tai hengellisyyteen. Toisaalta merkittävä osa 
diakilaisista näkee spiritualiteetin ja uskonnollisuuden/hengellisyyden yh-
dessä. Tämä näkemys perustuu omaan elämänkatsomukseen ja siihen, et-
tä Diakin ymmärretään edustavan kristillisiä arvoja. hicks (2003) puhuu 
”kunnioittavasta moninaisuudesta”, jolla hän tarkoittaa sitä, että uskonto ja 
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spiritualiteetti voivat ilmentyä yhdessä ja yhtä aikaa työelämän konteksteis-
sa. kun ihminen voi tuoda työhönsä kokonaisen itsensä, voi hän tuoda mu-
kaan myös omat hengellisyytensä ja uskonnollisuutensa. Se ei ole elämässä 
irrallinen saareke, joka voidaan jättää työpersoonan ulkopuolelle.

Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että vastaajien spiritualiteetin mää-
ritelmät pohjautuvat yksilön omaan maailmankatsomukseen ja työyhtei-
sön arvoihin ja yhteisöllisyyteen sekä merkityksellisyyden kokemiseen. (ks. 
esim. Giacalone ja Jurkiewicz 2010, 13–14; rego & pina e Cunha 2008; 
Fry 2003.) Toisaalta osalle diakilaisista spiritualiteetti on niin syvästi henki-
lökohtainen tai etäinen ja tuntematon asia, että sen pohtiminen ja määrit-
teleminen koettiin vaikeaksi.

useissa työelämän spiritualiteetin määritelmissä nousevat esille yksilön 
tunne kuulumisesta työyhteisöihin tai verkostoihin sekä välittävän, kannus-
tavan ja tukevan työyhteisön merkitys. Mitroff ja Denton (1999) toteavat, 
että yhteisyys, kokemus kuulumisesta, on keskeisimpiä spiritualiteettia ku-
vaavia ulottuvuuksia. Diakilaisten kokemuksissa nousee esille yhtäältä se, et-
tä merkittävä osa heistä kokee emotionaalista ja henkistä yhteyttä määritte-
lemäänsä työyhteisöön. Yhteys ilmenee työyhteisöjen jäsenten keskinäisenä 
välittämisenä, kunnioittamisena ja toinen toisensa rohkaisemisena. Yhteys 
muodostuu myös työn jaettujen päämäärien ja tarkoitusten tunnistamise-
na, mikä ilmenee muun muassa sitoutumisena Diakin arvoihin ja sen yh-
teiskunnallisesti vaikuttaviin työn merkityksiin. 

Toisaalta kaikki Diakissa työskentelevät eivät koe kuuluvansa diakilai-
siin työyhteisöihin. osa koki ulkopuolisuutta ja eristäytymistä. Tämä saat-
taa johtua muun muassa siitä, että viime vuosien aikana Diakin työyhteisöt 
ovat voimakkaasti muuttuneet. Monien työyhteisöt ovat tilanteittain vaih-
televia ja muuntuvia. Mahdollista on, että nykyisissä yhteisöissä on kovin 
vaikeaa luoda syvätason työyhteisöllistä henkeä, ”spiritiä”. ulkopuolisiksi it-
sensä kokevat ihmiset haastavat sekä johtajia että kaikkia työyhteisön jäse-
niä tarkastelemaan oman osaamisalueen ja lähityöntekijöiden huomioimis-
ta ja arvostavan palautteen antamista.

Diakin henkilökunta näyttäisi olevan samanaikaisesti yhteisöllisyyttä ko-
rostava ja individualistinen. vain harvojen väittämien kohdalla oli löydet-
tävissä tilastollisesti merkittäviä eroja sukupuolen, iän, siviilisäädyn tai työ-
alan suhteen. haasteena voidaan mainita ikäjohtamisen kehittäminen, kos-
ka koettu arvostuksen puute oli suurempaa iän kasvaessa. Toinen huomion-
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arvoinen asia on ulkopuoliseksi jäämisen kokemukset. vastauksissa tuli ilmi 
myös epätasa-arvon kokemuksia. Se näkyi siinä, että oli niitä, jotka koki-
vat itsensä hyvin arvostetuiksi ja niitä, jotka valitsivat väittämän toisen ää-
ripään. he kokevat olevansa näkymättömiä tai ainakin toivoisivat saavansa 
nykyistä enemmän huomioimista.

vastauksissa korostuivat työn mielekkyys ja sen rooli osana elämän tarkoi-
tusta ja arvoja. Työn mielekkyys vahvistaa työn iloa, motivaatiota ja sitoutu-
mista. Työn mielekkyyden kokemuksen edellytyksenä ovat riittävä vapaus, 
autonomia sekä omasta ja yhteisön kompetensseista huolehtiminen. Tär-
keäksi koettiin myös suhteessa oleminen eli se, että henkilö kokee kuulu-
vansa työyhteisöön, joka arvostaa häntä. hyvässä yhteisössä työntekijät tu-
kevat toisiaan ja heillä on yhteinen tavoite. organisaation tasolla tärkeim-
mäksi Diakissa koettiin arvot. Lisätoiveita esitettiin ilmapiirin parantami-
seksi, dialogisuuden lisäämiseksi ja että tulosten rinnalla laatu ja sisältö nos-
tettaisiin vahvemmin esille.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että spiritualiteetti on työelämän kontekstissa 
myös hyvin sensitiivinen ja arka aihe. Työelämän spiritualiteettia koskevas-
sa tutkimuksessa on todettu, että arkuutta ja jopa pelkoa voi aiheuttaa tä-
män sanan käyttäminen kontrollin välineenä ja kaikkensa antamisen vaa-
timuksena. Sitä voitaneen pitää yhtenä syynä, ettei tähän tutkimuksen ky-
selyyn haluttu vastata. Spiritualiteettia koskeva kysely on vaativa tutkijoil-
le. Tutkimuksen periaatteiden ja toteuttamisen on oltava eettisesti harkit-
tuja ja sensitiivisiä.

Toisaalta työelämän spiritualiteetin huomioiminen voi parhaimmillaan li-
sätä henkistä hyvinvointia ja vähentää ihmisarvoa alentavia käytäntöjä. par-
haimmillaan kysely ja siitä käytävä keskustelu edesauttavat reflektoimaan 
työyhteisön tilannetta ja auttavat kehittämään sen ilmapiiriä.

kaiken kaikkiaan voi todeta, että Diakin kaltaisessa arvoyhteisöissä spiri-
tualiteetista on syytä puhua. Työn spiritualiteetin ja syvien merkityksellisyy-
den kokemukset rakentuvat jaetun kokemuksen kautta. Merkityksellisyys 
tehdään ja jaetaan; sitä ei passiivisesti löydetä tai anneta tai tarjota toiselle 
ihmiselle. Työelämän spiritualiteettiin liittyy paljon reaalitodellisuuden ja 
ihanteiden välistä jännitettä. Tärkeää on, että jännitteitä tutkitaan ja niistä 
puhutaan. kyynisyys kasvaa, jos ihanteet ja odotukset eivät keskustele reaa-
limaailman kysymysten ja haasteiden kanssa. 
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onko yhteisöllisyydessä osittain julkipuhutun ja koetun yhteisöllisyy-
den välillä ristiriitaa? Tähän viittaisivat tulokset, joiden mukaan osa vastaa-
jista kokee ulkopuolisuutta. Merkityksellisyys ja työelämän spiritualiteetti 
saavat tilaa yhteisössä, kun niistä puhutaan ja luovuudelle annetaan aikaa. 
Johtajuudessa se merkitsee avointa oman työn merkityksellisyyden, arvojen 
ja eettisyyden esillä pitämistä, mutta erityisesti arjen työssä arvojen ja eet-
tisyyden näkyväksi tekemistä. Diakin motivoimaa unelmaa ohjaavat arvot 
mutta vasta silloin, kun ne toteutuvat jokaisessa vuorovaikutuksessa ja kai-
kissa valinnoissa.
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Jouko Porkka ja Minna Valtonen 

tässä ja nyt – teologia MuutosvoiMana

Johdanto 

Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seu-
tuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti mat-
kaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. (Hepr. 11.8)

Syksyllä 2014 pidettiin Diakissa Muutosvoimaa-seminaari, jossa tämän 
artikkelin kirjoittajat yrittivät jäsentää diakilaisen teologian perusteita. 

hahmottelimme teologian perusteet puuksi, jonka juurina ovat kirkon his-
toria, oppi ja raamattuteologia, runkona näkemys kirkosta ja seurakunnas-
ta osallisuuden yhteisönä, oksistona ammattikäytännöt, kasvatuksen, hoi-
totyön ja diakonian teologiat sekä lehvästönä yhteiskunnallinen vaikutta-
minen, arjen teologia sekä yhteiskunta- ja kirkkokritiikki. Diakonian, kas-
vatuksen ja hoitotyön ammattien ytimeksi nimettiin tuolloin ihmisen koh-
taaminen ja dialogi, joka katsottiin tulevaisuuden yhteisöllisyyden edelly-
tykseksi (kuvio 1). Tätä artikkelia kirjoitettaessa malli osoittautui suppeaksi, 
sillä yhden puun sijaan kyse on pikemminkin metsästä erilaisine puineen 
ja kasvustoineen.
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KUVIO 1. Diakilaista teologiaa, Muutosvoima-seminaarin (2014) esitys

artikkelin tavoitteena on kuvata ja jäsentää Diakin koulutuksessa vaikut-
tavaa teologiaa tai teologioita. analyysissa pohditaan koulutuksen element-
tejä ja arvioidaan, millä edellytyksillä teologinen opetus voisi olla yhteis-
kunnan ja kirkon muutosvoima ja rakentaa sellaista tulevaisuutta, jossa ih-
misten on hyvä elää. 

Diakin teologian opetuksessa pyritään siihen, että opitulla on käyttöä kir-
kon ammattien arjessa. koska kaikki kirkon alan opiskelijat suorittavat kir-
kollisten opintojen ohessa yhteiskunnallista kelpoisuutta sosiaali- tai terveys-
alalle, teologiset opinnot ovat kaiken aikaa vuoropuhelussa ihmisten ja yh-
teisöjen elämän arjen kanssa. näistä lähtökohdista johtuen teologisten opin-
tojen painopiste on arjen teologiassa, diakonian, nuorisotyön ja kasvatuksen 
teologisessa hahmottamisessa ja teologian tekemisen oppimisessa. 

kun teologiaa opitaan, sekä lähtökohtana että tavoitteena on vuorovai-
kutus, jossa mukana olevat oppivat toisiltaan. kaikkea opittua pyritään so-
veltamaan analysoimalla yhteiskuntaa, yhteisöjä, kirkkoa ja yksilön elämän-
kysymyksiä teologisesti. eettiset kysymykset ovat keskeisiä teologisen argu-
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mentaation sovellustilanteita. Myös kriittinen yhteiskunta- ja kirkkoanalyy-
si liittyvät oleellisesti teologian oppimiseen Diakissa.

Menneinä vuosina erilaiset teologiset painotukset ovat erottaneet ja syn-
nyttäneet jännitteitä ja eripuraa Diakin taustayhteisöjen välille (Launonen 
2004). osin nämä erilaiset näkemykset ovat edelleen läsnä, koska Diakin 
opettajissa ja opiskelijoissa on taustaltaan ja ajattelultaan hyvin erilaisia hen-
kilöitä. Jännitteet ovat kuitenkin vuosien kuluessa lientyneet ja vastakkain-
asettelusta on päästy vuoropuheluun, kun töitä tehdään yhdessä ja eri nä-
kemykset ovat päivittäin vuorovaikutuksessa.

Tällä hetkellä Diakin kirkon alan opetuksesta vastaavat valtakunnallisesti 
toimivat opettajatiimit, jotka suunnittelevat ja toteuttavat opetusta yhdessä. 
Diakilla ei ole määriteltyä teologiaa, vaan kukin opettaja painottaa sisältöjä 
oman näkemyksensä mukaisesti, mutta myös yhdessä keskustellen. Tämä 
toivottavasti rohkaisee myös opiskelijoita oman teologisen ajattelun kehittä-
miseen. Luterilainen teologia on ydin, mutta sekin mahdollistaa moneuden. 

erilaiset teologiset painotukset näkyvät kirkon alan opetuksessa, mutta 
vaikuttavat vain vähän koko oppilaitoksen arkeen. niitä näkyvämpi kysy-
mys on opiskelijoiden uskonnollinen moneus. opiskelijoissa on yhtä lail-
la ateisteja kuin eri uskontoihin voimakkaasti sitoutuneita, niin kotimais-
ten herätysliikkeiden jäseniä, eri kirkkokuntien kuin ei-kristillisten maail-
manuskontojen edustajia. Moneus korostuu kansainvälisissä koulutusohjel-
missa. näissä ryhmissä tunnistetaan muita ryhmiä voimakkaammin Diakin 
arvojen taustalla oleva luterilaisuus, joka tulee näkyviin erityisesti kampus-
ten jumalanpalveluselämässä ja yhteisten juhlien uskonnollisissa elementeis-
sä. Messujen ehtoollinen ei yhdistä kaikkia, koska useimpien kirkkojen vä-
lillä ei ole ehtoollisyhteyttä. Yhteisten juhlien, esimerkiksi valmistumisjuh-
lien, kristilliset elementit ammattiin siunaamisineen ja virsineen voivat olla 
kiusallinen piirre niille, joiden oma uskonto on jokin muu kuin kristinusko. 

katsomuksellisen moneuden kanssa elämistä opetellaan: tavoite on var-
mistaa, ettei kukaan joudu osallistumaan vieraisiin uskonnollisiin rituaalei-
hin vastoin omaa tahtoaan ja jokaisella on mahdollisuus oman perinteensä 
mukaiseen hengellisyyden harjoittamiseen. Samalla kuitenkin halutaan pi-
tää kiinni omasta kristillisestä ja luterilaisesta perinteestä. Tästä syystä muun 
muassa uudella helsingin kampuksella on sekä tunnustukseton hiljaisuu-
den huone että kristillinen kappeli. 



84

katsomusten moneus on haaste, mutta erityisesti se on mahdollisuus eri-
laisten näkemysten esiin tuomiseen. uskontojen arvon ymmärtäminen pe-
rusihmisoikeutena ja uskontojen lukutaito ovatkin elementtejä, joita Diak 
haluaa tuoda entistä vahvemmin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ydinosaa-
miseksi. Samalla opettajat, muu henkilökunta, opiskelijat ja vierailijat haas-
tetaan oman vakaumuksen pohdintaan. 

kirkon diakonian ja kasvatuksen virkoihin kouluttavassa oppilaitokses-
sa on välttämätöntä jatkuvasti päivittää ja syventää koulutusammatteihin 
liittyvää teologista tietoa ja ymmärrystä. Tämä merkitsee avoimuutta uusil-
le tutkimustuloksille ja niiden soveltamiselle, oli sitten kysymys eksegetii-
kasta, kirkkohistoriasta tai dogmatiikasta. esimerkiksi diakonian viran tar-
kasteluun uudenlaista näkökulmaa on tuonut australialaisen John n. Col-
linsin (1990, 2002) tutkimus diakonian käsitteestä uudessa testamentissa 
(Latvus 2007, 2009). perusteellinen selvitys diakonian viran historiasta ja 
teologiasta (Malkavaara 2015) on puolestaan luonut taustaa kirkolliskoko-
uksessa keväällä 2015 olleelle diakonivirkaesitykselle. reformaation ja eri-
tyisesti Lutherin teologian tutkimus nostaa jatkuvasti esille sellaisia ainek-
sia, joita on mahdollisuus soveltaa myös seurakuntaelämän kehittämisessä 
(kopperi 2015). 

Juuret varhaisen kirkon ja reformaation teologiassa: 
kolminaisuus, dialogi ja mysteeri

Teologian opiskelu Diakissa alkaa oman hengellisen polun hahmottami-
sella. opiskelijat kirjoittavat oman elämäkertansa ja reflektoivat siinä esille 
nousevien asioiden ja tapahtumien hengellistä merkitystä. omakohtaisen 
pohdinnan rinnalla käynnistyvät myös raamattuteologian ja kirkkohistorian 
opinnot. niidenkin oppimiseen on liitetty reflektointi ja dialogi suhteessa 
opiskeltaviin sisältöihin. Myöhemmin teologian opiskelun prosessi jatkuu 
reformaatioon, kirkkokäsitykseen ja uuden ajan teologioihin perehtymällä. 
Tätä kokonaisuutta kuvataan tarkemmin tämän julkaisun artikkelissa Teolo-
gia ja Diakin opetussuunnitelmatyö. alkuvaiheen teologianopetuksen tavoit-
teena on, että varhaisen kristikunnan pohdinnat ja löydöt voisivat asettua 
dialogiin opiskelijan oman elämän ja ammatillisuuden kehittymisen kanssa.

ensimmäisten kristillisten vuosisatojen monikulttuurisessa ja -uskontoi-
sessa ympäristössä muotoutuivat sekä kristologia että kolminaisuusoppi. nä-
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mä muodostavat kuviossa 1. kuvatut juuret diakonian ja kristillisen kasva-
tuksen teologioiden tarkastelulle.

klassisen kristillisen teologian mukaisesti ajatellaan, että Jumalalla on kol-
me persoonaa – isä, poika ja pyhä henki – ja että hän on samalla yksi ole-
mus. persoonan käsitteen alkuperä on roomalaisessa teatterimaailmassa, jossa 
se merkitsi ”teatterinaamiota”, ”teatterin roolihahmoa” tai ”näytelmän roo-
lihenkilöä”. Jumalan olemuksen kuvaamisessa persoonan otti käsitteenä il-
meisesti ensimmäisenä käyttöön kirkkoisä Tertullianus, joka halusi painot-
taa tällä valinnalla suhteessa olemisen merkitystä. ”persoona” viittaa osaan, 
jota yksilö näyttelee ihmissuhdeverkostossa ja josta hänet on mahdollista 
tunnistaa yksilöksi. keskeistä on ajatus Jumalasta, jonka kanssa ihminen voi 
olla suhteessa. (McGrath 2012, 281–283.)

kolminaisen Jumalan ylitsevuotavasta rakkaudellisesta suhteessa olemi-
sesta saivat syntynsä maailma ja ihminen. Luomiskertomuksessa kuvataan, 
miten Jumala keskusteli itsensä kanssa ja sanoi: ”Tehkäämme ihminen, teh-
käämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme – –” (1. Moos. 1:27). ihmi-
nen luotuna on Jumalan kuva, imago Dei. Tähän Jumalan kuvana olemi-
seen perustuu jokaisen ihmisen ehdoton arvokkuus ja ainutlaatuisuus mut-
ta myös se, että ihminen on tarkoitettu elämään suhteessa Jumalaan, toi-
seen ihmiseen ja luomakuntaan. 

Luomiskertomuksen painotus on lisäksi koko ihmiskunnassa, ei yksilössä. 
olemme koko ihmislajina kuva Jumalasta. olemme kuin mosaiikin pala-
sia: yksin vain satunnaisia murusia, mutta yhdessä osa suurenmoista koko-
naisuutta, jota varten meidät ja kaikki olevainen on luotu. ihmisinä olem-
me yhteisöllisiä olentoja.

Metafora Jumalan kuvaksi luodusta ihmisestä korostaa sitä, että ihmisen 
luodessaan Luoja loi luodun, joka vastaa häntä, jolle hän voi puhua ja joka 
kuulee häntä. Jumala ei kutsu ihmistä passiiviseen totuuden vastaanottami-
seen vaan aktiiviseen vuorovaikutukseen. näissä suhteissa, johon Jumala luo-
misessa ihmisen kutsuu, keskeistä on vuorovaikutuksessa oleminen, dialogi.

Dialogin käsitteen etymologian kuvaamisessa avautuu kaksi reittiä: Dia-
logi korostaa kahta (duo-/di-) diskurssia yhden sijaan tai dialogi merkitsee, 
että jotain tapahtuu sanojen välityksellä (dia + logos). (ringgaard Loren-
sen 2014, 14.)

Dialogin tarkastelun ensimmäinen reitti painottaa sitä, että dialogissa on 
kysymys kahden elävän olennon kohtaamisesta ja siinä syntyvästä vuorovai-
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kutuksesta. Yhden analyysin dialogista ja ”persoonan” ideasta tarjoaa Mar-
tin Buber. hän otsikoi pääteoksensa nimellä Minä ja Sinä ja liittyy siinä 
juutalaiseen käsitykseen persoonallisesta Jumalasta (Buber 1999). persoo-
nan käsite painottaa Buberin ajattelussa suhteessa olemisen merkitystä. ih-
minen on luotu suhteisiin: hän on suhteessa Jumalaan ja suhteessa toiseen 
ihmiseen ja luomakuntaan.

Buberin mukaan maailma on ihmiselle ”kaksitahoinen”. hän on tässä maa-
ilmassa kahdenlaisissa suhteissa: minä–sinä-suhteissa ja minä–se-suhteissa. 
käsitteet eivät viittaa olemassa oleviin olioihin vaan nimenomaan suhteessa 
olemiseen. ihminen on erilainen ollessaan minä–se-suhteessa kuin ollessaan 
minä–sinä-suhteessa. näihin suhteisiin liittyvät myös asenteet: vain minä–
sinä-suhde voi edustaa ihmisten välistä autenttista kohtaamista. Minä–se-
suhteeseen sisältyy puolestaan aina esineellistävää ja kategorisoivaa taipumus-
ta. (McGrath 2012, 283–284.) kaiken ihmisten välisen kohtaamisen, eri-
tyisesti ammatillisen auttamistyön, tulisi siis rakentua minä–sinä-yhteytenä.

kolminaisuusoppi on läpi koko kristinuskon historian ollut haastava kä-
site, sillä se ylittää inhimillisen järjen rajat. oikeastaan sitä voi vain ihme-
tellä. kolminaisuusoppi on myös jännitteinen puhuessaan samaan aikaan 
ykseydestä ja kolmesta persoonasta. Jumalan olemus jää ihmiselle aina jol-
lain tavoin salatuksi ja arvoitukseksi. kolminaisuusoppia voidaankin pitää 
ihmisten yrityksenä kertoa, että Jumala on olemukseltaan monivivahteinen 
ja elävä ja että hän on arjen keskellä läsnä oleva, mutta samalla tosi Jumala. 

Jumala on salattu ja arvoitus, mutta samalla tavoin myös toinen ihminen 
on meille arvoitus ja salaisuus – mysteeri. vuorovaikutussuhteissa olemme 
aina myös jollain tavoin mysteerin äärellä. ammatillisessa auttamis- tai kas-
vatustyössä emme voi tietää tai ennakoida toisen ihmisen elämäntilannetta 
tai ajatuksia, vaikka kiusaus sen kaltaiseen toimintaan on välillä suuri. ai-
noa tapa tavoittaa jotain siitä, mitä toisen ihmisen sisäisessä maailmassa liik-
kuu, on kuunnella, olla läsnä ja antaa tilaa. 

voisiko diakonian ja kasvatuksen teologiassa lähtökohtana olla mysteerin 
olemassaolon tunnustaminen ja elämän ihmettely? emme voi etukäteen mää-
ritellä tai tietää, mitä on tulossa. inhimillisen elämän prosessit eivät myös-
kään aina etene rationaalisesti ja ennakoitavasti vaan vaikuttavat toisinaan 
myös varsin epäloogisilta – tämä koskee myös työelämää ja sen prosesseja. 
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Dialogi Jumalan rakkauden välittäjänä 

Sanan dialogi etymologisen tarkastelun toinen reitti välittää ajatuksen, että 
jotain tapahtuu sanojen välityksellä (ringgaard Lorensen 2014, 14). ajatus 
kristuksesta lihaksi tulleena sanana (logos) on yksi kristillisen teologian kes-
keisiä teemoja. (Joh. 1:1–3.) Jumala on ilmoittanut ja ilmoittaa itsensä Sa-
nallaan ja Sanassaan. ihmiseksi tullut, historiassa toiminut kristus ja se, mi-
tä raamattu kertoo hänestä, on Jumalan puhetta ihmiselle ja ihmiskunnal-
le. Tämä Jumalan puhe, raamatun sana, sisältää kertomuksen Jumalan ar-
mahtavasta rakkaudesta ja samalla myös välittää ihmiselle tämän rakkauden. 

klassinen kristologia tarjoaa siis myös sekä lähtökohdan että aineksia ih-
misen kohtaamisen tarkasteluun. varhaisessa kirkossa käydyt oppikeskus-
telut kristuksen inhimillisestä ja jumalallisesta luonnosta (ks. esim. pihkala 
1997) linkittyvät myös tämän ajan ihmisen kysymykseen siitä, millä tavoin 
Jumala on läsnä inhimillisessä todellisuudessa – vai onko?

Luterilaisessa ajattelussa painotetaan, että Jumala on sitoutunut inhimilli-
seen todellisuuteen: mikään inhimillinen ei ole hänelle vierasta. Samalla Ju-
mala myös toimii vastoin ihmisten oletuksia. hän ei ole kiinnostunut vii-
saasta tai arvokkaasta, vaan hän on valinnut heikon ja mitättömän. (kop-
peri 2015, 48–55.) Lutherin kahden rakkauden teologia kuvaa inhimilli-
sen ja jumalallisen lähestymistavan eroa: ihmisen rakkaus suuntautuu aina 
sellaiseen, joka ansaitsee tulla rakastetuksi. ihmisen rakkaus on pohjimmil-
taan itsekästä, koska ihminen rakastaa siksi, että hän pitää rakkautensa koh-
detta jollain tavoin tavoiteltavana ja arvokkaana. Jumalan rakkaus sen si-
jaan ei perustu ihmisen ansioihin, arvoon tai saavutuksiin, vaan hänen hy-
vään tahtoonsa. Jumalan rakkaus ei löydä, vaan luo rakkautensa kohteen. 
(kopperi 2007, 146–147.)

kahden rakkauden teologiaan nivoutuu myös Lutherin ristin teologia. Se 
lähtee ajatuksesta, että ihmisille on ominaista näyttävyyden, arvon ja kun-
nian etsiminen. Tämä heijastuu myös siihen, mistä ja miten Jumalaa etsi-
tään: sieltä, missä on suuruutta, valtaa ja majesteettisuutta. Jumala on kuiten-
kin mahdollista tuntea vain niin sanotuista selkäpuolen ominaisuuksistaan. 
Tämä ajatus liittyy raamatun kertomukseen Mooseksesta, joka pyysi saada 
nähdä Jumalan. Jumala asetti Mooseksen kallionkoloon, peitti hänen kas-
vonsa ja kulki hänen ohitseen. Mooses sai nähdä vain Jumalan selkäpuolen 
(2. Moos. 33:12–34:9). Jumala ilmoittaa itsensä ihmiselle sellaisten ominai-
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suuksiensa kautta, joita ihminen ei ensimmäisenä liitä Jumalaan: haavoittu-
vuuden, kärsimyksen ja inhimillisen heikkouden. ristin teologian ytimes-
sä on kristus ristillä. (kopperi 2007, 149–150.)

rakkauden teologian ja ristin teologian ajatusten mukaisesti diakonian 
ja kasvatuksen tulee myös suuntautua siihen, mikä on inhimillisesti katso-
en vähäpätöistä, arvotonta ja pientä, ja rakastaa sitä kristuksen rakkaudel-
la merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Diakonia ja kristillinen kasvatus ovat 
evankeliumia käytännössä: ne tuovat Jumalan rakkautta tähän maailmaan. 
Tämä merkitsee sitä, että näiden alojen ammattilaisten tehtävänä on konk-
retisoida sekä sanoillaan että teoillaan Jumalan ilmoitusta siten, että tämän 
ajan ihminen saa mahdollisuuden kuulla ja tuntea sen. Tämä puolestaan 
edellyttää, että kirkon ammattilaisen tulee tuntea kristinuskon ydin ja et-
tä hän itse on myös jollain tavoin tämän ydinsanoman koskettama. hän ei 
kuitenkaan ole tehtävässään koskaan yksin, vaan raamatun lupauksen mu-
kaisesti pyhä henki tekee työtään hänessä ja hänen kauttaan ja usein myös 
hänestä huolimatta.

Luther ilmaisee asian myös siten, että kristus asuu kristityn uskossa. kris-
tuksen läsnäolo vaikuttaa niin, että kristitty tulee osalliseksi kristuksen rak-
kaudesta ja alkaa tehdä samanlaisia tekoja kuin kristuskin teki. uskossa läs-
nä oleva kristus herättää kristityssä rakkauden. ”kristus meissä” on persoo-
nallista todellisuutta, joka ei ole tarkoitettu ihmisen omistettavaksi vaan 
eteenpäin annettavaksi. (kopperi 2007, 152–153; ks. myös Mannermaa 
1992, 52–54.)

Moniulotteinen käsitys ihmisestä

edellä on jo todettu suhteissa olemisen teeman merkityksestä kristillises-
sä ihmiskäsityksessä. Myös ihmisen ainutlaatuisuus, arvokkuus ja tasa-ar-
vo ovat nousseet esille. näiden lisäksi kristinuskon ihmiskäsitys sisältää aja-
tuksen ihmisen kokonaisvaltaisuudesta. raamatun teksteissä puhutaan ih-
misen ruumiista, sielusta, hengestä ja sydämestä (esim. 1. Tess. 5:23; Matt. 
22:37; Luuk. 10:27; hepr. 4:2). ihminen elää suhteissaan ja on vuorovai-
kutuksessa koko olemuksellaan. 

Myös diakonian ja kasvatuksen teologian tulee olla kokonaisvaltaisesti ih-
mistä tarkastelevaa ja ihmisyyden eri osa-alueet huomioivaa. Tämä merkit-
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see teologian jatkuvaa vuoropuhelua ihmistä tarkastelevien tieteenalojen ja 
taiteiden kanssa.

Toisinaan kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen puolustaminen merkitsee ih-
misen henkisyyden ja hengellisyyden esille nostamista esimerkiksi sosiaali- 
ja terveysaloilla. Spirituaalisesti sensitiivisestä sosiaalityöstä on kirjoittanut 
esimerkiksi ulla Jokela (2010), diakonista hoitotyötä ja hengellisyyttä osa-
na terveyden edistämistä on myös käsitelty useissa tutkimuksissa (ks. esim. 
Gothóni & Jantunen 2010, kotisalo & rättyä 2014.)

kristinuskon ihmiskäsitys ottaa todesta myös pahan olemassaolon. vaik-
ka ihminen luotuna olentona on lähtökohtaisesti hyvä ja kaunis, kertomus 
syntiinlankeemuksesta muistuttaa myös siitä, että ihminen on taipuvainen 
itsekkyyteen eikä aina kykene tekemään kauttaaltaan viisaita ja hyviä valin-
toja. Tämä koskee myös auttamis- ja kasvatustyön ammattilaista itseään.

koska diakonian ja kasvatuksen aloilla toimitaan usein eettisesti herkkien 
kysymysten parissa, on tärkeää, että näiden alojen ammattilainen on tietoi-
nen auttamistilanteisiin liittyvistä vallan ja vastuun kysymyksistä sekä omis-
ta lähtökohdistaan. Lindqvistin (1998, 20) mukaan tuskin on auttajaa, joka 
ei toiminnassaan jollain tavoin ohjautuisi myös omista tarpeistaan ja henki-
lökohtaisista pyrkimyksistään. auttajan on tärkeää olla tietoinen siitä, mi-
tä hänen omaan elämäänsä kuuluu ja millaista apua ja tukea hän oman elä-
mänsä kysymyksiin ja ongelmiin tarvitsee. kysymys ei ole ainoastaan oman 
elämän varjopuolien ja vaille jäämisten vaan myös vahvuuksien tunnistami-
sesta. (valtonen 2015, 96–98.)

Yhdessä tekeminen ja kohtaaminen tuottavat osallisuutta, 
yhteisöllisyyttä ja oppimista 

runko ja oksat kuviossa 1 kuvaavat käsitystä kirkosta ja seurakunnasta osal-
lisuuden yhteisöinä. kirkon olemukseen kuuluu kutsu yhteyteen ja vuoro-
vaikutukseen, mutta kirkon toiminta, seurakuntakeskukset ja kirkkoraken-
nukset välittävät usein toisenlaista viestiä: ne ovat usein lukittuja julkisia ra-
kennuksia, jotka viestivät valtaa ja hierarkiaa. Myös jumalanpalvelukset ja 
seurakunnan muut kokoontumiset viestivät siitä, että seurakunta on iäk-
käämpien, keskiluokkaisten, valkoisten ja suomea puhuvien yhteisö. Muu-
alta tulleita, erityisryhmiä ja yhteiskunnan marginaalissa olevia varten jär-
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jestetään omaa toimintaa, mutta jumalanpalveluksissa tämä moneus näkyy 
vain harvoin.

kirkko on toiminut perinteisesti työntekijäkeskeisesti ja hierarkkisesti, mi-
kä on ollut vallitseva toimintatapa koko yhteiskunnassa. kuvaavaa on, että 
suomen kielessä maallikoksi ymmärretään ihminen, joka ei ole asiantuntija 
tai ammattilainen (kielitoimiston sanakirja), jonka vastakohtana on koulu-
tettu asiantuntija, työntekijä. aito osallisuus edellyttää, että kaikilla seura-
kuntalaisilla ja alueella asuvilla on mahdollisuus olla mukana seurakunnan 
yhteisöllisyyden rakentamisessa. (Thitz 2014.) Työntekijät eivät voi enää 
tehdä työtä niinkään ihmisten puolesta (for) tai ihmisille (to) vaan ensi si-
jassa heidän kanssaan (with) (jaottelu, ks. Westerhoff iii 2012, 102–105).

Seurakunta on kaikkien kastettujen yhteisö, jonka perustehtävä kuuluu 
kaikille sen jäsenille, ei pelkästään työntekijöille (Jokainen on osallinen – 
kirkon vapaaehtoistoiminta 2015, 5). käytännössä vapaaehtoiset kuiten-
kin saavat vastuulleen vain käytännön tehtäviä, joissa ei ole mahdollisuut-
ta osallistua sisällön suunnitteluun. Matka asiantuntijakulttuurista yhdes-
sä tekemisen kulttuuriin on pitkä. vastuun jakamisen lisäksi tarvitaan kui-
tenkin vallan jakamista, sillä motivaatio voi syntyä vain omakohtaisuudes-
ta ja siitä, että yksilö näkee sitä kautta voivansa edistää tärkeiksi kokemiaan 
asioita. Samalla tarvitaan myös kokemuksia, joissa pienin askelin pyritään 
murtamaan kokemukseen perustuvaa käsitystä siitä, että mikään vaikutta-
minen ei kannata. (Matthies 1999, 55–56; evers 1998.)

vaikka muutos on hidas, on painopiste siirtymässä yhä enemmän yhdes-
sä seurakuntalaisten kanssa tekemiseen, jolloin seurakuntalaiset eivät ole en-
si sijassa työn kohteita vaan kumppaneita, joita tuetaan ja ohjataan ja jotka 
voivat myös itse vaikuttaa siihen, miten asiat tehdään ja mitä jätetään teke-
mättä. nuorilähtöisyys on jopa uudessa rippikoulussa yksi keskeisiä käsit-
teitä: entä jos rippikoululaiset itse osallistuisivat oman rippikoulunsa suun-
nitteluun? näin suuri toimintakulttuurin muutos edellyttää ajattelu- ja toi-
mintatapojen muutosta sekä selkeää strategiaa, jossa työntekijäkeskeisestä 
työskentelystä siirrytään osallisuuden vahvistamiseen ja vapaaehtoistoimin-
nan lisäämiseen (kirkkohallitus 2007).

Kirkon tulee muuttaa toimintatapojaan kaikilla tasoilla niin, että se an-
taa tilaa ja kuuntelee aktiivisesti jäseniään – – Seurakunnat voisivat kun-
nostautua erityisesti lasten, nuorten ja heikoimmassa asemassa olevien ih-
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misten äänen saamiseksi kuuluville. (Vapaaehtoistoiminnan kehittämis-
hanke 2009–2012, 58.)

osallisuus ja yhdessä tekeminen vaikuttavat myös ihmisten persoonalli-
seen kasvuun ja kehitykseen. Myös oppiminen voidaan määritellä yksilön 
kasvavana yhteisöön kuulumisen tunteena. (kaartinen 2003, 26–30.) op-
piminen tulee näkyväksi tekemisessä ja sitoutumisessa (aguilar & krasny 
2011, 219). Sosiaalisen oppimisen mallissa nähdäänkin oppiminen osallis-
tumisen, yhteisön jäseneksi kasvamisen ja yksilön identiteetin kehittymisen 
prosessiksi, joka vaikuttaa hänen suhteeseensa sosiaaliseen yhteisöön. Täl-
laisissa yhteisöissä on keskeistä se, että yksilöt oppivat itse päteviksi yhtei-
sön toimijoiksi. (Wenger 1998, 3–6.)

osallistuminen on paitsi toimimista, myös kuulumista yhteisöön. Tällaiset 
yhteisöt, joita kirkko ja seurakunnat voivat olla täynnä, eivät ole vain inst-
rumentteja työn ja oppimisen tuottamiseksi, vaan ne ovat yhdessä olemi-
sen, merkityksellisen elämän ja identiteetin kasvun paikkoja. (Lave & Wen-
ger 1991, 111.) Muuttamalla toimintatapojaan seurakuntalaislähtöiseksi ja 
opettelemalla yhdessä tekemisen tapaa seurakunnat itse asiassa muokkaa-
vat koko yhteiskuntaa ihmisläheisemmäksi ja vaikuttavat sen ilmapiiriin.

Tämä huomio on saanut tukea kansainvälisestä rippikoulututkimuksesta, 
jossa rippikoululaisten halu toimia heikommassa asemassa olevien hyväk-
si, tuntea myötätuntoa ja halu osallistua vapaaehtoistoimintaan niin yhteis-
kunnassa kuin kirkossa havaittiin lisääntyvän eniten Suomessa. Tämä joh-
tuu ensi sijassa siitä, että suomalaiset rippikoululaiset saavat hyvän käsityk-
sen aidoista vaikuttamisen mahdollisuuksista, yhteisöllisestä toiminnasta ja 
välittävästä yhteisöstä isostoiminnan ja leirimuotoisen rippikoulun aikana. 
pienin muutos näissä asioissa havaittiin Tanskassa, jossa rippikoulut toteu-
tetaan edelleen koulupäivän osana ja pelkästään pappien hoitamin oppitun-
nein. (porkka, Simojoki & Schweitzer 2015, 97–103.)

conviviality – yhdessä elämisen taito

Luterilaisen maailmanliiton (LML) tuottamassa asiakirjassa Seeking Convi-
viality – Re-forming Community Diakonia in Europe (addy 2013) koroste-
taan, että mikäli seurakunta haluaa olla yhteisöllinen ja diakoninen, on va-
littava sellainen näkemys yhteisöllisyydestä, johon liittyy avoimuus toisia 
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kohtaan ja joka antaa luvan jokaiselle olla erilainen oma itsensä. Tätä ku-
vaavaksi avainkäsitteeksi LML:n asiakirjassa on valittu conviviality, yhdes-
sä elämisen taito. 

käsitteen alkuperä liittyy espanjan keskiaikaan, jolloin kristityt, juutalai-
set ja muslimit elivät samoilla alueilla rinnakkain suhteellisen rauhanomai-
sesti ja toisiaan rikastuttaen. Tuolla antiikin tieteet ja taiteet siirtyivät islamin 
kautta takaisin eurooppaan, ja kulttuurien kohdatessa syntyi uutta ajatte-
lua. Myöhemmin tuo aika alkoi näyttäytyä jopa myyttisenä onnellisuuden 
aikakautena, jota alettiin kutsua espanjaksi käsitteellä la convivencia (rau-
hanomainen rinnakkaiselo). Moneuden kammo (mixofobia) on conviviali-
tyn vastakohta. Conviviality merkitsee, että auttajat ja autettavat ovat mo-
lemmat oppimassa toisiltaan. kuuluminen ja turvallinen keskinäinen luot-
tamus paitsi rakentavat yhteisöä myös vahvistavat yksilöä.

Conviviality ei ole kristinuskolle vieras käsite, sillä jakaminen on ollut al-
kukirkon ajoista kristillinen perusasenne (apt. 2:42–47). Toteutuakseen 
apostolien tekojen kuvaama ihanne on kuitenkin haaste, joka johtaa kir-
kon työntekijät ja seurakuntalaiset epämukavuusalueelle kohtaamaan omat 
asenteensa, sillä enemmistöstä poikkeavien yksilöiden ja yhteisöjen tasa-ar-
voinen kohtaaminen edellyttää omien asenteidensa tiedostamista. Tällai-
nen diakoninen suhtautuminen toiseen ihmiseen ei perustu sympatiaan ja 
sääliin vaan keskinäiseen empatiaan, yhdessä työskentelyyn ja toinen toisil-
taan oppimiseen. 

Mikäli conviviality otetaan todesta, se edellyttää huolellista ihmisten ja yh-
teisöjen tarinoiden ja elämänkertojen kuuntelemista. Tämä puolestaan vai-
kuttaa diakoniseen palveluun, julistukseen ja liturgiaan. näin läsnäoloon 
tähtäävä toimintatapa muuttaa palvelumallia, luo evankeliumille konteks-
tin ja syventää jumalanpalveluselämän merkitystä. Tämä merkitsee sitä, et-
tä yhteisötyössä ja yksilöiden voimaantumiseen tähtäävässä toiminnassa ol-
laan lähellä ihmisten elämää, osallistutaan ihmisten iloihin ja suruihin ja ol-
laan mukana muutoksen tekemisessä. keskinäinen välittäminen kukoista-
essaan harvoin pysähtyy vain lähipiiriin. välittäminen siirtyy myös globaa-
liin ihmisten ja luomakunnan huomioimiseen.

nykyisin conviviality on saanut yhdessä juhlimista tarkoittavan lisämerki-
tyksen. Merkitykset yhdistäen voidaan nähdä, että erilaisuus on juhlaa. Tä-
mä erilaisten ihmisten juhla muistuttaa myös varhaiskristillisestä ehtoollises-
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ta, jossa jokainen toi ruokaa ja juomaa mahdollisuuksiensa mukaan. kaikki 
jaettiin yhteisellä rakkauden aterialla ja kaikille riitti jaettavaa.

Kohtaaminen tapahtuu nyt 

Yhtä tärkeää kuin yhteys käytäntöön on yhteys käsillä olevaan hetkeen. uu-
dessa testamentissa ajasta käytetään kahta sanaa, kronos ja kairos. Kronos tar-
koittaa kronologisesti etenevää aikaa, joka voidaan jakaa tasamittaisiin se-
kunteihin, minuutteihin, tunteihin, päiviin, vuorokausiin, vuosiin ja niin 
edelleen. Kairos korostaa tietyn hetken merkityksellisyyttä. (ks. Gal.4:4 ja 
ef. 5:16). 

ajan kulumisen hahmottaminen sekä käsillä olevan hetken merkityksel-
lisyyden ymmärtäminen ovat tärkeitä myös ammatillisessa kohtaamisessa. 
Yhtäältä olemme sidoksissa inhimillisiin aikatauluihin ja ajanjaksoihin, toi-
saalta aika on suhteellista. olennaista on, että ihmisten välinen kohtaami-
nen tapahtuu aina nyt-hetkessä, jossa merkityksellistä on läsnä olemisen ta-
pa, se, miten olemme minä–sinä-suhteessa.

Juha Luodeslampi (2013) käsittelee varhaiskasvatuksen pedagogiikan yh-
teydessä ajatusta hymyn pedagogiikasta. Tätä ajatusta voi nostaa esille myös 
muun kasvatus- ja hyvinvointityön jäsentämisessä. hymyn pedagogiikassa 
lähtökohtana on osittain Martin Buberilta periytyvä ajatus, että minä–sinä-
yhteydessä voi muodostua abstrakti yhteenkuuluvuuden kokemus, johon si-
sältyy tietoisuus ja ymmärrys toisen merkityksestä ja tarkoituksesta. Tällaista 
voi tapahtua vaikkapa tilanteessa, jossa hyvät ystävykset ovat koolla ja syn-
tyy tietynlainen tunnelma, johon kumpikaan ei voi yksinään päästä. Luo-
deslammen mukaan tätä tilaa voidaan kutsua esimerkiksi kolmanteudeksi. 
(Luodeslampi 2013, 53–57, ks. myös värri 2002, 66–70.)

oppimisen kannalta olennaista on kolmanteuden luonne, joka syntyy ryh-
män, opettajan ja käsiteltävän asian kokonaisuudessa. (Luodeslampi 2013, 
53.) kolmanteus voi olla myös lukittunutta ja ahdistavaa siten, että siinä on 
mahdotonta olla, työskennellä ja toimia vapaasti. Jos kolmanteus taas sisäl-
tää hymyn, se edesauttaa oppimista ja rohkaisee kulkemaan eteenpäin. hy-
myn tilaan on myös helppoa palata myöhemmin. hymy ei tässä yhteydes-
sä tarkoita nauramista vaan eräänlaista positiivisen tilan latautumista yhte-
yden ja aiheen äärelle. Siihen sisältyvät vilpittömyys ja avoimena oleminen. 
Turvallisessa ympäristössä ja prosessissa ihminen voi myös itkeä hymyssä. 
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käsiteltävät asiat voivat olla monimutkaisia, uhkaavia ja äärimmäisen su-
rullisia, mutta niihin voi kätkeytyä myös toivoa ja turvallisuutta. (Luodes-
lampi 2013,57.)

Luodeslampi pohtii, miten hymyn tila tulee mahdolliseksi. hän toteaa, 
että hymy voi tapahtua nyt-hetkessä, jonka kaikki jakavat. Se, että hymyili-
simme etukäteen tai jälkikäteen, ei ole sama asia, ei myöskään yksin hymyi-
leminen. (Luodeslampi 2013, 54.) nyt-tapahtumisen idea liittyy Luodes-
lammen mukaan emmanuel Levinasin käsitykseen ajasta ja etiikasta. Levi-
nasille oleminen oli nyt-hetkeen pysähtynyttä. ajallisuus saa merkityksen, 
kun ihminen tulee tekemisiin sellaisen toisen ihmisen kanssa, jolla on oma 
erillinen ajallisuutensa. hän ymmärtää, että ihmisten kellot käyvät eri ai-
kaa. Se, että tajuaa toisen ajallisuuden, tekee tietoiseksi omasta, tulevaisuu-
teen suuntautuvasta ajallisuudesta. (Luodeslampi 2013, 54; ks. myös vär-
ri 2002, 51–54.) ihmiset voivat kohdata jossakin hetkessä ja tästä kohtaa-
misen hetkestä voi tulla nyt-hetki ja hymyn tila. Jos diakonia- tai kasvatus-
työssä tapahtuva kohtaaminen voi myös olla nyt-hetkessä oleva hymyn tila, 
sen vaikutus jatkuu kohtaamisessa mukana olleiden ihmisten ajoissa, hei-
dän tulevaisuudessaan positiivisena ja hyvänä asiana. 

hymyn tilan edellytyksinä ovat vilpittömyys ja avoimuus. Diakonian ja kas-
vatuksen ammattilaisen tehtävänä on luoda kohtaamisissa sellaista kolman-
teutta, joka sallii toiseuden eikä vain hänen omaa minäänsä. olennaista on, 
että katsoo toista ihmistä Sinänä ja sallii hänelle vapauden olla toinen Minä. 

Kestävä kehitys haastaa teologian

kuvion 1 oksiin liittyy ihmisyyden ja yhteisöllisyyden lisäksi myös yhteiskun-
takriittisyys ja vastuu koko luomakunnasta. kestävän elämäntavan ja oikeu-
denmukaisuuden haaste on kirkon alan opetuksen ytimessä, ei sen sivujuon-
ne, vaikka ajoittain kristinuskon on katsottukin liittyvän vain ihmisen ian-
kaikkiseen pelastukseen. kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokous muis-
tutti pelastuksen laaja-alaisuudesta ja yhteiskuntavastuusta jäsenkirkkojaan 
jo vuonna 1983 kutsumalla niitä mukaan orLe-prosesssiin, jolla tarkoite-
taan oikeudenmukaisuuden, rauhan ja luomakunnan eheyden edistämistä. 

kirkollinen koulutus ei voi vaieta siitä, että maapallon väestön rikkain vii-
dennes käyttää yli sata kertaa enemmän maapallon varoja kuin köyhin vii-
dennes. Diakin kirkollisessa koulutuksessa tulee painotuksen olla kestäväs-
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sä elämäntavassa (sustainability), jolloin painotetaan ekologisen lisäksi myös 
sosiaalista ja taloudellista ulottuvuutta. kehitys, joka erottaa yksilön yhtei-
söstään tai ekosysteemistä ei ole kestävää kehitystä (LML 2000). kehitys on 
siis muutosprosessi, jossa ihmisten perustarpeet ja ihmisoikeudet toteutu-
vat niin, että ne suojaavat myös muiden yhteisöjen ja tulevien sukupolvien 
perustarpeita ja ihmisoikeuksia.

kate raworth (2012) kehitti runsaasti huomiota saaneen donitsikuvion 
rion ilmastokonferenssin valmisteluvaiheessa. Se korostaa, että sosiaalinen 
ja ympäristöllinen toiminta liittyvät yhteen. kestävän kehityksen perustana 
ovat tämän mukaan esimerkiksi koulutus, sukupuolten tasa-arvo, yhteisöjen 
sopeutumiskyky, äänioikeus, työ, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, 
energia, terveys, ruoka, vesi ja tulot, jotka muodostavat hyvinvoinnin 
perustan. kestävän kehityksen kattona ovat maapallon ympäristöllisen ra-
pautumisen ulottuvuudet. näiden väliin jäävä alue edustaa ympäristöllisesti 
turvallista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista tilaa, jossa ihmiskunta voi hyvin 
ja kukoistaa. Joko alapuolen tai katon rapautuminen kaventaa hyvinvoin-
tia ja synnyttää muutospaineen, levottomuutta, väkivaltaa ja pakolaisuutta.

raworthin malli osoittaa, että esimerkiksi pakolaisuus ei ole irrallinen te-
kijä, vaan liittyy monimuotoisesti turvallisen ja oikeudenmukaisen elinym-
päristön tuhoutumiseen. Sotien ja väkivallan lisäksi maailmassa on yhä kas-
vava määrä ilmastopakolaisia, jotka joutuvat jättämään entiset elinpaikkan-
sa, koska ne eivät enää mahdollista elämää. 

kestävään elämäntapaan liittyvät myös oikeudenmukaisuus ja sukupuolten 
tasa-arvo, koulutuksellinen tasa-arvo ja ihmisoikeudet. Teologisessa opetuk-
sessa asioita voidaan tarkastella kokonaisuutena ja yhteyksissään, sillä «kaik-
ki vaikuttaa kaikkeen». näiden näkökulmien unohtaminen teologisesta ope-
tuksesta tekee siitä merkityksetöntä, sillä teologia, joka ei ole yhteyttä käy-
täntöön, ei ole mielekästä (nash & nash 2012, 34). 

Diakilainen teologia muutosvoimana? 

artikkelissa olemme pohtineet dialogin tärkeyttä teologisessa opetuksessa. 
Dialogiin asettumisen esimerkkinä ovat raamatun kertomukset siitä, miten 
Jeesus kohtasi arkisen elämän keskellä erilaisia ja eri tilanteissa eläviä ihmi-
siä ja kutsui heitä yhteyteensä. hän mursi vallitsevaa käyttäytymisnormis-
toa menemällä sellaisten ihmisten luokse, joita hyljeksittiin ja joita kohtaan 
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tunnettiin epäluuloa. hän kosketti tarttuvaa tautia sairastavaa, vietti juh-
la-ateriaa syntisten kanssa ja kutsui petturin opetuslapsekseen. Myös dia-
konian ja kasvatuksen teologian tulee rohkaista ihmisen hyvinvointia estä-
vien rajojen murtamiseen ja yhteyden rakentamiseen sekä yhteiskunnalli-
seen vaikuttamiseen. 

Diakin opinnoissa opiskelijoita opetetaan ja rohkaistaan teologiseen ref-
lektioon läpi opintojensa, sillä kirkon työntekijän on osattava ja rohjettava 
etsiä uusia muotoja välittää viesti vapautuksesta ja sovituksesta siihen elä-
mään, jota ihmiset elävät. Teologian tekeminen ei kuitenkaan saa jäädä tä-
hän. Teologiaa voidaan tehdä myös seurakuntalaisten kanssa, yhtä lailla las-
ten ja nuorten kuin aikuisten ja vanhojen kanssa. Tällöin teologialla tarkoi-
tetaan arjen ilmiöiden analysoimista uskon näkökulmasta ja uskon ymmär-
tämistä arjen näkökulmasta.

 Teologisessa reflektiossa yhdistyy aito kokemus elämästä uskonnolliseen 
perinteeseen: kyse on näiden välisestä dialogista. Teologinen reflektio haastaa, 
syventää ja laajentaa ymmärrystämme elämästä ja uskonnollisen perinteen 
ymmärtämisestä. Lapsiteologiassa katsotaan elämää ja kirkkoa lapsen kaut-
ta. kehitysvammaiset opettavat meitä ymmärtämään sanattoman viestinnän 
ja ruumiinkielen arvon teologian ymmärtämisessä (nyman 2006). Sielun-
hoidossa saavat sovitus, anteeksianto ja armo eheyttävän sisältönsä: ”Se, jo-
ka kohtaa Jumalan, ontuu loppuikänsä. Sielunhoitaja ontuu omiakin vam-
mojaan ja kantaa jälkiä kohtaamiensa ihmisten kolhuista” (Tukiainen 2015). 

Teologisessa opetuksessa rohkaistaan siihen, että me kaikki katsoisim-
me elämää ja kirkkoa kristuksen silmin, valtaa vailla olevien, marginaalis-
sa olevien ja näkymättömäksi tehtyjen ihmisryhmien silmin. Miltä näyttä-
vät messu ja sen julistus esimerkiksi vammaisten, vuodepotilaiden, vankien, 
pakolaisten, yksinäisten silmin. ”Miksi on niin, että kristillisen ihmiskuvan 
keskuksessa on usein aikuinen ihminen ja vieläpä mies?” (virtanen 2011.)

kirkon alan koulutuksessa kirkon dogmi on keskustelukumppani, ei ul-
koa opittava ajaton totuus. oikeastaan teologian kanssa ei käydä pelkkää 
dialogia, vaan sen tulisi olla trialogia, sillä teologisessa reflektiossa tarvitaan 
vähintään kolmen äänen kuulemista. nämä äänet ovat 1) Jumalan tai kris-
tillisen perinteen ääni, 2) omien uskomustemme, henkilökohtaisten ja am-
matillisten arvojen ja oppiaineista nousevien teorioiden ääni sekä 3) koke-
muksen ääni. ilman näiden kolmen läsnäoloa reflektio ei voi olla tulokse-
kasta teologista reflektiota. nämä kolme ääntä sulautuvat ja sekoittuvat toi-
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siinsa. Tästä syystä teologinen reflektio on joskus hämmentävää – monia asi-
oita tapahtuu samanaikaisesti. 

Teologisessa opetuksessa tulee tästä syystä tietoisesti opetella kuuntelemaan 
sisäisten ääntemme lisäksi ulkopuolisia ääniä, jotka ehkä ovat näkymättö-
miä ja marginalisoituja, sillä teologia, jolla ei ole yhteyttä käytäntöön, ei ole 
mielekästä (nash & nash 2009, 40–42). 

aabrahamin tavoin teologian opetus saattaa sekä opettajat että oppilaat 
matkalle kohti seutuja, jotka Jumala on luvannut, matkalle, jonne kannat-
taa lähteä, vaikka määränpää on tuntematon. 
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Kai Henttonen ja Päivi Thitz 

Meidän kirkko – osallisuudenko yhteisö?

Johdanto

Seurakunnat ovat eläneet viimeisen vuosikymmenen aikana voimakkaas-
sa muutoksessa. perinteinen kirkon jäsenyyteen sitoutuminen on osin 

murtunut ja yhä useammat kyseenalaistavat seurakunnan merkitystä oman 
elämänsä yhteisönä ja omaa osallisuuttaan siinä. Yhtenä taustalla vaikutta-
vana tekijänä voidaan nähdä individualistisen ajattelun korostuminen, jos-
sa yksilöllisyys haastaa ihmisten kiinnittymistä ja sitoutumista perinteisten 
yhteisöjen jäsenyyteen. erityisen paljon jäsenkunnastaan ovat monissa eu-
roopan maissa menettäneet modernin yhteiskunnan tukipilarit – puolueet, 
ammattiyhdistys ja kirkko. Jos jäsenkato on kohdannut juuri niitä kaikkein 
säälimättömimmin, voinee olettaa, että niiden toimintakulttuurissa ja ra-
kenteessa on jotakin sellaista, mikä selittää ilmiötä (Beck 1997). 

Tässä artikkelissa jäsennämme yhteisöllisyyden ja osallisuuden käsitteitä ja 
pohdimme niiden toteutumista kirkossa ja seurakuntien elämässä. kirkon 
olemusta on luonnollista tarkastella teologisista lähtökohdista käsin, mutta 
seurakuntien ja siellä rakentuvien yhteisöjen arkea voidaan katsoa myös so-
siaalisen yhteisön toimintana. Seurakunnassa eletään hengellisyyttä todeksi 
yhteisen jakamisen ja yhdessä elämisen kautta. Siksi pyrimme jäsentämään 
näitä käsitteitä rinnakkain sekä teologisesta että sosiaalitieteellisestä näkö-
kulmasta. Tämän tarkastelun tavoitteena on hahmotella kuvaa yhteisölli-
syyttä ja osallisuutta todeksi elävästä seurakunnasta.
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Paikallisseurakunta yhteisönä

Sosiaalitieteellinen yhteisön käsite on perinteisesti kuvannut paikallista yh-
teiselämää, johon sisältyy läheisiä sosiaalisia suhteita, vuorovaikutusta ja yh-
teistoimintaa. käsite viittaa sekä keskinäisiin välittämisen tunteisiin että yh-
teiseen merkittäväksi koettuun intressiin. Toisaalta yhteisön käsitteellä vii-
tataan myös yhteisöllisen organisoitumisen erilaisiin muotoihin ja yhdessä 
elämisen tapoihin. (Bauman 2001; Delanty 2003.)

parhaiten sosiaalitieteellistä yhteisön käsitettä vastaa ajatus paikallisseura-
kunnasta. vaikka varhaisimmat seurakunnat muodostuivat aikansa merkit-
täviin satama-, kauppa- ja hallintokaupunkeihin, ne olivat alun perin pie-
niä, paikallisia yhteisöjä. Tämä ilmenee paavalin kirjeiden paikkakuntani-
mistä sekä yksittäisille jäsenille lähetetyistä henkilökohtaisista terveisistä. 
Yhteisten elementtien lisäksi niitä leimasi rakenteiden ja vastuiden vaihte-
levuus organisatorisella tasolla. kristillinen yhteiselämä, jota hahmotti sel-
västi yhteinen uskonnollinen intressi, todentui lähialueella. paikallisseura-
kunta tarjosi foorumin niin Jumalan etsinnälle ja palvomiselle kuin sosiaali-
sille suhteille, vuorovaikutukselle ja yhteistoiminnalle. Seurakunnan jäseniä 
saatettiin puhutella esimerkiksi veljiksi ja sisariksi kristuksessa, mikä koros-
ti keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä vastuuta, joka heijastui se-
kä sosiaalisella että emotionaalisella tasolla (room.12:10–15). elämän ko-
kemusten ja kohtaloiden yhteinen jakaminen ymmärrettiin selkeästi osak-
si kristillistä elämää. 

edellä kuvatussa merkityksessä seurakunta muistuttaa sosiaalitieteellises-
ti yhdistystä, jonka jäsenkunta on omistautunut yhteiselle harrastukselle tai 
tavoitteelle. Yhdistysmäisessä tulkinnassa seurakunta pienryhmineen keskit-
tyy uskonnollisesti värittyneeseen harrastustoimintaan. Tämä vilkas, toimin-
nallinen yhteiselämä saattaa toteutua alkuperäisen uskonnollis-teologisen si-
sällön kustannuksella, sitä ohentaen. harvemmin kuitenkin havaitaan sitä, 
miten jyrkässä ristiriidassa seurakunnan teologisen määrittelyn kanssa seura-
kunnan yhdistysmäinen tulkintamalli oikeastaan on. Seurakunnan työnte-
kijät seuraavat usein toimintastrategiaa, jossa seurakunnan keskeinen tavoi-
te on tarjota mahdollisimman monimuotoista seurakunnallista toimintaa, 
johon mahdollisimman moni seurakuntalainen osallistuu mahdollisimman 
usein. Seurakunnan vilkas toiminnallinen elämä nousee lähes tiedostamat-
ta itsetarkoitukseksi. Tämä tapahtuu usein tavalla, joka kaventaa seurakun-
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nan sosiaalista ja kulttuurista ymmärrystä, asemaa ja vastuuta. (Steinkamp 
1994; vrt. pihkala 2016.)

Osallisuuden haaste

Seurakunnissakaan rakentuvaa yhteisöllisyyttä ei voida lähestyä kiinnittä-
mättä huomiota osallisuuden näkökulmaan. Sosiaalitieteellinen osallisuuden 
määrittely sisältää muodollisen yhteisöön kuulumisen, yhteisön toimintaan 
osallistumisen sekä yhteisöön kiinnittymisen kautta rakentuvan yhteenkuu-
luvuuden tunteen. Muodollinen jäsenyys ei siis vielä sinällään kerro osalli-
suudesta, vaan yhteisön jäsenen tulisi kokea kuuluvansa joukkoon ja jaka-
vansa yhteisössä merkittäviä asioita. (nivala 2008, 166–170.)

paikalliseen yhteisöön kuulumisen keskeinen merkitys kristikunnan his-
toriassa heijastuu myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolaissa ja 
sen uusimmissa strategioissa. kirkon jäsenet kuuluvat seurakuntiin, joille 
kullekin on määrätty oma alueensa. Seurakuntiin kuulumisessa on kirkko-
lain mukaan voimassa niin sanottu parokiaalinen järjestelmä, jolla on pit-
kät historialliset juuret aina varhaisen kirkon ajalle asti. Suomessa jokainen 
kirkkoon kuuluva on sen seurakunnan jäsen, jonka alueella hänellä on ko-
tikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka. itsenäisten 
tai seurakuntayhtymiin kuuluvien paikallisseurakuntien verkko kattaa edel-
leen koko maan. vaikka euroopan eri kirkoissa pohditaankin intensiivises-
ti, voiko alueellinen malli vastata nykyisen liikkuvuuden haasteisiin, näyt-
täisi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uusin strategia Kohtaamisen kirk-
ko korostavan seurakuntien paikallista jäsentymistä ja yhteisöllisyyttä entis-
täkin selvemmin. (kirche der Freiheit, 2006; kirkko 2020, 2010; kohtaa-
misen kirkko, 2014.)

Suomen kirkon seurakunnissa eletään mitä ilmeisemmin eri tavoin tulkit-
tujen ja myös keskenään ristiriitaisten seurakuntamallien mukaisesti – myös 
yhden ja saman seurakunnan sisällä. osin tämä heijastaa seurakuntien kon-
tekstin, toimintaedellytysten sekä teologisten tulkintojen eroja, osin oman 
mallin vahvuuksien ja heikkouksien analyysi- ja tiedostamisprosessin vaja-
vaisuutta. kirkkohallituksen asettaman Seurakuntien rakennemuutoksen 
ohjausryhmän loppuraportissa todetaankin realistisesti: ”kirkon rakentei-
den ja hallinnon tulisi seurata kirkon itseymmärrystä. Juuri se on tällä het-
kellä epäselvä ja sisältää ristiriitaisia elementtejä” (Suomen evankelis-luteri-
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laisen kirkon keskushallinto 2011, 52). analyysi paljastaa, miten syvä ko-
konaiskirkon ja paikallisseurakuntien keskinäinen riippuvuus on. Jos ko-
konaiskirkon identiteetti on jäsentymätön ja epäselvä, se heijastuu jännit-
teinä ja ristiriitoina paikallisseurakuntien tasolla niiden olemusta ja tehtä-
vää määriteltäessä.

edellä mainitusta kokonaiskuvan sekavuudesta huolimatta kirkon edelli-
sessä strategiassa Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö toisteltiin ikään kuin 
itsestäänselvyytenä kirkon olevan osallisuuden yhteisö, joka muodostuu jä-
senistään. Se, kuinka elävää kokemustodellisuutta osallisuus ja jäsenyys seu-
rakuntalaisille ovat, jäi varsin vähäiselle huomiolle. kirkosta eroamisluvut 
näyttäisivät pikemminkin viittaavan molempien puutteeseen. Meidän kirk-
ko -strategia sisälsikin poikkeuksellisen runsaasti osallisuus- ja yhteisölli-
syysretoriikkaa, jota oli pidettävä lähinnä kosmeettisena. Se ilmeni jo stra-
tegian objektivoivassa tekstimuodossa ja -tyylissä, jossa jokin epämääräinen 
me – ilmeisesti kirkon hallinnon nimissä – suuntasi viestinsä ja toiminnan 
uudistamissuunnitelmansa kirkon ja seurakuntien passiiviselle jäsenistölle: 
”kiinnitämme aiempaa enemmän huomiota kirkon jäsenyyden merkityk-
seen. olemme kiinnostuneita siitä, miten kirkon jäsenet haluavat jäsenyy-
tensä merkitsevän.” (Meidän kirkko 2007, 41). Strategian teksti on pikem-
minkin seurakuntalaiset ulkoistava ja esineellistävä kuin heidät aidosti osal-
listava. (katso Thitz 2013, 158–159.) 

kirkon tulevaisuuden ja itseymmärryksen kannalta hyvin kipeän kysymyk-
sen muodostaa se, missä määrin ja missä muodossa jopa kymmeniä tuhansia 
jäseniä kattava paikallisseurakunta voi ylipäätään tarjota uskottavia puitteita 
tai edellytyksiä seurakuntalaisten aidolle yhteisöllisyydelle ja osallisuudelle. 
Mikä reaalisesti on se yhteisö, jota kirkko ihmiselle tarjoaa? Missä mittakaa-
vassa ihminen voi kokea olevansa aidosti osallinen tai kiinnittyä yhteisöön? 

kirkkojen maailmanneuvoston Faith and order -komission tulkinnan mu-
kaan kirkosta yhteisönä käytettävä sana koinonia on johdettu teonsanasta, 
joka merkitsee haastavasti osallistumista, osallisena olemista, yhdessä teke-
mistä ja jakamista (Suomen ekumeeninen neuvosto 2013, 12). pelkkä kirk-
koon kuuluminen tuskin tätä osallisuuden ja toiminnallisuuden haastetta 
kattaa. Merkille pantavaa on, että kirkon uusimmat strategiat pohtivat var-
sin vähäisesti seurakuntien koon ja saavuttavuuden vaikutusta yhteisöllisyy-
den kokemukseen. uuden testamentin kielenkäytön perusteella tähän oli-
si ollut hyviä perusteita. risto Saarisen (2015) mukaan ekklesia on uudessa 
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testamentissa ensisijaisesti paikallisyhteisö, jonka kokoa sen luonne juma-
lanpalvelus- ja ehtoollisyhteisönä pitäisi oikeastaan rajata. 

kohtaamisen kirkko -asiakirja tuo rehellisesti esiin edellisen strategian kes-
keisten tavoitteiden toteutumisen lähes täydellisen epäonnistumisen (koh-
taamisen kirkko 2014, 10–12). kirkon tarjoamaa osallisuutta ja yhteisölli-
syyttä markkinoinut ”meidän kirkko” kadotti strategian voimassaoloaikana 
kiihtyvällä vauhdilla jäseniään. Meidän kirkko siitä tuli siis yhä harvemmal-
le. kohtaamisen kirkko korostaakin uudella painokkuudella, että kirkko elää 
jäsenissä ja seurakunnissa sekä asettaa ”yhden ihmisen mittakaavan” kirkon 
tulevaisuudennäyn ytimeen (emt., 16). vastauksia siihen, miten usein hie-
rakkiseksi, etäiseksi, työntekijävaltaiseksi ja kasvottomaksi koetusta kirkos-
ta tulee seurakuntatasolla ”luottamuksen yhteisö”, ja miten ”ihminen löy-
tää seurakunnasta ihmisen kasvot” on strategialta valitettavasti turha odot-
taa. Sen ansio on ongelmien rehellinen nimeäminen ja oleellisten kysymys-
ten esiin nostaminen. välillisesti se nostaa esiin myös edellisen strategian 
ideologissävyisen ihannekuvan epärealistisuuden (emt., 24). 

Kirkko pyhien yhteisönä

paikallisuutta ja osallisuutta korostavien yhteisönäkemysten rinnalla on eri-
tyisesti kristilliseen perinteeseen liittyen tarkasteltu yksilöiden ja lähiyhtei-
söjen liittymistä universaaleihin yhteisöihin (Delanty 2003, 12–14). eu-
roopan historiallisten kirkkojen yhteisessä tulkinnassa paikalliset seurakun-
nat muodostavat kirkon, jonka todellisuus ne ovat omalla alueellaan. Yh-
teiselämä ei kuitenkaan ole vain paikallista, sillä seurakunta on seurakun-
ta vain kirkon yhteydessä. Suhde on resiprookkinen: kirkkoa ei ole ilman 
seurakuntia ja niiden jäseniä, seurakuntaa ei ole ilman kirkkoa. uuden tes-
tamentin sanaa ekklesia (ulos kutsutut) käytetään sekä yksittäisestä seura-
kunnasta että kokonaiskirkosta. varhaiskristillistä ajoista lähtien tätä on ku-
vattu apostolisessa uskontunnustuksessa uskolla yhteen pyhään katoliseen 
kirkkoon (una sancta catholica ecclesia), joka luterilaisissa kirkoissa on refor-
maation seurauksena vakiintunut muotoon ”yksi, pyhä, yhteinen seurakun-
ta”. (Saarinen 2015, 4.)

katolisuudella on sekä määrällinen, lähinnä alueellis-maantieteellinen et-
tä laadullinen ulottuvuus. nämä ulottuvuudet ovat painottuneet eri aikoi-
na vaihtelevasti. Määrällinen tai numeerinen ulottuvuus korostaa sitä, että 
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yksi kirkko on levinnyt kaikkeen maailmaan. Sen missio on saavuttaa koko 
ihmiskunta ja kaikki ihmiset, laadullinen ilmenee sanoissa tosi, autenttinen, 
ortodoksinen. Jälkimmäisessä tulkinnassa katoliseksi ymmärretään kirkko, 
joka pitää kiinni koko apostolisesta opista ja traditiosta sen koko rikkaudes-
sa. (Congar 1972, 480–487.) kirkon laatusana ”katolinen” kuvaa samalla 
vasta eskatologisessa täyttymyksessä realisoituvaa ”kristuksen täyteyttä” (ef. 
4:13), joka muistuttaa jokaista kirkkoa myös sen omasta keskeneräisyydes-
tä ja vajavaisuudesta. (pannenberg 1999, 444.)

Yhteistä on kuitenkin jo varhaisemmista ajoista ja jo uuden testamentin 
teksteissäkin peilautuva käsitys yhdestä kirkosta, jonka ykseys ilmenee seu-
rakuntien moneudessa eri puolilla maailmaa. erityisesti jakamattoman kir-
kon aikana kirkko selkeästi toteutti ja ennakoi rené Dubois’n globaalin ajan 
ohjelmallista iskulausetta think global, act local. uuden Testamentin seura-
kunnalliset kuvat ja käytännöt tuovat selkeästi esiin sekä uudella tavalla pe-
rustellun kirkon ykseyden että siitä kasvavan vastavuoroisen sosiaalisen vas-
tuun yhteisön muista jäsenistä ja solidaarisuuden kokonaiskirkkoa kohtaan.

uskon kristukseen ymmärrettiin alusta alkaen radikaalilla tavalla kyseen-
alaistavan ja ylittävän kaikki silloisen maailman erottavat rajat: ”kristus on 
niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on monta jä-
sentä; vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruu-
miin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapai-
ta, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt mei-
dät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä” (1 kor. 12:12–13). 
kulttuuriset ja historialliset eroavaisuudet eivät pysty tätä kristukseen pe-
rustuvaa ykseyttä murtamaan (McGrath 2012).

Jumalan pelastustahto ja rakkaus ovat universaaleja; usko yhdistää niin 
maat, kansat, sukupuolet, heimot ja ylittää jopa näkyvän todellisuuden ajal-
liset rajat. Myös enkelit ja jo kuolleet pyhät kuuluvat elävinä jäseninä kris-
tillisen yhteisöön (ilm. 7:9–12). kirkon yhteisöllisyys avautuu sekä globaa-
liksi että kosmiseksi. Teologinen yhteisöllisyys räjäyttää tässä merkitykses-
sä kaikki sosiaalitieteellisen yhteisöllisyyden rajat ja saa lopullisen ulottu-
vuutensa ja hahmonsa eskatologisesta näkökulmasta muodostaen samalla 
selkeän sosiaalisen haasteen ja uudistusohjelman koko maailman ja ihmis-
kunnan ykseyden näkökulmasta. (Beinert 1972, 301; Suomen ekumeeni-
nen neuvosto 2013, 16.)
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Yhteisöllisyyden kaipuu ja salaisuus

erityisesti sosiaalipsykologisessa yhteisöajattelussa korostuvat ihmisen vahva 
sidoksellisuus sosiaaliseen ympäristöönsä ja sisäsyntyinen tarve kuulua tois-
ten joukkoon. Syntymästään saakka ihminen kasvaa suhteessa toisiin ihmi-
siin ja jatkuvasti jäsentää paikkaansa toisten joukossa. keskeistä yhteisölli-
syydessä onkin ajatus johonkin kuulumisesta, vastaanotetuksi ja hyväksy-
tyksi tulemisesta (Delanty 2003, 188). 

Johonkin kuulumisella, vastaanotetuksi ja hyväksytyksi tulemisella on 
kirkossa selkeästi omalaatuinen ja poikkeava – sakramentaalinen – perusta. 
Jo kristikunnan ensi vaiheessa kaste tulkittiin radikaaliksi, ainutkertaiseksi 
siirtymäriitiksi ja muutokseksi, uudeksi elämäksi, joka liitti ihmisen kris-
tus -yhteisöön. Juuri siitä alkoi elämä uuden yhteisön, kirkon ja seurakun-
nan, täysivaltaisena jäsenenä. aluksi kasteessa korostui hyvinkin vahvasti 
oma tahto ja ratkaisu, henkilökohtainen tahto liittyä kristittyjen joukkoon. 
Myöhemmin, lapsikasteen vakiintumisen myötä siinä painottuivat Juma-
lan edellytyksetön armo ja ennakoiva työ (räisänen 2011, 171–172.), jot-
ka molemmat korostavat Jumalan vastaanottamaksi ja hyväksymäksi tule-
mista ilman mitään edellytyksiä. 

Yhteisöllisestä näkökulmasta kasteen teologinen sisältö ja tulkinta eivät siis 
muuttuneet kastekäytännön muutoksen myötä; Jumalan armo ja rakkaus 
kasteessa on kirkon jäsenyyden, kirkkoyhteisön ja seurakunnallisen yhtey-
den ja osallisuuden ainoa edellytys ja portti. kaste teki ihmisestä kristityn 
ja liitti hänet kristittyjen yhteisöön, kirkkoon.

Länsimaista kulttuuria nykyisin hallitsevan individualismin aikana kaste-
käytännön alkukristillinen muutos kohti lapsikastetta saattaa olla hyvinkin 
ongelmallinen. nykyisessä kastemallissa vanhemmat päättävät vastasynty-
neen lapsen puolesta, kastetaanko tämä vai ei. Läheistenkin hyvässä tarkoi-
tuksessa tekemä päätös joutuu välttämättä syvään ristiriitaan aikamme voi-
makkaan itsemääräämisoikeuden ja yksilönvapauden korostuksen kanssa. 

Yksilöllistymisen tuoma näkökulma yhteisöllisyyteen korostaa ihmisen 
osallisuuden merkitystä. osallisuus sisältää ajatuksen omakohtaisesta yh-
teisöön sitoutumisesta ja aktiivisesta roolista yhteisöllisissä suhteissa (Thitz 
2013, 28–29). ilmeisesti lapsikasteen koetaan riistävän lapselta mahdolli-
suuden mitä henkilökohtaisimpaan ratkaisuun ja näin kaventavan hänen 
vapautensa tilaa. Se voi olla perussyy siihen, että lapsikaste on menettänyt 
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erityisen paljon suosiotaan juuri ajattelutavaltaan vapaamielisimmissä suur-
kaupungeissa eri puolilla eurooppaa.

Toinen kristillisen elämän ja yhteisöllisyyden keskeinen ulottuvuus on eh-
toollinen, eukaristia. kristillinen yhteisöllisyys, ”pyhien yhteys”, toteutuu 
osallisuutena sanaan ja sakramentteihin, niissä läsnä olevaan Jumalan ar-
moon ja rakkauteen. kristityistä rakentuu kaikki kirkon jäsenet yhdistävä, 
yksi kristuksen ruumis, kun he nauttivat ehtoollisella kristuksen ruumiin. 
ehtoollisella toteutuva kristityn osallisuus kristukseen on kristillisen yhtei-
söllisyyden teologinen syvyysulottuvuus. Samalla se on kristillisen yhteisöl-
lisyyden ja keskinäisen sosiaalisen vastuun edellytys. (von Balthasar 1971, 
116; Fries 1972, 227–228; Mannermaa 1995, 98–99.) 

ajatus ehtoollisella kaikkein syvimmin todentuvasta yhteisöllisyydestä eli 
kirkosta ja kristityistä kristuksen ruumiina on ollut kantava ajatus niin paa-
valin, kirkkoisien kuin keski- ja nykyajankin teologiassa. (De Lubac 1969; 
1970; pannenberg 1993.) kirkko on aidoimmillaan kirkko, uusi yhteisö 
kristuksessa ehtoollisella, omassa syntytapahtumassaan (von Balthasar 1967, 
549; ratzinger 1972; 12–14). Sana ja sakramentit synnyttävät ja luovat kir-
kon, ovat sen ”tulemisen” syy. Luterilaisittain ne ovat myös kirkon autentti-
suuden, ”toden kirkon” kriteerit (Mannermaa 1977, 112–114).

kristillinen yhteisöllisyys hahmottuu sakramentaalisen perustuksensa täh-
den hyvin omaleimaiseksi. Sen motiivi ei kasva ihmisestä itsestään vaan ih-
misen ulkopuolelta. hans küngin klassikkoteokseen Die Kirche liittyen Mc-
Grath korostaa, että kirkon ykseys tulee tulkita ”teologisesti, ei sosiologises-
ti tai organisatorisesti” (McGrath 2012, 556). ihminen on yhteisöllisyyteen 
kutsuttu ja oikeutettu Jumalan ulkonaisissa merkeissä todentuvan sisäisen 
kutsun perusteella. kristillinen yhteisöllisyys on hyvin radikaalilla tavalla 
intiimiä yhteisöllisyyttä, yhteisöllisyydestä osalliset muodostavat ykseyden.

Delantyn (2003, 188) edellä mainittu tulkinta kuulumisesta, vastaanote-
tuksi ja hyväksytyksi tulemisesta yhteisöllisyyden keskeisinä kokemukselli-
sina ulottuvuuksina on teologisesta näkökulmasta kiistatta seurakuntaelä-
män keskuksessa. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lähtökohdaksi ja perus-
taksi kirkossa ei kuitenkaan nouse ihmisen tarve, kiinnostus tai harrastu-
neisuus vaan armossaan jokaisen ihmisen yhteyteensä hyväksyvän ja vas-
taanottavan Jumalan kutsu ja toiminta. kristittyjen ykseys on osallisuut-
ta kristukseen, yhteisöllisyys kirkossa saa kristus- ja Jumala-keskeisen sekä 
sakramentaalisen perustelun. (Mannermaa 1977, 112; pannenberg 1993, 
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351.) näin perusteltuun yhteisöllisyyteen liittyy selkeä sosiaalieettinen ulot-
tuvuus ja käytännöllinen haaste. Lutherille kirkko on ”parantumattomien 
ihmisten sairaala”, jossa jokainen on kutsuttu kristuksen tavoin tukemaan, 
kantamaan, armahtamaan ja parantamaan vastavuoroisesti toinen toistaan 
(Mannermaa 1995, 97).

Osallisena Kristuksen ruumiista

”Syväteologisesta” perustelustaan huolimatta kirkon ykseystulkinta tangee-
raa hyvinkin selvästi sosiologisen yhteisötulkinnan kanssa. Giddens (1995) 
tulkitsee, että yhteisön vahvuus yksilön kannalta on siinä, että se voi toi-
mia ihmisen elämää kannattelevana kiinnekohtana (Giddens 1995, 115). 
Yhteisö toimii hänelle turvapaikkana ja sieltä käsin hän jäsentää sekä itse-
ään että elämäänsä. Yhteisön avulla, suhteessa toisiin ihmisiin, ihminen ra-
kentaa identiteettiään ja maailmankuvaansa. Giddensin tulkinta vastaa hy-
vin esimerkiksi uusitestamentillista todellisuuden tulkintaa, joka jäsentyy 
ihmisen turvallisen jumalasuhteen varaan. Seurakunta on keskinäisen vas-
tuun ja huolenpidon yhteisö – kristuksen ruumis (1 kor. 12:3, 27), Juma-
lan perhe, herran pyhä temppeli (ef. 2:19–21), Jumalan perhe ja kansa (ef. 
1:1–2) – kokonaisuus, jossa jokaisella on oma tehtävänsä ja osallisuutensa. 

Laajan ekumeenisen yhteisymmärryksen mukaan ihminen saa kasteessa, 
joka liittää hänet niin paikalliseen seurakuntaan kuin maailmanlaajuiseen 
kirkkoonkin, identiteetin Jumalan lapsena, sen mukaisen nimen ja kutsu-
muksen. (World Council of Churches 1982, 1–2.) Teologinen perustelu yh-
teisöllisyydelle on varsin selkeä ja lisäksi yllättävänkin yhteinen ainakin his-
toriallisille kirkoille. Täysin toinen asia on, missä määrin teologinen yhtei-
söllisyys on tänä päivänä elävää konkretiaa kirkon työntekijöille ja jäsenille. 

Giddensin näkökulmat löytyvät lähes sellaisinaan Suomen luterilaisen kir-
kon strategioista ja selvityksistä. Myös niille valikoidut nimet ”Meidän kirk-
ko” tai ”kohtaamisen kirkko” sekä sisällölliset määritelmät kuten ”osallisuu-
den yhteisö” ja ”luottamuksen yhteisö” heijastelevat välillisesti kaivattua lä-
heisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemusta ja tunnetta eli turvaa (Mei-
dän kirkko 2007; kohtaamisen kirkko 2014). osin kirkon analyyseja lei-
maa kuitenkin hämmästyttävä epävarmuus, joka ilmenee tulkintojen risti-
riidoissa, usein jopa samassa tekstikokonaisuudessa. 
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kirkko on esimerkiksi Tulevaisuuden seurakunta 2020 -työryhmän lop-
puraportin (kirkkohallitus 2011) mukaan reaalinen, ei vertauskuvallinen 
kristuksen ruumis. paavalin kuva seurakunnasta kristuksen ruumiina luo 
myös tulevaisuuden kirkolle itseymmärrystä luovan perustan. Tästä huoli-
matta seurakunta ei sen sijaan ole paikka, jossa ihminen etsisi ”arkeaan jä-
sentävää yhteisöä” eikä se muodosta ”seurakuntalaisen sosiaalisen elämän 
ydintä”. raportissa tunnustetaan, ettei ”seurakunta yhteisönä ole jäsenil-
leen samanlainen normaali arjen yhteisö” vaan kirkko on jäsenilleen ole-
massa erilaisten kohtauspintojen välityksellä, joista erikseen mainitaan ka-
suaalitoimitukset (emt. 58–60).

punktuaalinen, juhlahetkiin ja vapaa-aikaan liittyvä yhteisöllisyys ei epäi-
lemättä riitä kauaakaan rakentamaan arjen yhteisöllisyyttä, mutta tuskin 
myöskään tarjoaa riittävää kohtauspintaa kristityn identiteetin ja tehtävän 
tiedostamiselle (Steinkamp 1994, 89). Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vä-
listä suhdetta tutkinut elina nivala (2008) näkee osallisuuden kuulumise-
na yhteisön jäsenyyteen ja oikeuteen yhteisön tarjoamasta hyvästä. Lisäk-
si osallisuuteen sisältyy mahdollisuus ja velvollisuus ottaa vastuuta ja edis-
tää yhteisön elämää. osallisuus voidaankin nähdä prosessina, jossa ihminen 
rakentaa ja ylläpitää suhdettaan yhteisöön. pelkkä ulkoapäin annettu jäse-
nyys ei vielä kiinnitä yhteisöön, vaan osallisuuden kokemuksessa on oleel-
lista vuorovaikutuksellinen suhde yhteisön ja sen jäsenten kanssa ja tunne 
kuulumisesta toisten joukkoon. 

kiinnittyminen yhteisön arvoihin, normeihin ja kulttuuriperintöön konk-
retisoituu yhteisön jäsenen identiteettinä ja kiinnittyminen yhteisön sosiaa-
liseen elämään konkretisoituu yhteenkuuluvuuden tunteena. (nivala 2008, 
166–170.) nivalan analyysin pohjalta kirkkoa arvioitaessa on nykykirkon 
problematiikka syvä: Yksilön jäsenyys ja omistajuus on seurakunnallisen it-
seymmärryksen lähtökohta, mutta jäsenen todellisena kokema osallisuus 
on kadoksissa. harva kirkon nuoriin aikuisiin luettava jäsen kokee olevan-
sa vuorovaikutuksellisessa suhteessa seurakuntaansa (hauta-aho & Torni-
vaara 2009, 39–41). nivalan analyysin pohjalta ”kohtaamisen kirkko” on 
epäilemättä oikean suuntainen strateginen tavoite. Samalla se dokumentoi, 
kuinka kaukainen haave se on.

Yhteisön voima tulee esille ”me-tunteena”, jonka kautta koetaan kollek-
tiivista yhteenkuuluvuutta ja jaetaan yhteisöä koossa pitäviä merkityksiä 
(Cronick 2002). Toisaalta samalla kun yhteisö sulkee sisäänsä, se myös ra-
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jaa toiset ulkopuolelle ja saattaa siten sisältää vallankäytön ja syrjäyttämisen 
elementtejä. Tämä on myös kirkon historiasta ja nykyisyydestä valitettavan 
tuttu ilmiö. Toisella tavalla uskonsa tulkitseva ja ymmärtävä on kautta kir-
kon historian toistuvasti ollut leimaamisen, jopa vainon kohde. 

vaikka yhteisöt voivat parhaimmillaan tarjota aitoa kohtaamista ja välittä-
mistä, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien voi olla vaikea löytää paik-
kansa tukea antavasta yhteisöstä. Seurakunta on vahvasti jumalanpalvelus- ja 
ehtoollisyhteisö, mutta jo silmämääräisesti arvioituna messuvieraiden jouk-
ko on varsin keskiluokkainen. Seurakunnan diakoniaan turvautuvat, usein 
jo syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset ovat harvemmin löytä-
neet tietään ”yhteiseen messuun”. Diakonian seurakunta ja messuseurakun-
ta elävät useimmiten valitettavan erillään, mikä epäilemättä on syvässä ris-
tiriidassa kirkon ydinsanoman kanssa (Steinkamp 1985, 14, 38, vrt. hent-
tonen 1997, 116–128; vrt. Latvus 2002, 159.)

osallisuus on sidoksissa myös yhteisössä läsnä olevaan valtaan ja vallankäy-
tön mahdollisuuksiin. kyse on yhtäältä ihmisen valtaistumisesta eli oman 
aseman tiedostamisesta ja rohkaistumisesta omien mahdollisuuksiensa käyt-
töön (Freire 1970/2005, 58–60). Toisaalta kyse on yhteisöllisissä tilanteissa 
tarjoutuvista mahdollisuuksista toimia yhdessä toisten kanssa ja edistää it-
selle merkittäviä asioita (Lappalainen 2011). Seurakuntien diakoniatyössä 
tuetaan kyllä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten valtaistumista, mut-
ta johtaako se siihen, että he voisivat seurakunnissa olla todellisia subjek-
teja ja toimia siellä itselleen ja toisille merkitystä luovien asioiden parissa. 

Murroksessa oleva yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys ja ihmisen sitoutuminen yhteisöihin on joutunut murrokseen 
muuttuvien elämäntapojen myötä. individualistisen elämäntavan vaarana 
on nähty se, että ihmisten väliset siteet jäävät hauraiksi ja yhteisöistä tulee 
toisistaan irrallisten ihmisten yhteisöjä vailla kannattelevaa sisältöä. Yksilöl-
lisiä valintoja tekevä ja erilaisista yhteisöistä toiseen liikkuva ihminen saattaa 
jäädä omien arvojensa kanssa yksin, eikä löydä yhteisöä, jossa voisi kokea 
osallisuutta. (Bauman 2002, 203–205.) erityisesti nuorille aikuisille kirkon 
usko ja käytännöt eivät näytä tarjoavan sellaista yhteisömallia, jonka arvo-
pohja innostaisi aitoon sitoutumiseen ja osallisuuteen (hauta-aho & Tor-
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niainen 2009, 39). Samaan tutkimuksellisesti varmennettuun johtopäätök-
seen ovat päätyneet niin kirkon strategiat kuin tulevaisuuden skenaariotkin.

nykypäivän yhteisöllisyys nähdään paikallisuutta laajempana sosiaalisena 
ilmiönä, jota rakennetaan ja ylläpidetään sosiaalisissa käytännöissä. Yhtei-
söllisen elämän ja vuorovaikutuksen tavat voivat vaihdella ja toteutua eri-
laisissa verkostoissa, joissa ihmiset joustavasti liikkuvat (Blackshaw 2010, 
40). ihmiset tekevät omia valintojaan ja kiinnittyvät niihin asioihin, joilla 
on kulloinkin kosketuspintaa heidän elämäänsä. Myös yhteisöön sitoutu-
misen aste voi vaihdella elämäntilanteen mukaan. kirkon piirissä erityises-
ti sosiaalinen media on nähty sekä mahdollisuutena että haasteena uuden-
laiselle yhteisöllisyydelle ja uusille kosketuspinnoille. (kirkko 2020, 2010.)

Joustavissa yhteisöissä korostuu yhtäältä läheinen yhdessä olemisen tapa 
ja jaettu ymmärrys ihmisiä yhteen liittävistä asioista. Toisaalta niihin liittyy 
erilaisuuden hyväksyminen, vapaus ja monenlaiset tavat ilman pysyviä elä-
män perustuksia. (Blackshaw 2010, 40.) Tämän päivän yhteisöjen toimin-
tatavoissa nousevat esille myös vallankäytön läpinäkyvyys, mahdollisuudet 
tulla kuulluksi ja vaikuttaa yhteisön toimintaan (raina 2012, 27–28). Mah-
dollisuus neuvotella yhteisöä koossa pitävistä merkityksistä vahvistaa yhtei-
sön jäsenen toimijuutta ja osallisuuden kokemusta. Suomen luterilaisen kir-
kon seurakunnallisen toiminnan perusmalli näyttäisi edelleen tukevan mel-
ko heikosti seurakuntalaisten osallisuutta. Messua ja jumalanpalvelusta ko-
rostetaan kirkollisissa dokumenteissa ja teologisissa selvityksissä toistuvasti 
seurakuntaelämän keskuksena. Kirkko 2020 -strategia nostaa kuitenkin esiin, 
etteivät kirkon ”jäsenet juurikaan osallistu jumalanpalveluselämän suunnit-
teluun, vaikka halua siihen on – –” (kirkko 2020 2010, 10.)

Kohti yhteisöllistä toimintakulttuuria

Suomen luterilaisen kirkon toimintaa on monissa selvityksissä pidetty jopa 
poikkeuksellisen työntekijä- ja instituutiokeskeisenä. Tämä ei lupaa kirkolle 
hyvää, ellei se ole valmis radikaalilla tavalla uudistamaan toimintakulttuu-
riansa. ulrich Beckin (1997) tulkinnassa toisen modernin nuori sukupol-
vi muodostuu ”vapauden lapsista”, jotka elävät sisäistetyn demokratian ja 
vapauden todellisuudessa. Tämä muutos on aktivoinut heille ensimmäisen 
modernin perusratkaisut ja toimijat. Juuri vapauden sisäistäminen ja siihen 
liittyvä eettisesti perusteltu individualismi on Beckistä kriisiyttänyt ensim-



113

mäisen modernin tukipylväät – puolueet, yhdistykset, ammattiyhdistykset 
ja kirkot. ne kaikki ovat menettäneet vetovoimansa ja kiinnostavuutensa 
uusien edellytysten keskellä elävän uuden sukupolven silmissä. vapauden 
lapset äänestävät siksi jaloillaan, mikä johtaa edellä mainittujen instituuti-
oiden entistä nopeampaan vanhenemiseen. (emt., 13–14.)

Beckin (1997) mukaan mikään ei ole uudelle sukupolvelle vastenmieli-
sempää kuin passiivinen ja anonyymi jäsenyys hierakkisesti organisoidussa 
järjestelmässä. vapauden lapsien perusarvot rakentuvat Beckin mukaan it-
semääräämisoikeudelle, itsensä kehittämiselle ja toteuttamiselle, altruistiselle 
individualismille, spontaanisuudelle, vapaaehtoisuudelle sekä hauskuudelle 
(emt., 13–14, 397). vaikka Beck tulkitseekin ”yksilön jumalallistamisella” 
olevan juutalais-kristilliset juuret, paljastaa hänen kirkon nykytilanteen nä-
kökulmasta profeetallisen analyysinsä, miten syvien haasteiden edessä uu-
distumistaan ensisijaisesti rakennemuutoksista etsinyt instituutio- ja hierar-
kiakeskeinen kirkko on (emt., 9–11, 399). hauska ja spontaani yhteisölli-
syys ei myöskään kuulu kirkon ensisijaisiin armolahjoihin.

ratkaisua lienee etsittävä seurakuntien toiminnan uudistamisessa teolo-
gisin perustein hyvin selkeästi paikallista kansalaisyhteiskuntaa ja yhteis-
vastuuta ylläpitäväksi ja rakentavaksi kristilliseksi elämänmuodoksi. Beck 
(1997) pitää selvänä, että juuri globalisaation aikana on paikallisuus määri-
teltävä ja löydettävä uudelleen. hänen tulkinnassaan sekä kansalaisyhteis-
kunta että poliittinen vapaus ovat saaneet alkunsa paikallisella tasolla, kan-
salaisten lähiympäristössä (emt. 29). kirkon strategioissa seurakuntaa ko-
rostetaan usein paikallisena yhteisönä, mutta seurakuntakoon merkitykses-
tä yhteisöllisyyden kokemukselle vaietaan lähes järjestelmällisesti.

kirkon pitäisi saada jälleen kasvot myös paikallisella tasolla ja hahmottua 
selkeästi välittämisen yhteisöksi, jolle jokainen kirkkoon kuuluva on mer-
kityksellinen ja tärkeä. Tämä edellyttää organisaatio- ja virkamieskeskei-
syydestä kärsivältä kirkolta ja sen seurakunnilta hyvin uudenlaista toimin-
takulttuuria ja itseymmärrystä, jolle seurakuntalaisten aito subjektius muo-
dostaa perustan. vaikeaksi kysymykseksi jää se, miten individualismi ja yh-
teisöllisyys, yksilö ja sosiaalinen todellisuus ovat ylipäätään yhdistettävissä. 
Lisäksi seurakuntien on uudella tietoisuudella ja rohkeudella uskaltaudut-
tava mukaan moniarvoiseen hengelliseen etsintään ja keskusteluun. (Met-
te & Steinkamp 1997; haslinger 2005). ilman seurakuntien toimintakult-
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tuurin tinkimätöntä analyysiä ja muutosta uusi yhteisöllisyys ja osallisuus 
tuskin mahdollistuvat.

katsottaessa seurakuntien toimintakulttuurien kehitystä voidaan havai-
ta sen uudistuneen yhteiskunnallisen ja kirkon sisällä tapahtuneen kehityk-
sen myötä aaltomaisina prosesseina. eero voutilainen (1994) on kuvannut 
1900-luvulla tapahtunutta kehitystä hallinto- ja tarjontakulttuurin aikakau-
desta palvelukulttuuriin ja siitä kohti yhteisökulttuuria. 

voutilaisen (1994) mukaan sotien jälkeen kehittynyt hallinto- ja tarjon-
takulttuuri perustuu edustukselliseen demokratiaan, selkeään työnjakoon 
ja työntekijöiden keskeiseen rooliin. Seurakunta kohtaa jäsenensä ensisijai-
sesti virastoaikaan seurakunnan tiloissa eikä seurakunnan työntekijöiden ja 
vapaaehtoisten seurakuntalaisten (maallikoiden) toiminta paljonkaan koh-
taa toisiaan. 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä vallalla ollutta palve-
lukulttuurin seurakuntaa luonnehtii seurakuntalaisten tarpeiden ja kirkon 
perustehtävän näkökulmista rakentuva vahva palvelutoiminta. Siinä seura-
kuntalainen on asiakkaana ja pyrkimyksenä on yhteistoiminnassa rakentaa 
seurakuntalaisten tarpeiden mukaisia toimintatapoja. 

voutilainen ennakoi jo 1990-luvulla, että tultaessa 2000-luvulle toimin-
takulttuuri kehittyy kohti yhteisökulttuuria, jonka elementteinä ovat aito 
kohtaaminen ilman roolileimoja ja seurakuntalaisten kutsuminen mukaan 
heidän omilla ehdoillaan. Tällöin työntekijöiden ja seurakuntalaisten väli-
nen raja ohenee ja seurakuntalaiset nähdään yhä enemmän yhteisön voima-
varoina. Työntekijät tukevat omalla asiantuntemuksellaan yhteisöllisyyden 
rakentumista seurakunnassa. (voutilainen 1994, 39–48.) nykyisiä haastei-
ta upeasti ennakoiva unelma kirkon toimintakulttuurin välttämättömästä 
muutoksesta oli kuitenkin ajallisesti liian optimistinen. kirkon osallisuuden 
ja yhteisöllisyyden tähden on toivottava, että tuon tulevaisuudennäyn nyt-
hetki koittaa mahdollisimman pian.

kirkko seurakuntineen muodostaa suurimmassa osassa Suomea edelleen 
merkittävän yhteisöllisyyden verkoston. uusi sukupolvi ja aikamme indivi-
dualismi haastavat kuitenkin kirkon toimintakulttuurin syvästi. koulutet-
taessa tulevaisuuden työntekijöitä kirkkoon on yhdessä pysähdyttävä kysy-
mään, mitä sisäistetty vapaus ja aito yhteisöllisyys kirkossa voisivat tarkoit-
taa. onko se sellaisen työntekijäidentiteetin vahvistamista, mikä mahdol-
listaa uudenlaista uskon monimuotoisuutta, suvaitsevaisuutta, yhdessä elet-
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tyä spontaania kristillisyyttä, johon kuuluvat vahva osallisuus, luomisen ilo, 
mutta myös eettinen kriittisyys? 
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Mirva Heikkilä-Tyni ja Hanna Niemi 

ratkaisukeskeisyys terapiassa ja 
sielunhoidossa 

Johdanto

”Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin?” (Luuk 18:41.) noiden Jee-
suksen sanojen perusajatus sisältyy sekä sielunhoitoon että rat-

kaisukeskeiseen psykoterapiaan ja sitä kautta diakonian ja kristillisen kas-
vatuksen kohtaamisiin. kohtaamisen painopiste on apua ja tukea tarvitse-
van tarpeessa, ei auttajassa.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020 as-
ti on kuvattu nimellä Kohtaamisen kirkko. kirkko on kohtaamisen yhteisö, 
joka haluaa haastaa seurakuntaan kuuluvat ja kuulumattomat sekä kirkon 
työhön kouluttautuvat ja työntekijät kohtaamaan Jumalan, lähimmäisen ja 
itsensä yhteisen elämän keskellä. (kohtaamisen kirkko 2014.)

kohtaamisen kirkko -strategian keskiössä ovat kohtaaminen ja suhteet eri-
laisten ajankohtaisten muutosten keskellä. keskeisimmät ja ajankohtaisim-
mat muutokset liittyvät erilaisten katsomusten (vieraat uskonnot, uushen-
kisyys, uskonnottomuus) lisääntymiseen, rajojen yli ja sen sisällä olevaan 
muuttoliikkeeseen, digitaalisuuden vahvistumiseen sekä väestörakenteen 
muutokseen. (kohtaamisen kirkko 2014.)

Tässä artikkelissa keskitymme kuvaamaan kohtaamista sielunhoidon ja rat-
kaisukeskeisen psykoterapian näkökulmista, niiden yhteisiä ja erityisiä piir-
teitä. Molemmat näkökulmat tarjoavat erinomaisia kohtaamisen tapoja se-
kä diakoniatyöhön että kristillisen kasvatuksen tehtäviin. Sekä sielunhoidon 
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että ratkaisukeskeisen psykoterapian tavoitteena on auttaa ihmistä löytämään 
ratkaisu ongelmaansa ja parantamaan elämänlaatua. Molemmissa halutaan 
toimia apua tarvitsevan ihmisen parhaaksi (kettunen 2013, 16). kohtaa-
misessa on olennaista dialogi eli kokemuksellinen vastavuoroisuus (rauha-
la 2005, 169).

ihmisen kohtaaminen on yksi keskeisiä teemoja Diakin koulutuksessa. 
Sielunhoidon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa monipuolisen 
käsityksen sielunhoidon lähestymistavoista ja menetelmistä. ratkaisukes-
keisyys kuuluu näihin.

Sielunhoito kohtaamisen ja auttamisen taustalla

käytännöllisen teologian professorin paavo kettusen (2012, 265; 2013, 16–
18) mukaan sielunhoidoksi kutsutaan ”uskonnollisten yhteisöjen piirissä ta-
pahtuvaa ihmisten auttamista, joka kohdistuu ihmisen mieleen ja psyykki-
seen kokemistodellisuuteen.” Sielunhoito sisältää uskonnollisten kysymys-
ten tai psyykkisen todellisuuden pohdintaa tai niitä molempia. Se on sup-
portiivista eli tukea antavaa, ei persoonallisuuden muutoksiin tähtäävää.

Sielunhoidolle ei ole olemassa yhtä selkeää määritelmää, tosin raamattu 
sisältää runsaasti sielunhoidollisia toimintatapoja ja samastumiskohteita. 
Jeesuksen tavassa kohdata kärsiviä ihmisiä, tehdä kysymyksiä ja keskustella 
heidän kanssaan voidaan tunnistaa sielunhoidollinen ote. Samastumiskoh-
teita löytyy muun muassa Jobin kirjasta ja psalmeista, joissa kuvataan ihmi-
sen kokemus- ja tunnekirjoa (kettunen 2012, 265.) Jeesuksen kohtaamisen 
tavassa oli erityistä armollisuus ja anteeksiantamuksen välittäminen (esim. 
Joh. 4:1–42, Luuk. 7:36–50; Luuk. 22:61 tai Luuk. 23:32–43.)

Sielunhoidon teoriassa on ollut eri aikoina nähtävissä erilaisia painotuk-
sia riippuen ihmiskäsityksestä ja hädän syyn ymmärtämisestä. painotukset 
ovat tulleet hyvin esille muun muassa Grevbon sielunhoidon luokittelussa: 
keerygmaattinen, raamattuperustainen, karismaattinen, spirituaalinen, seu-
rakunnallinen, syvyyspsykologinen, lähimmäiskeskeinen ja sosiopoliittinen 
sielunhoito. Grevbon määrittelyssä ääripäitä edustaa vanhin Jumala-keskei-
nen sielunhoito (keerygmaattinen, sielunhoitaja vastaa uskonnolliseen hä-
tään) ja toista ääripäätä ihmiskeskeinen sielunhoito (lähimmäiskeskeinen 
sielunhoito; uskonnollinen hätä osa kokonaisuutta; olennaista kuuntelu, 
läsnäolo) (hakala 2007, 231–255, kiiski 2009, 36). painopiste julistavas-
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ta ja ohjaavasta (”työntekijäkeskeisestä”) sielunhoidosta on siirtynyt vähi-
tellen kuuntelevan ja läsnäolevan (”asiakaskeskeisen”) sielunhoidon suun-
taan (kettunen 2012, 268). Suuntausten runsaus kertoo osaltaan siitä, mi-
ten sielunhoito on ajan saatossa alkanut hyödyntää teologian lisäksi erilai-
sia psykologisia, filosofisia, kasvatustieteellisiä ja sosiologisia lähestymistapo-
ja (Gothóni 2014, 24–25). Gothóni (2014, 24–25) toteaa myös, että jokai-
nen sielunhoitaja hyödyntää joko tiedostetusti ja tiedostamatta jotain edellä 
mainittua lähestymistapaa ja teologista traditiota unohtamatta tämän omia 
uskonnollisia kokemuksia. ihanteena on, että sielunhoitajalla on taito käyt-
tää useita työskentelytapoja. 

etelä-afrikkalaisen professorin De Jongh van arkelin kehittämä sielun-
hoidon toteutustapamalli asettuu hyvin myös Suomen evankelis-luterilai-
seen kirkkoon ja siellä toteutuvaan sielunhoitoon. ensimmäisessä sielunhoi-
to toteutuu ihmisten keskinäisenä kohtaamisena. (vrt. Luther). Toisessa sie-
lunhoito nähdään seurakuntien viranhaltijoiden tekemänä sielunhoitotyö-
nä. kolmannessa sielunhoito on terapeuttisesti suuntautunutta erityissielun-
hoitoa (kirkon perheneuvonta ja sairaalasielunhoito). neljäntenä se on pas-
toraalipsykoterapiaa, jossa sama henkilö toimii kirkon virassa ja yksityisenä 
psykoterapeuttina hyödyntäen keskustelussa sekä uskonnollista että psyko-
logista kieltä. (De Jongh van arkel 2000, 142–168.)

Mikä sielunhoidollisessa kohtaamisessa on sitten keskeistä? kettusen (2013, 
50) mukaan sielunhoidossa pätevät samat vuorovaikutuksen lait kuin mis-
sä tahansa auttamistyössä. Sielunhoito eroaa muusta auttamistyöstä erityi-
sesti siinä, että sen elämäntulkinnassa on tunnistettavissa kristillisen uskon 
ulottuvuus. Tosin kohtaamisen ja auttamisen ehtona ei ole koskaan uskon-
nollinen vakaumus tai kirkkoon kuuluminen.

kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä (kL4:1; kJ: 4:1, 3 1993) sielunhoi-
to ja diakonia esiintyvät samassa yhteydessä. Diakoniatyössä sielunhoidol-
lisuus toteutuu usein erilaisissa asiakastilanteissa ja ryhmissä. näissä tilan-
teissa sielunhoito ei liity vain hengelliseen elämään vaan esimerkiksi autetta-
vien kokemukseen taloudellisesta auttamisesta (kettunen 2013, 165–166). 
Tähän liittyy ajatus ihmisestä fyysisenä, henkisenä, hengellisenä ja sosiaa-
lisena kokonaisuutena, jossa eri alueet ovat keskinäisessä yhteydessä (kiis-
ki 2009, 12). kettusen mukaan sielunhoito diakonian kontekstissa sisältää 
hyvin kokonaisvaltaista kohtaamista (kettunen 2013, 166). kirkkolain (kL 
4:1) mukaan kristillinen kasvatus ja sielunhoito liittyvät läheisesti toisiinsa. 
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Ratkaisukeskeisen psykoterapian teoriaa ja taustaoletuksia

psykoterapialla tarkoitetaan psyyken hoitamista. Sielunhoidon ja psykote-
rapian yhteyttä kuvastaa se, että sana psykoterapia on mahdollista suomen-
taa sanalla sielunhoito, sillä kreikankielinen sana psyyke merkitsee ”sielua” 
ja ”mieltä. Terapia taas tarkoittaa hoitamista. aikaisemmin psykologiaa ni-
mitettiin sielutieteeksi. (kettunen 2013, 16–17.)

Yksi psykoterapian muodoista on ratkaisukeskeinen psykoterapia. ratkai-
sukeskeisyys on terminä monimerkityksellisesti juurtumassa puheisiimme 
ja tekemiseemme. käsite ja menetelmä saattavat tuoda mieleen ongelmien 
vähättelyn ja niiden helpon ja nopean ratkaisemisen tai ajatuksen, että me-
netelmä soveltuu vain pienten tai rajattujen ongelmien hoitamiseen ja ett-
eivät menetykset ole koskaan ”ratkaistavissa” (aarninsalo & Mattila 2012, 
154). ratkaisukeskeisyys saatetaan yhdistää myös ratkaisukristillisyyteen, 
jossa ihmisen suhde Jumalaan näyttää olevan ihmisen omissa käsissä. vää-
rinymmärrykseen voi olla monia syitä. ratkaisukeskeisyyden käsite voi it-
sessään olla harhaanjohtava. Tässä artikkelissa pyritään avaamaan ratkaisu-
keskeisen psykoterapian tavoitteita ja sisältöä.

ratkaisukeskeinen työote on lähtöisin amerikasta, jossa se kehittyi lyhyt- 
ja perheterapeuttisten terapiasuuntausten pohjalta 1970–80-luvuilla. rat-
kaisukeskeisessä psykoterapeuttisessa työskentelyssä sovelletaan muun mu-
assa perheterapiasta tuttua systeemiteoriaa, kybernetiikkaa, kommunikaa-
tioteoriaa, sosiaalista konstruktivismia, narratiivista terapiaa ja positiivista 
psykologiaa. (aarninsalo & Mattila 2012, 152–155.) 

ratkaisukeskeisen psykoterapian syntymiseen ja tämän psykoterapiamuo-
don kehittymiseen ovat vaikuttaneet merkittävästi Milton h. erickson, 
Don Jackson, paul Watzlawick ja Jay haley. ratkaisukeskeinen menetelmä 
tuli Suomeen 1970-luvun puolivälissä sekä sosiaali- että kirkon alalle. kir-
kon perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijöitä koulutti professori elam 
nunnally. hän kuului Brief Family Therapy Centerin tiimiin, joka loi rat-
kaisukeskeisen psykoterapian ydinmallin. Suomessa ratkaisukeskeisen työot-
teen pioneereja ovat olleet psykiatri Ben Furman ja sosiaalipsykologi Tapani 
ahola. (Furman & ahola 2016, 11–13.) Sielunhoidon kentälle ratkaisukes-
keistä menetelmää on tuonut rovasti Liisa Tuovinen (Gothóni 2014, 33). 

psykologi Barbara heldin mukaan täydellinen psykoterapian teoria sisäl-
tää kolme osaa: 1) käsityksiä ongelmien syistä, 2) käsityksiä siitä, miten on-
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gelmat ratkaistaan ja 3) käsityksiä siitä, miten ongelmat tai asiakkaat luo-
kitellaan. ratkaisukeskeinen psykoterapia keskittyy pääosin kohtaan kaksi 
(2), sillä syiden vatvominen ei ole useinkaan paras tapa auttaa ja asiakkai-
den luokitteleminen häivyttää ajatusta ihmisen ainutkertaisuudesta. (aar-
ninsalo & Mattila 2012, 155.) Milton ericksonin tunnettu ajatus on, että 
ihmisellä on ratkaisu ongelmaan, mutta hän ei vielä tiedä sitä itse (aarnin-
salo ja Mattila 2012, 154).

ratkaisukeskeisen psykoterapian yksi ja keskeinen taustaoletus on tule-
vaisuuteen suuntautuminen. Tässä näkemyksessä ratkaisukeskeinen ajatte-
lu poikkeaa eniten perinteisistä psykoterapioista. Terapeutti tutkii yhdes-
sä asiakkaan kanssa asiakkaan näkemyksiä tulevaisuudesta, hänelle ”hyväs-
tä elämästä”. Tällaisella ”tulevaisuuspuheella” lisätään asiakkaan toivoa ja 
vältetään syyllistävät tavat puhua ongelmista, jotka usein estävät ratkaisu-
jen löytämisen ja saavat asianosaiset suuttumaan. Joissakin tilanteissa men-
neisyyden ”märehtiminen” voi muodostua tekosyyksi sille, miksi muutos ei 
ole mahdollinen tai miksi omaa toimintaa ei voi muuttaa. (aarninsalo & 
Mattila 2012, 156.)

Toinen taustaoletus on hyödyntäminen. Terapeutti pyrkii hyödyntämään 
ja nostamaan esiin asiakkaan voimavaroja, resursseja ja sosiaalista verkostoa 
asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseksi. kolmas taustaoletus liittyy tiedosta-
mattomaan mieleen ja sen sisältämiin voimavaroihin. kun perinteisissä psy-
koterapiamuodoissa ajatellaan tiedostamatonta ongelman lähteenä, Milton 
h. ericksonin mukaan ratkaisukeskeisessä ajattelussa tiedostamaton mieli 
on luovien, positiivisten ja ratkaisuideoiden lähde. neljäs taustaoletus nou-
see siitä, että jokainen ihminen on ainutkertainen. Jokaisella on yksilölliset 
tavoitteet ja tapa kokea maailma (aarninsalo & Mattila 2012, 156.)

edellä oli puhetta systeemiteorian soveltamisesta ratkaisukeskeiseen näkö-
kulmaan. Tässä viidennessä taustaoletuksessa ajatellaan, että ratkaisut ovat 
usein vuorovaikutuksellisia, joten pienetkin muutokset esimerkiksi parien 
ja perheiden vuorovaikutuksessa voivat johtaa suuriin muutoksiin. kuudes 
taustaoletus liittyy asiakkaan hoidon vastustamattomuuteen. Toisin sanoen 
vaikka asiakas jättäisi tekemättä kotitehtävänsä (ratkaisukeskeisessä terapi-
assa yleisiä), sitä ei tulkita hoidon vastustamiseksi, vaan hänellä on oma yk-
silöllinen tapansa olla yhteistyössä. viimeinen taustaoletus sisältää rajoituk-
sista vapautumisen. Tyypillisesti ajatellaan, että ongelmissa on jotain vikaa, 
kun taas ratkaisukeskeisyydessä ongelmatilanteet nähdään ihmisten normaa-
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leina pyrkimyksinä mielentyyneyteen, merkityksellisyyden kokemiseen tai 
vapautumiseen opituista rajoituksista. (aarninsalo & Mattila 2012, 156.)

Ratkaisukeskeisen psykoterapian menetelmiä

ratkaisukeskeisessä terapiassa edetään asiakkaiden tavoitteiden mukaisesti. 
ongelmat ja tavoitteet määrittyvät toisella tavalla kuin psykiatrisessa diag-
nostiikassa, jossa diagnoosi on ikään kuin pysyvä ominaisuus ja antaa vä-
hän keinoja tilanteen muuttamiseen. ratkaisukeskeisyydessä hyvin määri-
telty tavoite on asiakkaan oma, se näkyy käyttäytymisen tasolla, on määri-
telty positiivisesti, se kuvaa jonkin alkamista loppumisen sijaan ja on saa-
vutettavissa oleva. (aarninsalo ja Mattila 2012, 153.)

ratkaisukeskeinen haastattelu lähtee usein liikkeelle siitä, millaista asiak-
kaan elämä olisi, kun hänen ongelmansa ovat ratkenneet (esim. ihmekysy-
mys: Jos yön aikana selviäisit päihdeongelmastasi ihmeen avulla, millä ta-
valla elämäsi olisi muuttunut seuraavana päivänä?). Tähän liittyy ajatus, et-
tä ongelmat ovat eräänlaisia tienviittoja kohti toivottua tulevaisuutta. ko-
likon toisella puolella ovat aina ongelman sisäänrakennetut muutostoiveet, 
joita voidaan hahmottaa muun muassa ihmetyöskentelyn avulla. (aarnin-
salo & Mattila 2012, 157.)

ongelmien suhteen esiintyy aina poikkeuksia; tilanteita, joissa ihmiset toi-
mivat jo toisin. näitä poikkeuksia pyritään tekemään näkyviksi jo ensim-
mäisessä tapaamisessa (Milloin viimeksi nauroit?). Jatkokeskusteluissa tar-
kistetaan joka kerta, onko toivottu tulevaisuus, ”hyvä elämä”, jo lähempänä 
(esim. asteikkokysymykset). (De Jong & Berg 2008, 105–112.)

Sekä ihme- että poikkeuskysymysten tekemiseen liittyy ratkaisukeskei-
sen terapian yksi tunnuspiirre: asioiden näkeminen uudessa valossa eli uu-
delleenmäärittely (reframing) tai näkökulman vaihtaminen. ”Toisin käsittä-
misen myötä” vaikea menneisyys voidaan hahmottaa myönteisenä voima-
varana tai masennus voidaan nähdä ”elämän tienhaarana”, jossa terapeutti 
etsii asiakkaan kanssa useita vaihtoehtoisia tulevaisuuden visioita. (Mattila 
2011, 22–24, 166.) eräs uudelleen määrittelyn tapa on eksternalisaatio eli 
ulkoistaminen. Sillä korostetaan, että ihmisellä on ongelma, mutta hän ei 
ole ongelma. Menetelmä auttaa ihmistä irtautumaan ongelmastaan, mutta 
ei poista henkilökohtaista vastuunottoa. (White 2008.)
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Lääketieteen tohtori antti S. Mattila siteeraa kirjassaan näkökulman vaih-
tamisen taito filosofien hans-Georg Gadamerin (1900–2002) ja richard 
rortyn (1931–2007) näkemyksiä dialogin välttämättömyydestä ihmisen 
sivistykselle. ihminen tarvitsee toisten esittämiä erilaisia näkemyksiä, koke-
muksia ja vastaväitteitä kasvaakseen oman rajoittuneen minänsä yli. Dia-
login avulla näemme asiat uudessa valossa ja rikastamme omaa ymmärrys-
tämme. (Mattila 2011, 20.) emme voi muuttaa (aina) asioita tai tapahtu-
nutta, mutta kuitenkin päättää, miten niihin suhtaudumme.

Ihmisen kohtaaminen kokonaisvaltaisesti

Sielunhoito ja ratkaisukeskeinen psykoterapia ovat hyvin integratiivisia teo-
ria- ja työskentelylähtökohdiltaan. integratiivisuus voidaan perustella kaik-
kien terapiasuuntausten yhteisellä tavoitteella: halulla auttaa ihmistä, lievit-
tää kärsimystä ja lisätä toimintakykyä (hongisto 2015).

psykoterapian ja sielunhoidon juuret löytyvät juutalaisuudesta ja kreik-
kalaisesta filosofiasta ja ovat tekemisissä saman ”kohteen”, ihmisen mielen 
kanssa (kettunen 2013). psykoanalyysin alkuajoista lähtien psykoterapian ja 
sielunhoidon välillä on ollut jännitteitä. Tämä tulee esille siinä, miten Sig-
mund Freud piti Jumalaa illuusiona, ihmisen luomana toivekuvana. hänen 
mukaansa uskonto oli universaali pakkoneuroosi, jonka vallasta ihmiskun-
ta tulisi vapauttaa. poikkeuksiakin löytyi, sillä Freudin oppilas Carl Gustav 
Jung arvosti uskontoa. (kettunen 2013.)

Myös sielunhoidossa suhde psykoterapiaan on vaihdellut torjumisesta hy-
väksymiseen. hyväksymisestä kertonee se, että vuodesta 1958 Suomessa toi-
minut Therapeia-säätiö on teologien perustama. kettunen (2013, 39–40) 
on todennut, että sielunhoidon tulee käydä vuoropuhelua sielunhoidon ja 
psykoterapian suhteesta, vaikka sielunhoito ei ole psykoterapiaa eikä psy-
koterapia sielunhoitoa. 

psykoterapia ja sielunhoito eroavat toisistaan siinä, että psykoterapia nou-
see humanistisesta ihmiskäsityksestä. Se on ammatillisesti määriteltävissä ole-
va hoitomuoto; erilaisten psykoterapiamuotojen taustalla ovat psykologiset 
teoriat ja niiden pohjalta nousevien menetelmien hyödyntäminen. Sen si-
jaan sielunhoidon taustalla on kristillinen ihmiskäsitys ja ajatus siitä, että jo 
pelkkä läsnäolo voi olla riittävää kohtaamisessa. psykoterapeutin ammatti-
nimike on suojattu, mitä sielunhoitajan ei ole. Sielunhoitajana voi toimia 
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maallikko tai kirkollisen koulutuksen saanut henkilö. Molemmissa keskustelu 
voi olla eksistentiaalisella tasolla, mutta psykoterapiaan ei sisälly kristillisen 
uskon näkökulmaa tai tulkintaa. (kettunen 2013, 91–92; hongisto 2015.) 

Sielunhoitaja rakentaa dialogisuutta kiireettömällä läsnäololla, kuuntele-
malla ja suostumalla tietämättömyyteen. Tietämättömyys tarkoittaa sitä, et-
tä sielunhoitaja sietää epävarmuutta, kyseenalaistaa omat olettamuksensa ja 
tietämisensä ja on mahdollisimman avoin. Samalla tietämättömyys antaa 
tilaa uteliaisuudelle ja avoimuudelle. (pruuki 2009, 13–15.) Wikströmin 
(2000, 268) mukaan on usein parempi olla teologisesti pidättyväinen, kos-
ka kyse on ensisijaisesti toisen ihmisen kohtaamisesta. Taka-alalle tulee jät-
tää sielunhoitajan oma viitekehys ja elämäntulkinta. 

ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa edellä mainitun tietämättömyyden sy-
nonyymina puhutaan ei-tietämisestä. ratkaisukeskeinen terapeutti kuuntelee 
asiakkaan tarinan suodattamatta sitä oman viitekehyksensä kautta. Terapeutti 
nojautuu asiakkaan käsityksiin ja selityksiin, koska hän ei voi koskaan tietää 
tämän kokemustensa tai tekojensa merkitystä. ei-tietämisen asenne auttaa 
kuulemaan tarinan asiakkaan näkökulmasta. (De Jong ja Berg 2008, 30–31.)

pruukin mukaan sielunhoidollisessa keskustelussa hyödyllinen dialogi-
sen verkostotyön menetelmä on ennakointidialogi eli tulevaisuuden muistelu 
(pruuki 2009, 18–19). ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa käytetään samaa 
menetelmää hahmotellen asiakkaan parempaa tulevaisuutta tulevaisuuspuheen 
avulla. Terapeutti kuuntelee asiakkaan muutostoiveita ja pyrkii tukemaan 
ongelmapuheen sijasta ratkaisupuhetta. (aarninsalo ja Mattila 2012, 164.)

psykoterapiassa ja sielunhoidossa asiakkaan ja terapeutin/sielunhoita-
jan välistä keskustelua voidaan kuvata esimerkiksi termeillä vastavuoroi-
nen toiminta, yhteistyökumppanuus, yhteistoiminta tai dialogi. keskuste-
luissa haasteellista on keskittyä kuulemaan, mitä asiakas sanoo. ratkaisu-
keskeinen menetelmä kysymystyyppeineen auttaa keskittymään ongelman, 
tavoitteen ja poikkeuksien kartoittamiseen. (Lapinniemi 2014, 23.) vaik-
ka ratkaisukeskeisen terapian ominaislaatu liittyy tulevaisuuteen suuntau-
tumiseen, voi terapian ajattelutapaa myös oivallisesti käyttää menneisyyden 
muistelussa (Gothóni 2014, 36).

Lapinniemi (2014) toteaa, että terapeuttina on rikkautta ymmärtää sielun-
hoidon maailmaa ja olemassaolon kysymyksiä, käydä keskustelua tarvitta-
essa kahdella kielellä sekä uskonnollisella että psykologisella kielellä. nämä 
korostuvat kriisitilanteessa, jossa kriisiin joutunut miettii elämänsä tarkoi-
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tusta. Toisaalta psykoterapeutti työskentelee uskontovapaalla vyöhykkeellä. 
positiivisen psykologian lähtöolettamuksena on, että uskonnolla ja hyveil-
lä on merkittävä vaikutus ihmisen hyvinvointiin (ojanen 2007, 237–238). 
rauhala peräänkuuluttaa uskonnollisen keskustelun pohjaksi psykoterapi-
an työmuotoja, jotta uskonnolliselle kokemukselle saadaan tilaa. (rauha-
la 2005, 182–184.)

Suomalaisuuteen ei kovin luontevasti kuulu uskonnollisista asioista kes-
kustelu. oma ajattelu ja vakaumus halutaan pääasiassa pitää yksityisasiana. 
Monessa muussa kulttuurissa asia on toisin. Ben Furman kertoi verkosto-
kokouksesta, jossa asiakkaalta tiedusteltiin, miten hän haluaa aloittaa yh-
teisen kokoontumisen. vastaus oli, että rukouksella. asiakkaan toivetta oli 
noudatettu. hengellisten elementtien käyttö on luontevaa silloin kun asia-
kas niin toivoo. (Lapinniemi 2014.) Myös pastori ja psykoterapeutti Tuu-
la Lehdon (hongisto 2015) mukaan usko ja terapia voivat parhaimmillaan 
tukea toisiaan.

artikkelin alussa esitetyllä kysymyksellä ”Mitä tahdot, että minä sinulle 
tekisin?” Jeesus tiedusteli muutoksen halukkuutta kohtaamassaan ihmises-
sä. Sekä sielunhoidon että (ratkaisukeskeisen) psykoterapian tavoitteena on 
edistää myönteistä muutosta. keskeisinä kysymyksinä ovat: Miksi ihminen 
ei muutu, miksi kaikki eivät saa apua tai ongelmat eivät ratkea?

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että kaikki muutoksen kokeneet ja 
avun saaneet ihmiset eivät ole saaneet minkään tietyn suuntauksen terapi-
aa eivätkä välttämättä edes apua koulutetulta terapeutilta. keskeistä sen si-
jaan näyttää olevan terapiatyössä muutoksen ennusmerkkien ymmärtämi-
nen ja niiden taidokas käyttö. viisas sielunhoitaja tai terapeutti tunnistetaan 
myötätunnosta, tiedollisten ja tunneperäisten prosessien keskinäisten riip-
puvuuksien näkökyvystä, kuuntelutaidoista, kontekstin ja erilaisten ilmiöi-
den vuoropuhelun ymmärtämisestä, intuitiosta, erilaisten ihmisten kanssa 
toimeen tulemisesta, epämääräisyyden sietämisestä, tarkkaavaisuudesta, me-
takognitiivisesta näkökyvystä sekä ongelmien huomaamisesta ja ratkaisemi-
sesta. (hanna 2009, 388–403.)

kohtaaminen toisen ihmisen kanssa voi syntyä vain kontaktin ja luotta-
muksen kautta. Sen edellytyksenä ei aina ole kasvokkain tapahtuva kohtaa-
minen, vaan aitoa kohtaamista voi syntyä monenlaisilla foorumeilla. Tä-
nä päivänä puhutaan runsaasti digitalisaatiosta, teknologian eri muodoista 
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kohtaamisen mahdollistajana. psykoterapiapalveluita voidaan tarjota netissä 
(nettiterapiana) perinteisen kasvokkain tapahtuvan psykoterapian rinnalla. 

Mitä mahdollisuuksia ja haasteita uusi digikohtaaminen voi tarkoittaa kir-
kon kontekstissa? voiko digikohtaamisen lisäarvo olla siinä, että se on ajasta 
ja paikasta riippumatonta? Sen kautta kohtaaminen olisi helpommin saavu-
tettavissa, mikäli asiakkaan liikkumista estää jokin vamma, leimautumisen 
pelko esimerkiksi rodun, seksuaalisen suuntautumisen tai sosioekonomi-
sen tilanteen vuoksi tai pitkä etäisyys seurakuntakodille ei mahdollista kas-
votusten kohtaamista. nettikohtaaminen haastanee kirkon työhön opiske-
levia ja kirkon työntekijöitä opettelemaan perinteisen kasvotusten tapahtu-
van kohtaamisen rinnalla online-vuorovaikutustaitoja, joihin sisältyvät so-
siaalisen median tarjoamat kohtaamismahdollisuudet (blogit, chatit, pod-
castet jne). (Luukka 2014.)

Kielen merkitys kohtaamisessa ja auttamisessa

Lassi pruuki (2009, 12) pohtii dialogisuuden merkitystä sielunhoidossa. kes-
kustelun lähtökohtana on yleensä jokin kysymys tai ongelma, jota asiakas 
haluaa pohtia sielunhoitajan kanssa. olennaista on pohtia sielunhoitotilan-
teessa käytettävän kielen merkitystä. kieli ei ainoastaan kuvaa todellisuutta 
vaan myös luo sitä. kun työntekijä esimerkiksi puhuu asiakkaan ongelmas-
ta masennuksena, asiakas alkaa kokeakin itsensä masentuneeksi. Ongelma-
kielen käyttäminen voi johtaa siihen, että pyrittäessä auttamaan, tuetaan-
kin ongelman olemassaoloa.

psykoterapia perustuu siihen, että ihminen saa sanoa ääneen sisällä olevat 
mieltä painavat asiat. Muutos on mahdollista, kun asiat tulevat näkyväk-
si ja ääneen lausutuksi. Kieli on ratkaisukeskeisyydessä keskeistä. Se, miten 
asioista puhutaan, vaikuttaa ratkaisukeskeisen ajattelutavan mukaan siihen, 
miltä asiat vaikuttavat ja tuntuvat (potilas vs. asiakas). ratkaisukeskeinen 
puhetapa on positiivista muutosta edistävää diskurssia, kun taas ongelma-
puhe keskittyy ongelmiin ja ylläpitää niitä. ratkaisu- ja voimavarakeskei-
nen kieli etsii mahdollisuuksia, kompetenssia, toivoa ja tulevaisuutta. (De 
Jong & Berg 2008; Malinen 2003.) Luottamuksen ja rakentavan yhteyden 
syntymiseksi meidän on tärkeä kysyä itseltämme ja yhdessä, miten lähes-
tymme toista. Mikä on se tapa, jolla puhumme meille tärkeistä ja mieleisis-
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tä asioista? viime kädessä meidän on kysyttävä, mitä ja miten me kristittyi-
nä puhumme kirkossa ja sen ulkopuolella.

Lapinniemi (2014) pohtii rauhalan (2005, 183–185) tavoin sitä, millai-
sen merkityssisällön asiakas antaa sielunhoitajan käyttämälle hengelliselle 
kielelle ja termistölle. Sielunhoitajan käyttämä sanasto voi olla asiakkaalle 
täysin vieras, jolloin sielunhoitajan tehtävänä on selkiyttää, elävöittää, avar-
taa ja syventää merkityssuhteita myös uskon edellyttämään todellisuuteen.

kirkon kielen tehtävänä on rakentaa yhteys Jumalaan ja lähimmäiseen. 
Ja ollakseen kirkko sen täytyy samalla säilyttää sanoman autenttisuus ja us-
kottavuus. oman elämänhistoriallisen, kulttuurisen ja uskonnollisen kieli-
perimän tunnistaminen ja tunteminen ovat avaimia vierauden ja toiseuden 
kohtaamiseen ja ymmärtämiseen. (Saarinen 2011; kettunen 2013.)

Toisen ihmisen kohtaamisessa tärkeää ovat aika, huomio ja kunnioitus. 
Tärkein niistä on kunnioitus. ratkaisukeskeisyys on ennen kaikkea hyväk-
symistä edistävä työote, koska se on asiakaslähtöistä ja asiakkaan maailmaa 
kunnioittavaa. kunnioittavalla kielenkäytöllä annamme arvon ihmiselle. 
kunnioittava kieli parhaimmillaan määrittelee ihmiset ja asiat uudelleen se-
kä vaihtaa näkökulmaa joustavasti. (Mattila 2006.)

arvostava kieli ja katse herättävät toivoa ja luottamusta. ne viestivät ih-
misen tärkeydestä ja ovat tärkeä lähtökohta kohtaamisissa. aito nähdyksi 
tuleminen toteutuu ilman ennakko-oletuksia, ilman nopeita johtopäätök-
siä, ilman lukkiutuneita kategorisointia ja ilman aikuisen omien aiempien 
elämänkokemusten heijastuksia. ennakkotiedot, ennakkoluulot sekä omat 
tunteemme ja elämäntarinamme saattavat vaikuttaa siihen, minkälaisen kä-
sityksen omaksumme toisesta ihmisestä. aina kun ajattelemme tuntevamme 
toisen ja tietävämme hänen tunteensa ja ajatuksensa ilman hänen näkemis-
tään ja sen kuulemista, mitä hän itsestään kertoo, ajaudumme harhaan em-
mekä onnistu vastaamaan nähdyksi tulemisen tarpeeseen. (Mattila 2008.) 

Dialogi ja yhteisöllisyyden tuntu voivat syntyä myös ilman sanoja (eleet, 
ilmeet, äänen sävyt, hengitys, tauot, tilat ja rytmit). ihmiset elävät vuoro-
vaikutusta koko aistimuksellaan ja vastaavat toinen toisilleen myös kehol-
lisilla ja sanattomilla viesteillä. keho myös tuntee, mihin ihmiset ympäril-
lä ovat menossa. hiljaisuus ja rauha kuuluvat myös kohtaamiseen. ne voi-
vat merkitä jopa voimakkaampaa läsnäoloa kuin yritykset viritellä keskus-
telua. (kettunen 2013.)
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Yhä useamman kirkon työntekijän työyhteisö ja seurakunta on monikult-
tuurinen. Työskentely ja osallisuus seurakunnassa edellyttävät kohtaamisen 
ja viestinnän taitoja erityisesti, kun yhteinen kieli ja kulttuuri puuttuvat. 
kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemus, erilaisten mielipiteiden ja näkö-
kulmien todellinen kunnioittaminen ja ymmärtäminen sekä näiden kaut-
ta omien ennakkoluulojen tunnistaminen ja peilaaminen ovat ensiarvoisen 
tärkeitä tavoitteita monikulttuuriseen kohtaamiseen. eräs Diakin opiskeli-
ja tiivisti asian sanomalla: 

”Erittäin tärkeää, ellei tärkeintä on kuitenkin kohdata vieraan kulttuu-
rin edustaja ihmisenä. Jos keskittyy liikaa itse kulttuurin kohtaamisen, ei 
välttämättä näe ihmistä kulttuurin takana.”

Toistuvat yhteiset ajat kohtaamisille ovat tärkeitä, jotta ymmärrys ja luot-
tamus eri kulttuureista tulevien kesken voi syntyä ja syventyä. Ylivoimai-
sesti tärkeintä kulttuurien välisessä kohtaamisessa on kuitenkin positiivi-
nen asenne, joka välittyy yli kaiken kulttuuritietämyksen ja -tiedottomuu-
den. kotoutumisen ja kohtaamisen edistäjiä ovat rohkeus puhua, tutustua 
ja heittäytyä dialogiin. ammatilliseen ja vastuulliseen kohtaamiseen sisälty-
vät vahvasti tietämättömyyden, avun pyytämisen sekä omien heikkouksien 
tunnistaminen ja tunnustaminen. (Mönkkönen 2007.)

Voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen toivon ja 
tulevaisuuden ylläpitäjänä

kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen, lähimmäisen koh-
taamiseen ja rakastamiseen. kirkko kohtaa ihmisiä Sanalla ja sakramenteil-
la elämän eri vaiheissa ja tilanteissa. kirkon sanoma ylösnousseesta vapah-
tajasta haluaa tuoda ihmisten elämään valoa, toivoa ja tulevaisuutta. (koh-
taamisen kirkko 2014.)

Jos uskallamme olla läsnä kärsivän ihmisen seurassa ilman lupauksia ja odo-
tuksia, voi lähimmäinen vahvistua elämäntilanteessaan ja tulla näkyväksi, 
ja tulevaisuus voikin näyttää mahdolliselta ja toiveikkaalta. Surevan rinnal-
la minun ei tarvitse surra vaan antaa tilaa surulle. rakastuneen rinnalla mi-
nun ei tarvitse olla rakastunut vaan antaa tilaa rakkaudelle. rohkeus ja us-
kallus pysyä ihmisen luona kaikissa tilanteissa ja erityisesti silloin, kun toi-
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voa eikä tulevaisuutta ei näytä olevan, on merkittävää ihmiselle. rohkeut-
ta on mennä sinne, missä mitään ei ole tehtävissä. Suurta rohkeutta on olla 
tekemättä mitään toisen hädän keskellä. ”Jos joku uskaltaa tulla sinne, mis-
sä ei ole tulevaisuutta, siinä on tulevaisuus.” (Björklund 2006, 109–118.)

omien heikkouksien tunnistamisen ja tunnustamisen lisäksi on tärkeä tun-
nistaa omat vahvuutensa. positiivisten ja voimaannuttavien asioiden edistä-
minen on ratkaisukeskeisyyden kulmakiviä. omien vahvuuksien löytämi-
sessä tarvitsemme muun muassa palautetta toisilta ihmisiltä. palautteen an-
taminen ja saaminen ovat myös avaimia ”todellisen minän” esille tulemi-
seen. Myönteinen palaute lisää pystyvyyden tunnetta ja yhteyden kokemus-
ta toisten ihmisten kanssa. 

ratkaisukeskeiseen palautteeseen kuuluu kolme osaa: kehut (compliments), 
silta (brigde) ja suositus (suggestions). näiden tarkoituksena on vahvistaa asi-
akkaalle kokemus siitä, että terapeutti on kuullut asiakasta. Samalla ne vah-
vistavat asiakasta, joka on usein kriittinen omalle menneisyyden valinnoil-
le. vahvuuksien hyödyntäminen elämässä ja työssä auttaa meitä pyrkimään 
parhaimpaamme. Tietoisuus omista vahvuuksista lisää resilienssiä eli jousta-
vuutta ja selviytymiskykyä. Myös kokemus oppimisesta, itseluottamuksesta 
ja itsensä arvokkaaksi tuntemisesta lisääntyy. (Jong & Berg 2008.)

ratkaisukeskeisyydessä painopiste on jatkuvan edistymisen ja myönteis-
ten muutosten seuraamisessa. Myönteisten asioiden huomaaminen vaikeis-
sakin tilanteissa auttaa ihmistä sietämään, kestämään ja selvittämään tilan-
teita paremmin. Myönteiset mielikuvat tulevaisuudesta voivat mahdollis-
taa nykyisten ja menneiden vaikeuksien näkemisen osaksi omaa elämänta-
rinaa. pienenkin positiivisen muutoksen näkeminen lisää toiveikkuutta tu-
levaisuuteen. (Furman & ahola 2016.)

Sielunhoito ja ratkaisukeskeinen psykoterapia työntekijän 
voimaannuttajana

kirkon työntekijät kohtaavat asiakastyössään usein henkisesti haastavia ti-
lanteita. on tavallista, että esimerkiksi diakoniatyöntekijä tapaa päivittäin 
useita moniongelmaisia asiakkaita. heidän kohtaamisensa voi olla hyvin-
kin henkisesti kuormittavaa. ratkaisukeskeinen ote antaa hyvän suojan täl-
le kuormitukselle (Lapinniemi 2014). vaikka asiakastilanteet olisivat haasta-
via, ne voivat toimia auttajalle hyvinvoinnin lähteinä (Malinen 2008). rat-



132

kaisukeskeisen lähestymistavan keskiössä on asiakkaan toimijuus, moniääni-
syys, tarinallisuus ja narratiivisuus, joten työntekijä kuulee määrällisesti vä-
hemmän kuormitustarinoita (palmunen 2011, 330).

Myös sielunhoitoon liittyy työntekijää voimaannuttavia piirteitä. Sielun-
hoitoon sisältyvä kristillinen usko ja luottamus Jumalaan voivat toimia vah-
vana voimavarana työntekijälle. kohtaamis- ja auttamistilanteissa työnteki-
jä ei ole koskaan kaksin asiakkaan kanssa vaan Jumala on kolmantena. hä-
nen puoleensa sielunhoitaja voi rukouksessa kääntyä kohtaamisen kaikissa 
vaiheissa. kutsumus, lähettäminen ja valtuutus tukevat sielunhoitajaa. ne 
toimivat kilpenä särkymiselle (Gothóni 2014, 227–233). 

Malisen (2008) mukaan terapeutin hyvinvointiin liittyy terapiaprosessin 
yhteydessä ainakin kolme merkittävää tekijää. ensimmäinen on käsitys tie-
dosta, jonka varassa työtä tehdään. Toinen taso on käsitys omasta itsestä ja 
kolmas se tapa, jolla terapeutti on suhteessa ihmisiin, asiakkaaseen.

on tutkittu, että terapeutin asemoituminen terapeuttisessa valtasuhteessa 
on yhteydessä myös hänen hyvinvointiinsa. voimme olla neljänlaisessa ase-
massa suhteessa ihmisiin. (White & Morgan 2006; White 2007.) Ratkaisu-
keskeiseen orientaatioon liittyy työntekijän ei-keskiössä ja vaikuttavassa asemas-
sa oleminen, joka energisoi työntekijää. Tämä perustuu siihen, että työnte-
kijän ammatillinen tieto ei ole keskiössä, vaan asiakas tai perhe ovat oman 
elämänsä asiantuntijoita. 

Terapeutti on vaikuttavassa asemassa siinä, että hän tekee asiakkaalle ky-
symyksiä, jotka antavat asiakkaalle mahdollisuuden rakentaa moniulottei-
sia tarinoita avaten uusia vaihtoehtoja ongelmatilanteeseen. Terapeutti ei 
siis ole neutraali. hänen tulee tiedostaa ja havaita oma valtansa. ”oleellista 
on tunnistaa ne diskurssit (sukupuoli, ikä, seksuaalinen suuntautuneisuus, 
länsimainen käsitys ihmisluonnosta ja itsestä jne.), joiden vaikutusten alai-
sena terapeutti vääjäämättä on, ja tehdä ne näkyviksi.” Mitä enemmän te-
rapeutti avaa valta–tieto-suhteita, sitä enemmän syntyy tilaa olemisen mie-
lentilalle ja tasapainoa työskentelyyn. ”Tämä kokemus vaikuttaa aina edul-
lisesti sisäiseen hyvinvointiimme, sillä valtakysymykset liittyvät usein niihin 
tapoihin, joiden avulla suojelemme ja rakennamme ”minäämme”. Tietoisen 
ja hyväksyvän läsnäolon tila välttää sitä, että terapeutin tarvitsee etsiä hyvin-
vointia ja energiaa työn ulkopuolelta. (Malinen 2008.)

kun ihminen jakaa elämästään sielunhoitajalle tai terapeutille, on elämän-
tarina tälle aina lahja. Lahja on luottamuksen osoitus. elämäntarinan kuun-
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teleminen ja kuuleminen on yhteisen matkan tekemisestä ja todellisuuden 
rakentumista. (anderson 2003) 

anthony De Mello (2011) kertoo tarinan miehestä, joka on saanut unes-
sa viestin, että tämä tulee kohtaamaan vaeltavan kerjäläisen, jolla on maail-
man suurin timantti. näin tapahtuukin, ja mies kysyy kerjäläiseltä: «Saanko 
minä tämän?» kerjäläinen vastaa: «Totta kai. Löysin sen metsästä. Saat sen 
mielihyvin.» kerjäläinen jatkaa matkaansa ja istuutuu puun alle.

Mies ottaa timantin ja on suunnattoman iloinen! hän istuu puun alle ja 
pysyy siinä koko päivän ajatuksiinsa uppoutuneena. illalla hän palaa kerjä-
läisen luo, haluaa palauttaa timantin ja kysyy: «voisitko sittenkin antaa mi-
nulle ne rikkaudet, joiden ansiosta voit luopua timantista niin helposti?»

 
”Ei päivien luku ole elon mitta vaan mitä päiviin saa mahtumaan.
Ei talteen pantu ole rikkautta, vaan mitä onnistuu jakamaan.”
                              ~ kuolinilmoituksen muistolause, tuntematon
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Tiina Häkkinen 

kun paulo freire ja fredrik Modéus tulevat 
nuorteniltaan

Johdanto

Tässä artikkelissa tarkastelen nuorten seurakuntalaisuutta ja sen toteutu-
mismahdollisuuksia freireläisestä pedagogiikasta (Freire, 2005) ja kriit-

tis-emansipatorisesta viitekehyksestä käsin. Sisällytän seurakuntalaisuuteen 
erityisesti ajatuksen osallisuudesta, kuulluksi tulemisesta ja toimijuudesta. 
Lisäksi ymmärrän seurakuntalaisuuden ja toimijuuden laajempana yhteisöön 
liittymisenä, en pelkästään oman ikäisten toiminnassa mukana olemisena.

ajattelen, että seurakuntalaisuudessa kuten missä tahansa yhteisöön liit-
tymisessä ja kuulumisessa on kysymys ennen kaikkea ihmisen perustavan-
laatuisesta tarpeesta ja ominaisuudesta elää, olla ja toimia yhdessä muiden 
kanssa. kyse on siitä, miten nuorten oma toimijuus toteutuu tai olisi mah-
dollista toteutua paikallisesti seurakunnassa. Fredrik Modéusta (2014) lai-
naten kyse on omistajuudesta – nuorisotyön omistajuudesta, nuoren seura-
kuntalaisuuden toteutumisesta ja subjektiudesta. kyse on siitä, miten kris-
tillinen kasvatus ymmärretään. Mitkä ovat sen tavoitteet ja miten sitä tul-
kitaan? kuka on kristillisen kasvatuksen subjekti ja kuka omistaa seurakun-
nan nuorisotyön? 

Suomen ev.lut. kirkon1 toiminnassa ja toimintatavoissa arvostetaan jat-
kuvuutta ja perinteitä. käytäntöä kärjistäen tämä on usein kuitenkin tar-

1 Jatkossa käytän sujuvuuden vuoksi käsitettä ”kirkko” tarkoittaessani Suomen evankelis-luterilaista 
kirkkoa ja lyhennelmää ”kirkon nuorisotyö” tarkoittaessani ev.lut. kirkon tekemää nuorisotyötä.
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koittanut sitä, että talous- ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa lähes kaik-
ki muu on säilynyt ennallaan, vain vuosiluku on muuttunut. Yhteiskunnan 
ja uskonnollisuuden muutoksesta huolimatta seurakuntien perusnuoriso-
työ näyttää pysyneen suhteellisen muuttumattomana. Työn opillisena läh-
tökohtana on edelleen kasteopetus ja Jeesuksen opetuslapsille antama kas-
te- ja lähetyskäsky. virallisesti työtä määrittävät kirkkolaki ja kirkkojärjes-
tys, joiden mukaan seurakunta velvoitetaan huolehtimaan eri-ikäisten lasten 
ja nuorten kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän hoitamisesta yh-
dessä vanhempien kanssa. 

Tämän lisäksi kirkon kasvatustoimintaa ja seurakunnan nuorisotyötä oh-
jaavat mm. kirkon kasvatuksen linjaukset ja kehittämisasiakirjat. niissä nuo-
risotyö ja nuorisotyön teologia määritellään nuorten kasvukysymysten tarkas-
teluksi kirkon uskon näkökulmasta. kasvatuksen linjausten ja kehittämisasia-
kirjojen rooli ei kuitenkaan ole työtä rajaava tai normittava vaan kukin seura-
kunta voi soveltaa linjauksia omaan kontekstiinsa. käytännössä nuorisotyön 
ja kristillisen kasvatuksen toteuttamisvastuu on tähän mennessä ollut vahvas-
ti paikallisilla seurakunnilla. Työstä ovat vastanneet tätä tehtävää varten kou-
lutetut kasvatuksen työntekijät, joiden koulutukseen on sisältynyt kelpoisuus 
kirkon nuorisotyöhön.  

kirkon kasvatustyötä jäsennetään perinteisesti ikäryhmittäin, alle kouluikäi-
sille suunnattuna varhaiskasvatustyönä, tyttöjen ja poikien kanssa tehtävänä 
varhaisnuorisotyönä, rippikoulutyönä ja rippikoulun jälkeisenä nuorisotyönä. 
Toimintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä painopiste on yleensä menetelmä-
osaamisessa ja menetelmien hallinnassa. harvemmin rohkaistutaan tarkaste-
lemaan ja pohtimaan pedagogisia linjauksia, kasvatusajattelua tai työn itseym-
märrystä. Työhön liittyvät toimintamallit ja ajattelutavat ovat säilyneet vuosi-
kymmenestä toiseen lähes samankaltaisina siitä huolimatta, että nuorten osal-
lisuuteen liittyviä rakenteita on uudistettu ja nuorten osallisuuteen ja seura-
kuntalaisuuteen liittyvä diskurssi on vahvistunut huomattavasti 2000-luvulle 
tultaessa kirkossa ja seurakunnissa. 

kirkon kasvatuksen linjaus (Meidän kirkko – kasvamme yhdessä 2015) ja 
nuoret seurakuntalaisina -kehittämisasiakirja (2012) korostavat nuorten osal-
lisuuden mahdollistamista nuorisotyön kautta. nuorisotyön keskeisenä ta-
voitteena näiden asiakirjojen mukaan on nuorten kuulluksi tuleminen ja hei-
dän osallisuutensa vahvistuminen seurakunnassa. Samat asiakirjat nostavat esil-
le keskeisen em. tavoitteisiin liittyvän dilemman toteamalla, että tavoitteista 
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seuraa kaksijakoisuus, jossa asioita on tarkasteltava rinnakkain sekä nuoren 
näkökulmasta että työn ja työntekijän näkökulmasta. (nuoret seurakunta-
laisina i.a., 4.) omien havaintojeni ja lukuisten nuorisotyönohjaajien kanssa 
käymieni keskustelujen perusteella uskallan kuitenkin väittää, että tarkaste-
lun painopiste on tähän mennessä ollut pääasiassa työ- ja työntekijälähtöistä. 
nuoren oma näkökulma, kokemus, osallisuus ja toimijuus – siis seurakun-
talaisuuden toteutuminen nuoresta itsestään käsin – on jäänyt marginaaliin. 
edelleen on harvinaista, että nuoret otettaisiin mukaan toiminnan todelli-
seen suunnitteluun, toteutukseen, päätöksentekoon ja arviointiin. Lasten ja 
nuorten kuuleminen ja mukana oleminen heitä itseään koskevissa asioissa 
ja toiminnassa ei Lapsivaikutusten arvioinnista (Lava) huolimatta ole vie-
lä toteutunut suositusten mukaisesti (ks. esim. Saarinen 2014).

Tiedostaminen, kriittinen pedagogiikka ja kristillinen 
kasvatus  

kriittiselle toiminnan tarkastelulle on keskeistä halu muutokseen. kasva-
tustieteen kriittistä tarkastelua ja etenkin institutionaalisten kasvatustradi-
tioiden muutoshalua kutsutaan kriittiseksi pedagogiikaksi. kriittisen peda-
gogiikan tavoitteena on tarkastella kasvatusta ja kasvatustilanteita suhteessa 
niiden yhteiskunnalliseen taustaan ja tunnistaa kasvatukseen sisältyviä ar-
volähtökohtia ja merkitysnäkökenttiä. (puolimatka 1999; kiilakoski 2007.) 
kriittisen pedagogiikan perusajatuksena on, että kasvatus sisältää aina po-
liittisia ja arvottavia elementtejä. 

kriittinen pedagogiikka tarkastelee ja kyseenalaistaa kasvatuksen valtasuh-
teita, toiminnan tapoja ja vaikuttamista. kriittisen pedagogiikan keskeise-
nä tavoitteena voidaan pitää emansipaatiota, alisteisessa asemassa olevien 
ryhmien ja yksilöiden vapautumista. kriittisen pedagogiikan synonyymi-
na voitaneen pitää mm. toisinajattelemista, toisinkasvattamista. (kiilakos-
ki 2007, 57.) kriittisen kasvatuksen tunnetuimpia oppi-isiä ovat henry a. 
Giroux ja peter McLaren sekä laaja-alaisemmin sorrettujen pedagogiikas-
taan tuttu paulo Freire. Suomalaisista kriittisen kasvatuksen asiantuntijois-
ta kannattaa mainita muun muassa Tapio puolimatka, Juha Suoranta ja To-
mi kiilakoski, joka on perehtynyt erityisesti nuorisotyön ja kriittisen kasva-
tuksen tematiikkaan.
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paulo Freire kiteyttää oman kasvatusajattelunsa useimmiten sanoihin va-
pauttava, dialoginen ja problematisoiva (Freire, 2005, 27). Freireläisessä pe-
dagogiikassa voidaan puhua myös tiedostamisesta ja vapautumisesta, asioiden 
kriittisestä tarkastelusta, arvioinnista ja muutoksesta. Toimintaan ja osallis-
tumiseen liittyen oleellista on osallistujien subjektius, osallisuuden ja toimi-
juuden mahdollistuminen ja toteutuminen. Teoreettiselta taustaltaan Frei-
re liittyy 1950-luvulta lähtöisin olevaan yhteiskunnalliseen viitekehykseen 
ja teoriaperinteeseen joita hän soveltaa kuitenkin valikoidusti. (hannula 
2000, 4; Freire 2005, 19.)

Freiren pedagogisen ajattelun ja toiminnan ytimenä on ajatus siitä, että 
kasvatuksen tavoitteena on ihmisen oman toimintakyvyn ja tietoisuuden li-
sääminen. Freiren ajatukset kasvatuksen yhteiskunnallisesta ja yhteisöllisestä 
tavoitteesta ovat ehdottoman ajattomia, osallisuutta ja toimijuutta lisääviä. 
Freire puhuu sorrettujen tai vapautuksen – kumpaa käsitettä sitten haluam-
me käyttääkin – pedagogiikasta ja teologiasta. kun Freire kiinnittää huomi-
on kasvatuksen poliittiseen luonteeseen, me voimme kiinnittää hänen avul-
laan ja hänen kanssaan huomion kristillisen kasvatuksen poliittiseen luon-
teeseen. politiikan käsite on tässä kohdin ymmärrettävä laajasti, alkuperäi-
sessä tarkoituksessaan. Politikos on asia, joka koskettaa kaikkia tai vaikuttaa 
kaikkiin. politiikka tarkoittaa myös johonkin aatteeseen tai ideologiaan 
pohjautuvaa toimintaa. Tässä kohdin siis kasvatus, myös kristillinen kas-
vatus, voidaan ymmärtää poliittiseksi toiminnaksi.

kriittisen kasvatuksen rinnakkaisterminä on käytetty radikaalia kasvatus-
ta (esim. Suoranta, 2005). radikaalin kasvatuksen edustajat, kuten Freire, 
ovat puhuneet erityisesti lukutaidon puolesta ja sen merkityksestä. Luku-
taidon käsite voidaan ja se tulisi ymmärtää paljon laajemmin kuin mihin 
olemme tottuneet. Freirellä ja muilla kriittisen kasvatuksen edustajilla lu-
kutaito edustaa kaikkea sitä, mikä auttaa ihmistä hahmottamaan maail-
maa ja toimimaan siinä. radikaali kasvatus korostaa erityisesti kriittistä 
lukutaitoa, Freiren mukaan lausuttuna reading the word and reading the 
world – lukeminen edellyttää aina kriittistä havaitsemista, tulkintaa ja lue-
tun kirjoittamista uudelleen (emt. 130).

kyse on siis mitä suurimmassa määrin asioiden ja ilmiöiden tunnistami-
sesta, tiedostamisesta ja toimijuudesta. kyse on samalla kertaa sekä hen-
kilön kognitiivisista valmiuksista että sosiaalisesta vahvistamisesta ja toi-
mijuudesta. Lukutaito voidaan rinnastaa ja sitä voidaan tulkita yleisem-
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minkin valmiuksien näkökulmasta: osallisuuden ja toimijuuden toteutu-
minen edellyttää samanaikaisesti sekä olemassa olevia rakenteellisia mah-
dollisuuksia että nuoren omia valmiuksia (tiedollisia, taidollisia ja toi-
minnallisia) osallisuuden toteutumisessa (nivala, 2008, 168–172). Freire 
puhuu tässä kohdin praksiksesta eli yhteiskunnallisesta toiminnasta, yhtei-
sestä osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Mitä tämä sitten tarkoittaa kristil-
lisen kasvatuksen näkökulmasta tarkasteltuna? voiko kristillinen kasvatus 
olla kriittistä ja radikaalia? kuinka avarasti kristillinen elämäntulkinta ha-
lutaan ymmärtää? Mitä se tarkoittaisi käytännön työssä? Mihin se tulevai-
suuden näkökulmasta johtaisi? Mikä on se tie, jota meidän tulisi kulkea?

kirkkolain ja -järjestyksen mukaan kristillisen kasvatuksen sisällöllinen 
painopiste on kasteopetuksessa. Tätä on pyritty tulkitsemaan kirkon nuo-
risotyössä hyvin laaja-alaisesti, jopa niin laaja-alaisesti, että sen tarkempi 
määritteleminen on osoittautunut kontekstista ja moninaisuudesta joh-
tuen haasteelliseksi. (puolimatka 2008, 18.) kirkon nuorisotyön ja kasva-
tustoiminnan käytänteet ovat moninaisia. Toiminta pitää sisällään paikal-
lisia, alueellisia ja ajallisia piirteitä. Toimintaan liittyy erilaisia painotuksia 
alan arvo- ja tietoperustasta sekä tulkintoja työn tavoitteesta ja erilaisia kä-
sityksiä alan teoreettisista perusteista. Moninaisuudesta johtuen työn pe-
dagoginen ajattelu ja kasvatusteoria jäävät usein tiedostamatta ja siksi epä-
selviksi. Jo pelkästään käsitetasolla voidaan spekuloida sillä, onko nuori-
sotyö osa kristillistä kasvatusta vai kristillinen kasvatus osa nuorisotyötä. 

Mervi Muhonen ja kirsi Tirri (2008) toteavat kristillisen kasvatuksen 
olevan tavoitteellista ja perustuvan kristillisiin arvoihin. Muhosen ja Tir-
rin mukaan kristillinen kasvatus toteutuu kasvattajan ja kasvavan peda-
gogisessa suhteessa, joka pyrkii ihmisen kokonaisvaltaisen kasvun tukemi-
seen. kyse on yhdessä elämisestä ja kristillis-humanistisiin arvoihin poh-
jautuvasta, sisällöllisesti monipuolisesta ja päämäärätietoisesta toiminnas-
ta, jossa turvallisella, rakastavalla ja lämpimällä ilmapiirillä on tärkeä mer-
kitys. kristillisten arvojen ja tavoitteiden määrittely jää kuitenkin Muho-
sen ja Tirrin artikkelissa varsin avoimeksi ja tulkinnalliseksi.

kristillisen kasvatuksen ymmärrys ja tulkinta ovat parhaimmillaan moni-
äänisiä, mutta moniäänisyys voi myös hajota työntekijälähtöiseksi ja -kes-
keiseksi tulkinnaksi kristillisen kasvatuksen tavoitteista. Yhteisen ymmär-
ryksen sijasta meillä voi olla useita huutavan ääniä erämaassa, jotka eivät 
tavoita kuulijoita eivätkä anna kasvatettaville nuorille riittävästi eväitä ra-
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kentaa omaa kristillistä elämäntulkintaansa. Sellaista kristillistä elämän-
tulkintaa joka kantaa aikuisuuteen asti ja koko elämän ajan.

kirkon kasvatuksen kehittämisasiakirjat korostavat lasten ja nuorten 
omaa seurakuntalaisuutta (vrt. kansalaisuutta), osallistumisen mahdollis-
tamista, osallisuuden kokemuksellisuutta ja lasten ja nuorten toimijuutta 
sekä seurakunnassa että kirkon toiminnassa laajemminkin. kirkon kasva-
tuksen linjaukset ja kehittämisasiakirjat ohjaavat ja määrittävät nuoriso-
työn sisällön kaikenikäisten kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistamisek-
si ja tukemiseksi, yhdessä tekemiseksi, olemiseksi ja ihmettelyksi. Samal-
la halutaan mahdollistaa jokaisen kasvu omana itsenään, lähimmäisenä ja 
yhteisön jäsenenä. 

kehittämisasiakirjoissa nuorisotyön teologia määritellään nuorten kas-
vukysymysten tarkasteluksi kirkon uskon näkökulmasta. Toisaalta teologi-
an tehtävänä on pohtia sitä, miten seurakunnan perustehtävä tulee todek-
si seurakunnan nuoren jäsenen elämässä? (Meidän kirkko – kasvamme yh-
dessä 2015; nuoret seurakuntalaisina 2012.) käytännön työssä tämä tar-
koittaa monenlaisen kasvua tukevan, eettisen, henkisen ja hengellisen ra-
kennusmateriaalin tarjoamista ja esillä pitämistä niin, että lapset ja nuo-
ret voivat niiden avulla itse rakentaa omaa elämäänsä ja tulevaisuuttaan. 

avoimeksi jää edelleen kysymys siitä, kuka näitä lapsen ja nuoren kas-
vuun liittyviä kysymyksiä tarkastelee ja kuka pohtii seurakunnan perus-
tehtävää? onko pohtijana työntekijä, vanhemmat vai kenties joku muu? 
vai saavatko lapsi ja nuori olla itse oman elämänsä subjekteja ja asian-
tuntijoita? Saavatko lapsi ja nuori itse määrittää omaa uskoaan, kristillis-
tä elämäntulkintaansa ja seurakuntalaisuuttaan? onko kasvatustyön kes-
kiössä työntekijä vai seurakuntalainen itse vai joku muu vai onko keski-
öön jäämässä tyhjiö?

Työntekijän professionaalisen asiantuntijuuden väistyminen keskiöstä 
voi olla vallankumouksellista toisin tekemistä, yhtä vallankumouksellis-
ta kuin lapsen ja nuoren asettaminen ja asettuminen seurakunnan keskel-
le. vallan vaihtuminen kasvatuksen keskiössä voi olla osa kirkon kasva-
tuksen norminpurkutalkoita. Se voi olla myös uusi mahdollisuus rahojen 
vähentyessä ja henkilöstörakenteen muuttuessa, mutta ennen kaikkea se 
voi todellinen vallankumous, alistettujen vapautusta, osallisuuden ja toi-
mijuuden todellista vahvistumista, seurakuntalaisuuden lihaksi tulemista.
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Kuka omistaa nuorisotyön?  

Mitä tarkoittaa omistajuus? noin vuosi sitten sain seurata erään seurakun-
nan nuorten toiminnan muuttumista perinteisestä viikkotoiminnasta ma-
talan kynnyksen avoimeksi toiminnaksi. kyse oli konkreettisesti nuorisoti-
lan avaamisesta ja antamisesta nuorten käyttöön koko päiväksi, ei siis vain 
aikaan ja suunnitteluun sidotun toiminnan toteutumiseksi. Tässä muutok-
sessa työntekijät saivat miettiä (tai joutuivat miettimään) oman ammatti-
laisuutensa ja työntekijän roolinsa uusiksi: piti astua oman mukavuusalu-
een ulkopuolelle, kun työntekijän omistamasta toimistosta tuli nuorten ko-
koontumispaikka.

Muuttunut käytäntö on haastanut työntekijät jatkuvaan vuorovaikutukseen 
nuorten kanssa. Seurauksena on ollut välittömän vuorovaikutuksen lisään-
tyminen, moninkertainen määrä lähikohtaamisia nuorten kanssa ja nuoren 
arjessa mukana elämistä. Samalla se on merkinnyt nuorten osallisuuden li-
sääntymistä, nuorten omaehtoisen toiminnan ja toimijuuden lisääntymistä, 
nuorten omaehtoista vastuunottamista ja nuorten jumalanpalvelusyhteisön 
kehittymistä. voisiko tässä olla kysymys nimenomaan omistajuuden muu-
toksesta ja kumppanuudesta?

kasvatus – myös kristillinen kasvatus – on riippuvainen vallitsevista kult-
tuurisista ehdoista ja sisältää monenlaisia valta-asetelmia. kasvatuksen toi-
mijoina on aina ainakin kaksi persoonaa, tässä kontekstissa siis lapsi tai nuo-
ri ja hänen kasvattajansa. Tapahtumien laatua tulisi arvioida erityisesti kas-
vatettavan lapsen ja nuoren näkökulmasta. ovatko toiminta, tapahtuma tai 
tilanne ja kohtaaminen olleet lasta tai nuorta alistavia tai vapauttavia ja voi-
maannuttavia? onko kohtaaminen ollut lasta ja nuorta kunnioittava, ta-
savertainen ja hyväksyvä? Miten osallisuus ja toimijuus ovat toteutuneet?

kiilakoski (2015) viittaa filosofi hannah arendtiin, jonka mukaan toimi-
juus ja kyky toimia tarkoittaa nimenomaan toisintoimimista, kykyä tehdä 
ja ajatella toisin. kiilakoski tulkitsee arendtin ajatuksen sellaiseksi nuorten 
tukemiseksi, jossa tuetaan nuorten mahdollisuuksia hapertaa rajoja, tehdä 
asioita eri tavalla kuin mitä odotetaan – tarvittaessa uskallusta jopa tottele-
mattomuuteen ja kyseenalaistamiseen. kiilakosken mukaan vahva toimijuu-
den ideaali on kuitenkin rajattua toimintaan liittyvien yleisten normien ta-
kia. kannattaakin kysyä, millaisia mahdollisuusehtoja kirkon kasvatustyös-
sä on. Mitkä asiat normittavat lasten ja nuorten seurakuntalaisuuden ja toi-
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mijuuden toteutumista? Millaisia vallan elementtejä ja valtasuhteita kasva-
tustyössä voidaan tunnistaa? 

Fredrik Modéusta mukaillen voidaan kysyä, onko nuori seurakuntalai-
nen nuorisotyössä – tai vielä laajemmin seurakunnassa – subjekti. Tuntee-
ko hän kuuluvansa seurakuntaan, onko hän vieras, joka vastaanotetaan vai 
yhteisön jäsen? Tarkasteleeko hän osallistuessaankin tapahtumia ulkopuolel-
ta, vai onko hän osa sitä, mitä tapahtuu? kuka omistaa nuorisotyön: työn-
tekijät vai nuoret itse? 

kun nuoresta tulee toiminnan subjekti, siitä seuraa vääjäämättä uudenlai-
nen tapa tarkastella ja toteuttaa kristillistä kasvatusta ja nuorisotyötä. kasva-
tus ja toiminta eivät voi enää perustua pelkästään työntekijälähtöiseen suun-
nitteluun, toteutukseen, ohjaamiseen ja johtamiseen – vaan tasavertaiseen 
kumppanuuteen ja yhteiseen dialogiin. Siinä missä Freire puhui lukutai-
dosta, Modéus puhuu kielen sisältämistä merkityksistä ja niiden tunnista-
misesta. Tapa, jolla käytämme kieltä, paljastaa sen, mitä ajattelemme todelli-
suudesta. Kieli luo myös todellisuutta. Jos puhumme vieraista ja vieraanvarai-
suudesta, olemme kyllä kohteliaita ja huomaavaisia – mutta emme välttä-
mättä saa tai välitä kokemusta yhteisöön kuulumisesta. (Modéus 2014, 39.) 

valitettavasti olemme seurakunnan toiminnassa liian usein tottuneet ”istu-
maan sanan kuuloon” ja siirtämään vastuun ”sanan lihaksi tulemisesta sanan 
selittäjille”. olemme tottuneet käymään kristillisen kasvatuksen monologeja 
keskenämme kuulematta, mitä mieltä toiset itse asiassa ovat. olemassa ole-
van perinteen muuttaminen lähtee liikkeelle oman toiminnan tarkastelusta 
ja tiedostamisesta. Miten minä toimin kirkon työssä ja seurakunnan nuori-
sotyönohjaajana tai pastorina? Mitä minä itse ajattelen asioista vai annanko 
muiden ajatella puolestani? Dialogin tarkoituksena on yhteisen ymmärryk-
sen luominen käsiteltävästä aiheesta. Yhteinen ymmärrys ei tarkoita komp-
romissia tai toisen henkilön valmiiksi ajatellun näkökulman hyväksymistä. 
Dialogiin tarvitaan rohkaistumista ja aikaa. Dialogi ei synny monologeista 
vaan se syntyy yhteisestä halusta kuulla ja kuunnella. Dialogin ydin on yh-
teisessä ajattelussa ja yhteisen ajattelun synnyttämässä uudessa tulkinnassa, 
toisin näkemisessä ja toisin ymmärtämisessä. (isaacs, 2001.) kumppanuus 
haastaa työntekijän tasavertaiseen dialogiin, jonka toteutumiseen tarvitaan 
kaksi oleellista asiaa: suostuminen oman auktoriteettiaseman purkamiseen 
ja yhteisen kielen löytäminen. 
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Kohti kriittistä kristillistä kasvatusta

Mitä tarkoittaa nuoren subjektius ja sen vakavasti ottaminen kirkon kasva-
tustoiminnassa ja nuorisotyössä? Mitä omistajuuden muutos merkitsee kou-
lutuksen ja sen kehittämisen näkökulmasta? voiko kristillinen kasvatus olla 
kriittistä? Lähdin liikkeelle paulo Freiren ja Fredrik Modéuksen ajattelusta ja 
kriittisestä pedagogiikasta. esitän paljon kysymyksiä, koska keskeisin kriit-
tisen pedagogiikan idea on asioiden ja ilmiöiden tunnistamisessa ja niihin 
liittyvien muutostarpeiden tiedostaminen. Tämä vaatii jokaisen omaa poh-
dintaa ja reflektointia – vastaukset on löydettävä itse, niitä ei ole valmiina. 

kriittis-emansipatorinen tarkastelu asettaa tarkastelun kohteeksi myös hy-
vänä pidetyt käytännöt ja totuuskäsitykset ja uskaltautuu pohtimaan niihin 
liittyviä piilossa olevia merkityksiä ja niiden muutostarvetta. kristillisen kas-
vatuksenkin ja nuorisotyön kohdalla on tarpeellista tutkia ja selvittää sitä, 
millaisia totuuskäsityksiä, merkityskenttiä ja arvoja niihin sisältyy. kasvatuk-
sen näkökulmasta kysymys on myös siitä, millaisessa portinvartijan roolissa 
kasvattajat toimivat. Miten kirkon nuorisotyössä toimivat työntekijät ja mi-
ten siihen koulutettavat tulevat työntekijät määrittävät kristillistä kasvatusta?

kriittisen kristillisen kasvatuksen keskeisin kysymys liittyy siihen, miten 
kristillistä kasvatusta tulkitaan ja miten sitä toteutetaan. ajatellaanko kas-
vatuksen olevan vain tiettyjen uskonnollisten ja katsomuksellisten sisältö-
jen (esim. kristinopin) ja tapojen siirtämistä nuorelle – vai jotain muuta? 
Millainen painoarvo annetaan nuoren omille kysymyksille, pohdinnoille ja 
elämälle? Dialogiin asettuminen nuoren kanssa haastaa työntekijänkin kas-
vun paikalle – yhdessä ihmettelemään ja etsimään yhteistä ymmärrystä elä-
mään, arkeen ja pyhään. uskonnollinen ajattelu ja kristillinen elämäntul-
kinta kehittyvät ja vahvistuvat vuorovaikutuksessa. Dialogisessa ajattelussa 
lähdetään siitä, että vuorovaikutus on monen suuntaista ja kaikkien keskeis-
tä. aito dialogi voi toteutua vain yhdenvertaisessa suhteessa toiseen – sub-
jektin suhteena toiseen subjektiin. näin se pyrkii purkamaan myös valta-
asetelmia (Buber 1993; värri 2000).

Dialogisessa kasvatuksessa ja sensitiivisessä lähestymistavassa tavoitellaan 
jotain enemmän ja syvemmin kuin kasvatuksessa yleensä. Dialogisessa kas-
vatuksessa kasvattajan tehtävänä on auttaa lasta ja nuorta hyvään elämään: 
auttaa nuorta löytämään oma subjektiutensa ja elämäntehtävänsä sekä an-
taa valmiuksia selviytyä elämästä. kasvattajana kukaan ei voi tietää toisen 
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elämän tehtävästä ja suunnasta. emme voi antaa nuorelle omaa uskoamme 
emmekä omaa kristillistä elämäntulkintaamme, mutta voimme pitää huol-
ta siitä, että nuori tulee kohdatuksi, nähdyksi ja kuulluksi subjektina myös 
seurakunnassa. (vrt. värri, 2000.) positiivisen uskonnonvapauden periaat-
teen mukaan nuorella on oikeus uskonnon harjoittamiseen ja uskontokas-
vatukseen. Tämän periaatteen vieminen nuorisotyön arkeen siten, että kris-
tillisen kasvatuksen lisäksi nuorella on oikeus uskonnon harjoittamiseen yk-
silönä, subjektina, itsensä näköisenä seurakuntalaisena, vaatii työntekijältä 
sensitiivisyyttä tunnistaa erilaisia tarpeita ja tapoja ja olla arvottamatta nii-
tä oman tulkintansa mukaisesti. 

Laadukas nuorisotyö ja kriittinen kristillinen kasvatus eivät rakennu pel-
kästään olemassa olevien traditioiden varassa. Muuttuva toimintaympäristö 
haastaa paitsi kirkon nuorisotyön ja kristillisen kasvatuksen myös koulutuk-
sen rakenteet ja sisällön. koulutuksen on pyrittävä aina vastaamaan ennen 
kaikkea tulevaisuuden tarpeisiin. koulutuksen kannalta oleellista on poh-
tia osaamista ja sitä, millaisia valmiuksia työssä tarvitaan. kriittisesti tarkas-
teltuna pitää kyetä arvioimaan koulutuksen painopistettä erityisesti säilyt-
tävän ja kehittävän orientaation välillä. Mitä jos Freire ja Modéus tulisivat 
vierailulle nuorten illan lisäksi Diakonia-ammattikorkeakouluun ja kirkon 
alan luennoille? Mitä toisin tekeminen tarkoittaa kirkon alan koulutuksen 
toteuttamisessa? kuka itse asiassa on koulutuksen subjekti? kuka omistaa 
koulutuksen? voiko tasavertainen kumppanuus ja dialogi toteutua tutkin-
tokoulutuksessa ja jos voi, niin miten? 

Freiren ajatus ajattelun ja toiminnan (praksis) tietoisesta yhdistämisestä 
on entistä ajankohtaisempi. Teorian ja käytännön tai ajattelun ja toimin-
nan välinen tiivis vuorovaikutus edellyttää kykyä ottaa etäisyyttä arjen työs-
tä ja huomion kiinnittämistä tietoisesti sekä työn perusteisiin ja tavoittei-
siin että niiden arvioimiseen. Tulevaisuuden seurakuntatyössä tarvitaan en-
tistä vahvempaa teologista, pedagogista ja sosiaalista osaamista. Tässä kon-
tekstissa ja ajassa osaaminen ei tarkoita pelkästään asioiden teoreettista tie-
tämystä tai menetelmien osaamista, vaan siihen sisältyy oleellisena osana 
myös oman toiminnan tietoinen sisällönarviointi ja kriittinen oman työn 
lähtökohtien ja tavoitteiden tarkastelu. kyse on sellaisesta työorientaatios-
ta, jossa toimintaa tarkastellaan tietoisesti mitä-, miksi- ja miten-kysymys-
ten valossa ja jossa tietoisesti etsitään ja reflektoidaan kristillisen kasvatuk-
sen ja nuorisotyön teologista ja pedagogista itseymmärrystä. Toisin tekemi-
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sen lähtökohtana on astuminen yhteisen ihmettelyn ja kokeilemisen polulle. 
Yhdessä etsiminen ja löytäminen ovat enemmän kuin nuorisotyönohjaajan 
tai ammattikorkeakoulun lehtorin tietäminen ja osaaminen. Toisin tekemi-
sen idea nojaa kumppaniin monessa suhteessa – löytäminen on aina yhtei-
sen reflektoinnin ja dialogin tulos, jota ei voi tietää ennalta.



148

lähteet

Buber, Martin 1993. Minä ja sinä. helsinki: WSoY.

Freire, paulo 2005. Sorrettujen pedagogiikka. Tampere: vastapaino. 

hannula, aino 2000. Tiedostaminen ja muutos paulo Freiren ajattelussa. Systemaattinen 
analyysi Sorrettujen pedagogiikasta. helsinki: helsingin yliopisto. viitattu 15.5.2016. 
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kas/kasva/vk/hannula/tiedosta.pdf. 

isaacs, William. 2001. Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito. helsinki: kauppakaari. 

kiilakoski, Tomi 2007. kasvu moneen suuntaan – kriittinen pedagogiikka ja nuorisotyö. 
Teoksessa Tommi hoikkala & anna Sell (toim.) nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien 
perustat, rajat ja mahdollisuudet. nuorisotutkimusseuran julkaisuja 76. helsinki: nuo-
risotutkimusverkosto. 

kiilakoski, Tomi 2015. Toiminta ja mahdollisuudet. nuorisotutkimus 33 (2)/2015. hel-
sinki: nuorisotutkimusseura, 1-2.

kirkkojärjestys 1055/1993. viitattu 15.5.2016. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajanta-
sa/1993/19931055.

kirkkolaki 1054/1993. viitattu 15.5.2016. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054. 

Lapsivaikutusten arviointi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 2015. ohjeistus. kirk-
ko ja toiminta. Suomen ev.lut. kirkon julkaisuja 2015:21. helsinki: Suomen evankelis-
luterilainen kirkko. viitattu 15.5.2016. http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/89a630F75C
56617FC2257C5a00489e6D/$FiLe/Lava_ohjeistus_2015_www.pdf. 

Meidän kirkko – kasvamme yhdessä 2015. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuk-
sen linjaus 2015.  viitattu 15.5.2016. http://sakasti.evl.fi.

Modéus, Fredrik 2014. osallisuuteen kutsutut: jumalanpalvelusyhteisö muutoksessa. hel-
sinki: kirjapaja.

Muhonen, Mervi & Tirri, kirsi 2008. Mitä on kristillinen kasvatus? Teoksessa Jouko pork-
ka (toim.) Johdatus kristilliseen kasvatukseen. helsinki: Lk-kirjat, 63–82. 

nivala, elina 2008. kansalaiskasvatus globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnassa. kansalais-
kasvatuksen sosiaalipedagoginen viitekehys. kuopio: Snellman-instituutti. 

nuoret seurakuntalaisina 2012. kehittämisasiakirja. Suomen ev.lut. kirkon kirkkohal-
lituksen julkaisuja 2012:6. helsinki: Suomen evankelis-luterilainen kirkko. viitattu 
15.5.2016. http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/D369F10aF9D44a9FC22577a500368B
D5/$FiLe/kh_nuoret_www.pdf. 

puolimatka, Tapio 1999. kasvatuksen mahdollisuuden ja rajat. Minuuden rakentamisen 
filosofia. helsinki: kirjayhtymä.

puolimatka, Tapio 2008. arvomme juuret. Teoksessa Jouko porkka (toim.) Johdatus kris-
tilliseen kasvatukseen. helsinki: Lk-kirjat, 15–61. 

Saarinen, hertta 2014. Lapsivaikutusten arvioinnin käynnistyminen helsingin seura-
kunnissa. opinnäytetyö. humanistinen ammattikorkeakoulu. kansalaistoiminnan ja 
nuorisotyön koulutusohjelma. helsinki: humanistinen ammattikorkeakoulu. viitat-
tu 28.8.2016. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/102199/Saarinen_hert-
ta.pdf?sequence=1. 



149

Suoranta, Juha 2005. radikaali kasvatus. kohti kasvatuksen poliittista sosiologiaa. hel-
sinki: Gaudeamus. 

värri, veli-Matti 2000. hyvä kasvatus – kasvatus hyvään. Dialogisen kasvatuksen filosofinen 
tarkastelu erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta. Tampere: Tampere university press. 



150



151

iii 
pedagogiikkaa



152



153

Minna Valtonen 

teologia ja diakin opetussuunnitelMatyö 

Johdanto

Diakin kirkon alan opintojen tavoitteena on tarjota kirkon virkaan opis-
keleville valmiudet työskennellä seurakunnassa oman ammattialansa 

asiantuntijana. Tämä merkitsee riittävää teologian tuntemusta ja hengelli-
sen työn osaamista, diakonian ja kristillisen kasvatuksen asiantuntijuusosaa-
mista sekä seurakuntatyön kehittämisosaamista. piispainkokouksen päätök-
set (2005 ja 2011) ilmaisevat, että diakonin, diakonissan, nuorisotyönohjaa-
jan ja kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan tutkintoihin sisältyy yhteensä 90 
op kirkollisia opintoja, jotka jakautuvat teologisiin opintoihin (20 op), am-
mattiopintoihin (40 op), seurakuntaelämän opintoihin (15 op) sekä opin-
näytetyöhön (15 op). 

vuoden 2015 alussa kaikissa Diakonia-ammattikorkeakoulun sosiaali-, 
terveys- ja kirkon alan koulutuksissa otettiin käyttöön uudet opetussuun-
nitelmat (DiakopS2015a-d). opetussuunnitelman laatimisessa lähtökoh-
tana oli kysymys, millaista ammatillista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan 
sosiaali-, terveys- ja kirkon alalla. koulutuksen tavoitteena on tuottaa osaa-
mista ja ammatillisuutta, jolle on käyttöä pitkällä aikavälillä ja joka kestää 
sekä yhteiskunnan että kirkon muutoksissa. 

opetussuunnitelmatyö toteutui kevät- ja kesäkauden 2014 aikana tiiviis-
sä sosiaali- ja terveysalojen välisessä yhteistyössä; yhteisenä käytännöllisenä 
tavoitteena oli löytää mahdollisimman paljon sellaisia sisältöjä, jotka voitai-
siin opiskella moniammatillisissa ryhmissä. opetussuunnitelmatyön monia-
laista prosessia ja sen lähtökohtia on kuvattu yksityiskohtaisemmin artikke-
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lissa Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan opetussuunnitelmauudistuksella joustavaa 
koulutusta yhteiskunnan moninaistuviin tarpeisiin (koistinen, pyykkö, näk-
ki & valtonen 2015, 17–37). Suunnitteluprosessissa muotoutui sosiaali-, 
terveys- ja kirkon alan yhteinen näkemys siitä, millaista ammatillisuutta ja 
osaamista näiden alojen koulutuksilla tavoitellaan. näitä tavoitteita on esi-
telty kuviossa 1. Yhteiset tavoitteet ovat ohjanneet myös kirkon alan ope-
tussuunnitelmien rakentumista. 

KUVIO 1. Diakista valmistuvan ammattilaisen osaaminen

Diakista valmistuvien opiskelijoiden keskeistä ammattitaitoa on eettinen 
osaaminen, johon sisältyy tahto ja pyrkimys vaikuttaa positiivisten muutos-
ten syntymisen ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta yhteiskun-
nassa. Diakissa opiskelleilla ammattilaisilla tulisi myös olla valmiudet kump-
panuuslähtöiseen, kehittävään ja rohkeaan työotteeseen. he osaavat raken-
taa ja vahvistaa yhteisöjä ja ymmärtävät elämän moninaisuutta ja ihmiselä-
män erilaisia kysymyksiä. 
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Tärkeää on myös toimintaympäristön hahmottaminen: Tämän ajan ja tu-
levaisuuden ammattilaiset työskentelevät sellaisen muutoksen keskellä, jos-
sa globaalit ilmiöt vaikuttavat paikalliseen elämään yhä enenevässä määrin. 
opiskelijalla tulisi olla taitoa tunnistaa näitä ilmiöitä ja niiden merkityk-
siä. Samalla hänen tulee kuitenkin nähdä ja tuntea ihmisen ja yhteisöjen ar-
jen todellisuutta ja elämänkaaren eri vaiheisiin liittyviä erityiskysymyksiä. 

uuden opetussuunnitelman laatiminen edellyttää valintojen tekemistä ja 
kohdentamista ja lopputulos on aina jonkinlainen kompromissi. näin ta-
pahtui myös Diakin kirkon alan opetussuunnitelmia laadittaessa: valmiin 
opetussuunnitelman taustalla on löydettävissä teologisia, sisällöllisiä ja pe-
dagogisia linjauksia – ja toisinaan myös erittäin käytännöllisiä rajauksia. Mi-
ten kannattaa kohdentaa teologisiin opintoihin käytettävät 20 opintopis-
tettä (op), jotta saadaan aikaan opiskelijan kannalta mielekäs prosessi, joka 
tuottaa riittävän teologisen tiedon ja samalla myös taitoa soveltaa tätä tie-
toa? Mitkä ammatillisten opintojen sisällöistä ovat sellaisia, että ne voidaan 
integroida sosiaali- ja terveysalan sisältöihin? Miten huomioidaan ennakoin-
tityöskentelyissä ja strategioissa esille noussut ajatus, että kirkossa tarvitaan 
tulevaisuudessa entistä laaja-alaisempaa osaamista ja taataan samalla riittä-
vä ammattialakohtaisen asiantuntijuuden rakentuminen?

valinnat ja linjaukset herättävät ja tulevat herättämään myös julkista kes-
kustelua siitä, mikä kirkon nuorisotyön, diakoniatyön tai varhaiskasvatuk-
sen ammatillisessa osaamisessa on keskeistä ja millaisia valmiuksia Diakin 
kirkon alan opinnot niihin tuottavat. esimerkiksi syksyllä 2015 ja keväällä 
2016 julkista keskustelua herättivät raamattuteologian ja missiologian ope-
tuksen laajuus (ks. esim. mielipidekirjoitukset uusi Tie 12.8.2015, koti-
maa 10.2.2016). 

koulutuksen kehittämisen ja kirkon tulevaisuuden kannalta onkin tärke-
ää, että palautetta annetaan, kysymyksiä tehdään ja keskustelua käydään. 
ammattikorkeakoulun tehtävänä on kouluttaa reflektiivisiä, avoimeen dia-
logiin kykeneviä ammattilaisia. Tämä edellyttää myös koulutuksen toteut-
tajilta reflektiivisyyttä ja avointa dialogia suhteessa opiskelijoihin, kollegoi-
hin, kirkkoon ja koko yhteiskuntaan. 

Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata kirkon alan opintojen tavoit-
teita ja rakentumista opetussuunnitelma 2015:ssa erityisesti kaikille opis-
kelijoille yhteisten teologian opintojen osalta. Tarkastelen kirkon alan ope-
tussuunnitelmissa olevia kirkollisen kelpoisuuden tuottavia opintojaksoja ja 
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nostan esille tavoitteita ja sisältöjä, jotka linkittyvät teologisiin teemoihin. 
Samalla pyrin perustelemaan opetussuunnitelmassa olevia ratkaisuja ja avaa-
maan niitä koskevaa taustakeskustelua. Diakin opetussuunnitelma on ilmi-
ölähtöinen ja osaamisperustainen. Teologiset teemat voivat linkittyä hyvin 
vahvasti myös sellaisiin ammatillisiin opintoihin, joiden painopiste näyttäisi 
ensi silmäyksellä olevan sosiaali- tai terveysalan ammatillisuudessa. 

kokonaisuuden hahmottamisen kannalta on mielekästä lyhyesti katsoa 
myös ammattiopintojen kokonaisuutta. koko kirkollisten opintojen pro-
sessi ilmenee kuviosta 2. kuviosta puuttuvat kokonaan vapaavalintaiset teo-
logiset opintojaksot, kuten esimerkiksi Lähetys ja kansainvälinen teologia. 

Lyhenteiden selitykset: YA = kirkon alan opiskelijoille yhteiset ammattiopinnot; T = 
teologiset opinnot, AS = oman ammattialan asiantuntijuusopinnot, O = opinnäytetyö, 
A = oman ammattialan (sosiaali- tai terveysalan) täydentävät tai suuntaavat opinnot

KUVIO 2. Kirkon alan opintojen prosessin eteneminen

 

YA • Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat (integroituna) 5 op 

T 
• Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I ja 2, 5 op 

YA 
• Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatillisuus, 5 op 

T 
• Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu, 5 op 

AS 
• Diakonian/ Kirkon nuorisotyön / Kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntijuus, 5 op 

YA • Sielunhoito ja hengellinen ohjaus, 5 op 

AS • Seurakuntaharjoittelu, 15 op 

YA • Seurakuntatyön kehittäminen, 5 op 

T • Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja, 5 op 

O • Opinnäytetyö, 15 op 

A • Oman ammattialan täydentävät tai suuntaavat opinnot 10 op 
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kuviosta ilmenee, että opiskelijan opintopolussa vuorottelevat kirkolliset 
ammattiopinnot ja teologiset opinnot. Lisäksi opintoihin sijoittuu sosiaali- 
tai terveysalan opintoja kaikille lukukausille. näin etenevällä prosessilla py-
ritään mahdollistamaan teologian ja ammatillisten teemojen vuoropuhelu. 
Tavoitteena on, että teologia voisi olla jatkuvassa vuoropuhelussa myös so-
siaali- tai terveysalan oppimissisältöjen kanssa. 

Tavoitteena oman käyttöteologian rakentuminen ja rohkeus 
dialogiin

Diakissa teologian opiskelun tavoitteena on vahvistaa opiskelijan perustie-
toja kristinuskosta. Tavoitteena on myös mahdollistaa opiskelijalle riittävät 
valmiudet jäsentää teologista tietoa ja tarjota aineksia oman ajattelun kehit-
tämiseen. Yhteiskunnallisen ja uskonnollisen moninaisuuden ja murroksen 
keskellä on erityisen tärkeää, että seurakuntien työntekijät tuntevat oman 
kirkkonsa historian, tradition ja ominaislaadun ja että heillä on myös riit-
tävästi tietoa ja valmiuksia ymmärtää globaalin kristinuskon moninaisuut-
ta sekä erilaisia uskontoja ja vakaumuksia. 

Diakilaisen pedagogiikan keskeisenä ideana on dialogi. Myös teologi-
an oppimisen prosessissa on tärkeää, että se tapahtuisi vuorovaikutuksessa 
opiskelutovereiden, opettajien, työelämän edustajien ja asiakkaiden tai seu-
rakuntalaisten kanssa. Monialaiset ja monikulttuuriset opiskelijaryhmät ja 
alueelliset toimintaympäristöt luovat hyvän perustan teologisen reflektion 
mahdollistamiselle. 

Teologia ei siis ole irrallinen oppiaine, vaan parhaimmillaan se läpäisee 
ammatillisen asiantuntijuuden ja linkittyy vahvasti myös käytännön osaa-
miseen ja vaikkapa menetelmällisiin ratkaisuihin. parhaimmillaan opinto-
jen aikana omaksutusta teologisesta tiedosta voi kehkeytyä arjen teologi-
aa. Tämä liittyy kuviossa 1 todettuun käyttöteorian rakentumiseen. voitai-
siinko kirkon alan opintojen osalta puhua käyttöteologian rakentumisesta? 

Diakonian ja kasvatuksen teologioissa keskeisenä pohdinnan sisältönä on 
ihminen Jumalan luomana. ihminen ja hänen suhteensa toisiin ihmisiin, 
luomakuntaan ja Jumalaan ovat monin variaatioin läsnä niin diakonian ja 
kasvatuksen kuin sosiaali- ja terveysalankin tilanteissa ja teemoissa. Tavoit-
teena on, että opintojen aikana opiskelijalle muodostuisi mahdollisuus käy-
tännöllisesti ja syvällisesti oppia ihmisen kohtaamista ja yhteisöllisyyden ra-
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kentamista – ja samalla myös itsestään ja omasta jumalasuhteestaan. Tavoit-
teena on, että Diakista valmistuneet kirkon ammattilaiset olisivat myös roh-
keita ja kokeilevia teologian tekijöitä, joilla on valmius puuttua ihmisarvon 
kyseenalaistaviin rakenteisiin ja käytäntöihin. 

Kirkkohistoriaa räppäämällä ja jumalanpalvelusopetusta 
yhdessä tekemällä

ensimmäisen opiskeluvuoden aikana käynnistyy Diakonian ja kristillisen 
kasvatuksen teologiset perusteet -opintojen kokonaisuus (DkT), joka jakau-
tuu kahdelle lukukaudelle. DkT1-opintojaksossa perehdytään raamatun 
syntyyn, tutustutaan uuden testamentin keskeiseen sisältöön sekä varhai-
sen kirkon historiaan ja teologiaan ja aloitetaan spiritualiteettiin liittyvät 
työskentelyt. 

opintojakso alkaa yleensä spiritualiteetin työstämisellä. Tähän tarkaste-
luun sisältyy orientoiva tehtävä, jossa opiskelijat pohtivat omaa elämänkul-
kuaan erityisesti hengellisen elämän prosessina. Spiritualiteetin käsitettä tar-
kastellaan luento-opetuksen yhteydessä sekä laaja-alaisena, inhimilliseen elä-
mään sisältyvänä merkityksen etsimisenä että kristinuskon harjoittamisena 
(spiritualiteetin teologia). (kotila 2005, 195–204; valtonen 2009, 54–66.) 

kirkon alan opiskelijat edustavat usein varsin laajaa kirjoa erilaisia hen-
gellisiä traditioita ja näkemyksiä. on myös opiskelijoita, joilla Diakiin tul-
lessaan on hyvin ohuet kiinnekohdat kristinuskoon. orientoivan tehtävän 
tavoitteena on ohjata opiskelijoita etsimään oman elämänsä polusta sellai-
sia vaiheita, jotka ovat kirkon alalle suuntautumisen kannalta merkityksel-
lisiä. Spiritualiteetin käsitteen tarkasteleminen laajassa merkityksessä voi an-
taa opiskelijoille välineitä tunnistaa näitä oman elämänkaarensa kohtia ja 
löytää niistä myös hengellisiä merkityksiä. 

oman elämänkaaren pohdinnan rinnalla käynnistyy myös kristillisen har-
tauselämän ammatillinen tarkastelu. opiskelijat perehtyvät erilaisiin harta-
uksiin, saavat aineksia hartauksien toteuttamiseen ja yleensä myös pitävät 
niitä itse, joko yksin tai pareittain. hartauksien valmistelussa he käyttävät 
kirkkovuoden tekstejä ja tekevät niistä pienen tekstianalyysin. 

Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologian tarkastelussa lähdetään liik-
keelle juurista: varhaisen kristillisen kirkon historiasta ja opinmuodostuk-
sesta. on tärkeää, että jo alkuvaiheessa on mahdollista perehtyä kristillisten 
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kirkkokuntien yhteisiin lähtökohtiin. opintoihin on pyritty kehittämään 
erilaisia pedagogisia ratkaisuja teologisen reflektoinnin jakamiseksi: opiske-
lijat ovat voineet osoittaa kirkkohistorian osaamistaan vaikkapa räppäämällä 
konstantinuksesta tai tekemällä nukketeatterivideon donatolaisesta kiistasta.

uskon ja tieteellisen tiedon välinen suhde nousee myös tarkasteluun he-
ti alkuvaiheessa. raamatun tutkimuksen ja tulkinnan kysymykset herättä-
vät yleensä vilkasta, moniäänistä keskustelua ja samalla aiheuttavat opiske-
lijoissa myös kriisejä ja ahdistusta. Monelle tieteellisen raamatuntutkimuk-
sen maailma avautuu uudella tavalla ja johtaa kyselemään, minkä varaan on 
omaa uskonelämäänsä rakentanut. 

raamattuteologian opetuksen toteuttaminen onkin erityisen haastava teh-
tävä: yhtäältä opintojen on taattava, että opiskelija saa riittävät tiedot nimen-
omaan tieteellisen, kriittisen raamatuntutkimuksen perusteista. Tämän rin-
nalla raamattua tulisi oppia käyttämään sellaisena ammatillisena työvälinee-
nä, joka tukee myös omaa hengellistä elämää ja josta voi ammentaa aineksia 
sekä diakoniaan että kasvatustyöhön. haastetta ei helpota se, että opiskeli-
joiden raamatuntuntemus vaihtelee huomattavasti: osalla opiskelijoista on 
jo takanaan teologisia opintoja tai vaikkapa raamattukursseja, osa opiskeli-
joista ei ole suorittanut lukion pakollista uskonnon oppimäärää. 

DkT1-jaksossa perehdytään ensisijaisesti uuteen testamenttiin. Sitä opis-
kellaan lukemalla raamatun tekstejä, osallistumalla luento-opetukseen ja pe-
rehtymällä kirjallisuuteen. Myös erilaiset raamatuntulkinnalliset lähestymis-
tavat ovat oppimissisältöinä. Tätä kaikkea opiskelija pohtii lukupäiväkirja-
tehtävässä, johon liittyy myös oman raamattukäsityksen reflektointi. Luku-
päiväkirjatehtävä jatkuu Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset lähtö-
kohdat 2 -jaksossa, jossa tutustutaan vanhaan testamenttiin, sen teologiaan 
ja syntyhistoriaan sekä keskeisiin teksteihin. vuosina 2015 ja 2016 luku-
päiväkirjatyöskentelyyn liittyvänä teoksena oli kuulan, nissisen ja riekki-
sen (2008) Johdatus Raamattuun.

DkT2-jaksossa merkittävässä roolissa on myös reformaation ja erityises-
ti luterilaisen teologian tarkastelu. Tähän osasuoritukseen liittyviä sisältöjä 
ovat myöhäiskeskiajan ja reformaatiokauden keskeiset kysymykset sekä lu-
terilaisen kirkon tunnustus ja oppi ja näiden vaikutus diakonian ja kristil-
lisen kasvatuksen historiaan ja teologiaan. näiden teemojen käsittelyä oh-
jaa ajatus siitä, että alkuperäisten historiallisten kontekstien ymmärtäminen 
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voi antaa välineitä kristillisen perinteen kriittiseen ja luovaan soveltamiseen 
tämän ajan konteksteissa. 

DkT2-opintojaksossa käynnistyy myös jumalanpalveluksen teologian ja 
käytännön opiskelu. opiskelijat perehtyvät jumalanpalveluksen teologisiin 
lähtökohtiin ja saavat tietoa jumalanpalveluksen käytäntöjen yhteydestä 
kirkon traditioon. Tavoitteena on myös, että opiskelijat hahmottavat kirk-
kovuoden rakenteen ja merkityksen jumalanpalveluselämälle. Teoreettiset 
teologiset opinnot ja jumalanpalveluksen käytäntö rakentuvat rinnakkain. 

Joissakin toimipisteissä jumalanpalveluselämän opetus on toteutunut tii-
viissä yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa. esimerkiksi Diakin hel-
singin toimipisteen opiskelijat tutustuvat jumalanpalveluksen teologiaan ja 
käytäntöihin paavalin seurakunnan messuavustajakoulutuksessa. Tämän jäl-
keen he toteuttavat yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden ja Diakin opet-
tajien kanssa viikoittain opiskelijamessuja kalasataman kampuksen kappe-
lissa. keväällä 2016 toiminnassa on ollut mukana myös helsingin hiippa-
kunnan asiantuntija. Jokaisesta messusta vastaa opiskelijatiimi, joka toteut-
taa messun mahdollisimman pitkälle omin voimin. papin tehtävänä on ol-
lut kokonaisuudesta vastaaminen ja ehtoollisen asettaminen. Seurakunnan 
papit ja Diakin opettajat ohjaavat valmistelua ja toteutusta vuorollaan. Mes-
sut ovat kaikille avoimia. 

Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu -opintojaksossa (kir) 
opiskelijat perehtyvät missiologian, kirkon monikulttuurisen ja kansainvä-
lisen työn perusteisiin ja näihin sisältöihin liittyviin käsitteisiin. opintojak-
son lähtökohtana on se tosiseikka, että kristillinen kirkko on syntynyt juu-
talaisuuden piirissä ja on alusta alkaen elänyt rinnakkaiseloa toisten uskon-
tojen ja kulttuurien kanssa. Yhtäältä kristilliset kirkot ovat joutuneet pohti-
maan, mikä on niiden keskeistä, luovuttamatonta ydintä ja ominaislaatua, 
toisaalta on pyritty rakentamaan ekumeniaa. Lisäksi kirkon lähetystehtä-
vä kutsuu jokaista evankeliumin julistamiseen, ja diakonia haastaa ohjaa-
maan apua niille, joiden hätä on suurin. ajankohtainen kysymys on, mi-
kä on mission ja diakonian välinen suhde ja millä tavoin näitä kirkon ydin-
tehtäviä sanoitetaan. 

opinnot alkavat ennakkotehtävällä, jossa pohditaan omaa suhdetta näihin 
edellä kuvattuihin teemoihin. Tämänkin jakson pedagogisena juonteena on 
ajatus opitun soveltamisesta: Yhtenä oppimistehtävänä on tapahtuman tai 
toiminnallisen tuokion suunnittelu jossakin työelämän – usein seurakun-
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tien tai kristillisen järjestön – kanssa yhteisesti sovitussa tilanteessa. Tapah-
tuma voi olla esimerkiksi lähetysnäyttely, riparisafari, Tasauspäivän ohjelma, 
vastuuviikon tapahtumapäivä tai maailmojen messu. Toteutuksen suunnit-
telussa tulee hyödyntää opintojakson kirjallisuutta ja luento-opetusta ja val-
miit tuotokset esitellään opiskelijaryhmälle seminaarissa. niillä opiskelijoil-
la, jotka valitsevat henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaansa vapaavalintai-
sen, Lähetys ja kansainvälinen diakonia -opintojakson (LkD), missiologi-
aan ja kirkon lähetykseen perehtyminen jatkuu ja syvenee näissä opinnois-
sa. kahdeksan opintopisteen laajuinen LkD-opintojakso tuottaa kelpoisuu-
den lähetyssihteerin tai kansainvälisen työn sihteerin virkaan. 

kirkkohistorian opiskelu jatkuu kir-opintojaksossa siitä, mihin DkT2-
opinnoissa jäätiin. ajatuksena on ollut, että uuden ajan kirkkohistoriaan pe-
rehtyminen luo kirkon kansainvälisen ja monikulttuurisen työn tarkastelul-
le välttämätöntä taustajäsennystä. 

raamatun tulkinnan kysymykset ja toiseuden teemat pohdinta ovat myös 
keskeisesti mukana tässä opintojaksossa kontekstuaalisen teologian sisällöis-
sä, jossa tarkastellaan muun muassa vapautuksen teologiaa, mustaa teologi-
aa, dalit-teologiaa, feministiteologiaa, kaupunkiteologiaa sekä poliittista teo-
logiaa. Tätäkin teemaa tarkastellaan soveltavan tehtävän avulla. Siinä opis-
kelijat tekevät tiimeittäin paikallista teologiaa yhteisöpajoissa yhdessä mui-
den toimijoiden – työntekijöiden ja seurakuntalaisten – kanssa. 

opetussuunnitelma 2015:ssa aivan viimeiselle lukukaudelle sijoittuu vielä 
yksi teologinen opintojakso, Ajankohtaiset kristinuskon tulkinnat, jossa tar-
kastellaan Suomen kirkon lähihistoriaa ja perehdytään erityisesti herätysliik-
keiden teologisiin korostuksiin ja nykytilanteen kartoitukseen. kun teolo-
giset opinnot Diakissa alkoivat yhteisten juurien hahmottamisella, ajatuk-
sena on, että viimeistään opintojen loppuvaiheessa opiskelijoilla tulisi olla 
valmiuksia käsitellä myös teologisia ja opillisia eroavaisuuksia rakentaval-
la, dialogisella tavalla. opintojaksossa käsitellään myös ajankohtaisia teolo-
gisia suuntauksia sekä perehdytään kulloinkin meneillään olevaan kirkkoa 
koskevaan keskusteluun. 
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Kirkon alan ammattiopinnot – laaja-alaisia seurakuntatyön 
valmiuksia ja oman ammattialan asiantuntijuutta

Teologisten opintojaksojen rinnalla kirkollisiin opintoihin sisältyy ammat-
tiopintoja, joista osa on kaikille kirkon alan opiskelijoille yhteisiä ja sisällöl-
tään seurakunnan työhön liittyviä ja osa omaan diakonia- tai kasvatusalaan 
liittyviä asiantuntijuusopintoja. kirkollisiin ammattiopintoihin sisällyte-
tään myös yhteensä kymmenen opintopistettä sellaisia sosiaali- tai terveys-
alan opintoja, jotka vahvistavat omaan ammattialaan liittyvää ammatilli-
suutta. Tällaisia opintoja ovat esimerkiksi vanhustyön, monikulttuurisuu-
den, vammaisuuden, mielenterveys- ja päihdetyön tai varhaiskasvatuksen 
ja perhetyön opinnot. 

kirkon alan yhteiset ammattiopinnot kattavat neljä viiden opintopisteen 
laajuista suoritusta tai opintojaksoa: Diakonian ja kristillisen kasvatuksen 
ammatilliset lähtökohdat, Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilli-
suus, Sielunhoito ja hengellinen ohjaus sekä Seurakuntatyön kehittäminen. 

Kaikille kirkon alan opiskelijoille yhteiset ammattiopinnot

Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat on aivan al-
kuvaiheen oppimiskokonaisuus, jonka osasuoritukset on integroitu kaikil-
le yhteisiin sosiaali-, terveys- ja kirkon alan opintoihin. Tällä tavoin opiske-
lijat saavat jo alkuvaiheessa tuntuman auttamistyön eri teemojen monialai-
seen tarkasteluun. Tällaisia yhteisiä teemoja ovat esimerkiksi eri auttamis-
työn ammattien historiat sekä ammattietiikkaan liittyvät kysymykset. Myös 
auttamistyön vuorovaikutuksen ja kohtaamisen kysymyksiä käsitellään alus-
sa yhteisesti. Diakissa on pidetty tärkeänä myös sitä, että sieltä valmistuvil-
la sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on riittävä kirkon ja seurakuntien 
tekemän työn tuntemus. 

Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatillisuus -opintojaksossa opiske-
lijat tutustuvat seurakuntaan toimintaympäristönä. pyrkimyksenä on, että 
ainakin osa tästä toimintaympäristöön tutustumisesta olisi mahdollista suo-
rittaa jonkin paikallisseurakunnan Yhteisöpajassa. Tämän rinnalla opiskeli-
jat tutustuvat sielunhoidon perusteisiin, perhelähtöiseen työotteeseen, kir-
kon kriisityöhön, rippikouluun, vapaaehtoistoimintaan, saavutettavuuteen 
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ja kestävään kehitykseen. Tulevaisuuden kirkossa on tärkeää, että sen ammat-
tilaisilla on valmiudet seurakuntien eri työmuodot ylittävään yhteistyöhön. 

Sielunhoidon ja hengellisen ohjauksen opinnot ovat myös kaikille kirkon 
alan opiskelijoille yhteisiä ja niiden tarkoituksena on syventää sielunhoi-
don ja hengellisen ohjauksen perusteiden tuntemista ja vahvistaa jo alkanut-
ta sielunhoitajaksi kehittymisen prosessia ja omaa hengellistä kasvua. opin-
tojaksossa käsitellään monipuolisesti sielunhoidon ja hengellisen ohjauksen 
periaatteita ja menetelmiä ja erityisesti raamatun, virsikirjan ja kirkkokäsi-
kirjojen käyttöä ammatillisina työvälineinä. keskeisenä teemana läpi koko 
opintojakson kulkee oman hengellisyyden ja ammatillisuuden reflektointi. 

Seurakuntatyön kehittäminen -opintojakso toteutuu seurakuntaharjoittelun 
jälkeen. ajatuksena on, että pitkän harjoittelujakson jälkeen kirkon työn am-
mattilaisiksi opiskelevat kokoontuvat yhteen ja tuovat mukanaan yhteiseen, 
moniammatilliseen tarkasteluun harjoittelussa oppimaansa. Seurakuntatyön 
kehittämiseen sisältyvät organisaatio-osaaminen, johtamiseen ja alaistaitoihin 
liittyvät teemat ja työn kehittämisen pohtiminen. Seurakuntatyön kehittä-
misen jaksoon sisältyy myös viestinnän opintoja, joiden tavoitteena on, et-
tä opiskelijat hahmottavat viestinnän merkitystä kirkon työssä, mutta myös 
tunnistavat oman roolinsa viestijöinä. Tärkeää on myös tähän jaksoon sijoit-
tuva yhteinen kirkon virkaa ja työntekijän identiteettiä koskeva pohdinta. 

Oman ammattialan asiantuntijuusopinnot

kirkollisten asiantuntijuus -opintojen laajuus on 10 opintopistettä. näissä 
opintojaksoissa keskitytään nimenomaan oman ammattialan kysymyksiin ja 
teemoihin, mutta samalla vahvistetaan valmiuksia omaan teologiseen ajat-
teluun. Diakonit perehtyvät omissa asiantuntijuusopinnoissaan diakonian 
teologiaan, nuorisotyönohjaajat nuorisotyön teologiaan ja kirkon varhais-
kasvatuksen ohjaajat varhaiskasvatuksen teologiaan. Jokainen opiskelija laa-
tii perehtymisen pohjalta tuotoksen, jossa kuvaa ja pohtii omaa ammatillis-
ta teologiaansa. Se, mitä aiemmin on opittu teologian opintojen ja amma-
tillisten opintojen yhteydessä, kootaan tässä kohdassa yhteen ja muokataan 
omaksi käyttöteologiaksi. Jatkossa tämä käyttöteologia muuttuu ja kehkey-
tyy oman ammatillisen kasvun ja työn tuomien haasteiden myötä. Tavoit-
teena on tässä vaiheessa rohkaista opiskelijoita teologian tekijöiksi. 
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oman ammattialan asiantuntijuuden kehittämiseen liittyy myös seura-
kuntaharjoittelu, jonka kokonaislaajuus on kaikissa Diakin kirkollisissa kou-
lutuksissa 15 opintopistettä. kirkon nuorisotyönohjaajilla ja varhaiskasva-
tuksen ohjaajilla harjoittelu sisältää myös pakollisen leiri- ja retkitoimin-
nan harjoittelun. Seurakuntaharjoittelu on yksi keskeisimpiä opintojaksoja 
kirkon työhön suuntautumisen näkökulmasta (valtonen 2009, 237). kun 
opiskelijalle muodostuu kokemus antoisasta, monipuolisesta harjoittelusta, 
hän suuntaa todennäköisemmin kirkon työhön kuin opiskelija, jonka seu-
rakuntaharjoittelun kokemus on jollain tavoin epätyydyttävä. Seurakunta-
harjoitteluun liittyvien käytäntöjen kehittäminen onkin jatkuva haaste, jo-
ka edellyttää tiivistä yhteistyötä harjoittelupaikkoja tarjoavien seurakuntien 
kanssa, mutta myös hiippakuntien ja kirkkohallituksen kanssa. 

Opinnäytetyö – tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa

opetussuunnitelma 2015 mahdollistaa joustavat ratkaisut työelämässä ta-
pahtuvalle oppimiselle. edellä olen jo lyhyesti nostanut esille joitakin väläh-
dyksiä opiskelun toteutumisesta Yhteisöpajoissa. osallistavan ja tutkivan ke-
hittämisen prosessi käynnistyy opinnoissa jo toisella lukukaudella siten, että 
alkuvaiheessa otetaan haltuun ammatillisen kehittämistyön välineitä. kir-
kon alan opiskelijoilla on muun muassa mahdollisuus perehtyä Jäsen 360° 
-ohjelmaan ja yhteisöanalyysin tekemiseen. 

Myöhemmin, neljännestä lukukaudesta lähtien, osallistavan ja tutkivan 
kehittämisen prosessissa keskitytään opinnäytetyön tekemiseen. Diakin kir-
kon alan tutkintoihin sisältyvien opinnäytetöiden tulee täyttää sekä sosiaa-
li- tai terveysalan että kirkon alan opinnäytetöille asetetut kriteerit. Diako-
niksi, kirkon nuorisotyönohjaajaksi tai kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaksi 
opiskelevan tulee syventää opinnäytetyössään sekä sosiaalialan ammattitai-
toaan että kirkollista ammatillista osaamistaan. kirkon varhaiskasvatuksen 
ohjaajan opinnäytetyöprosessia määrittävät lisäksi myös lastentarhanopet-
tajan kelpoisuuteen liittyvät kriteerit. Diakonissan tulee opinnäytetyössään 
syventää sairaanhoitajan pätevyyteen sisältyvää terveyttä edistävää ja ylläpi-
tävää osaamista. (koistinen, näkki, pyykkö & valtonen 2016.)

opinnäytetöiden kriteereistä seuraa, että teologisen reflektion tai kirkon 
työn kehittämisen teemojen tulee jollain tavoin ilmetä opinnäytetyön pro-
sessissa ja lopputuloksessa. parhaimmillaan tapahtuukin niin, että osallis-
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tavan ja tutkivan kehittämisen prosessi huipentuu sellaiseen opinnäytetyö-
hön, joka tarjoaa uusia, luovia näkökulmia sekä seurakunnan työhön että 
sosiaali- tai terveysalan ammatillisuuteen. 

Opiskelijan hengellisen kasvun tukeminen

kirkollisen koulutuksen tehtävänä on varustaa opiskelijaa hengellisen työn 
tekijäksi. koulutuspolun sisälle on pyritty rakentamaan sellaisia kohtia, jois-
sa opiskelijan on mahdollista reflektoida omaa ammatillista identiteettiään 
ja spiritualiteettiaan. näitä kohtia ovat opintojen alkuvaihe, kun teologiset 
opinnot käynnistyvät DkT1-opintojaksolla, Sielunhoito ja hengellinen oh-
jaus -opintojakso ja asiantuntijuusopinnot opintojen keskivaiheilla sekä lop-
puvaiheessa ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja -opintojakso, jonka yhte-
ydessä käsitellään spiritualiteettia ja kutsumusta. Tämä prosessi on osa kuvi-
ossa 1 esiteltyä ammatillista kriittistä reflektiota. Tavoitteena on, että opis-
kelija tulee opintojen aikana tietoiseksi omasta hengellisestä matkastaan ja 
siihen vaikuttaneista seikoista. 

hengellisen identiteetin rakentuminen ei kuitenkaan voi olla pelkästään 
koulutuksen varassa. kirkollisen suuntautumisen näkökulmasta suuri mer-
kitys on yhteydellä seurakuntaan. (valtonen 2009, 236-238.) Tämän yh-
teyden rakentumiseen ja ylläpitämiseen opiskelijoita kannustetaan ja roh-
kaistaan kaikin tavoin. Seurakuntien kanssa toteutuvat Yhteisöpajat voivat 
myös osaltaan olla rakentamassa tätä polkua. 

kirkkohallituksen myöntämän kirkollisen ammatti-identiteetin kehittä-
miseen suunnatun (kirke) rahoituksen avulla on ollut mahdollista toteut-
taa erityisesti hengellisen identiteetin tukemiseen tähtäävää toimintaa var-
sinaisen opiskelun rinnalla. Tämä on merkinnyt esimerkiksi mentoroinnin 
organisoimista, leirien ja retriittien järjestämistä sekä kampuksilla toteutu-
van hartauselämän ja erilaisten tapahtumien järjestämistä. 

viime vuosina hiippakunnat ovat olleet aktiivisesti mukana kehittämässä 
sekä kirke-toimintaa että kirkon työhön opiskelevien seminaareja (kiToS). 
kiToS-seminaarit ovat moniammatillisia: niihin osallistuvat kaikki kysei-
sessä hiippakunnassa kasvatuksen, diakonian, teologian ja kirkkomusiikin 
harjoittelun suorittaneet tai opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat. 
opiskelijoiden seminaareista antama palaute on ollut pääasiassa positiivis-
ta. ne tarjoavat kirkon alan opiskelijoille mahdollisuuden moniammatilli-
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seen kohtaamiseen ja näkemysten jakamiseen. Samalla tilanteet ovat nosta-
neet esille myös sitä epätasa-arvoa, joka kirkossamme on eri ammattien vä-
lillä. Tällaiset seikat kulminoituvat esimerkiksi kysymyksiin harjoitteluajan 
palkkauksesta tai siitä, mitkä virat ovat kirkon vihkimysvirkoja. 

Kohti tulevaisuutta

Suhteessa muihin ammattikorkeakouluihin Diakin erityisyys perustuu sen 
kirkolliseen koulutustehtävään. Diakin rinnalla vain Centria-ammattikor-
keakoulussa ja novia-ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella teo-
logiaa sosiaali- ja terveysalan opintojen yhteydessä. Samalla kun kristinuskoa 
koskeva tieto ohenee yhteiskunnassa, tämä diakilainen erityisyys korostuu: 
se pyrkii omalta osaltaan ehkäisemään teologisen sivistyksen rapautumista.

Diakilaisen teologian keskiössä on kristinuskon ydinsanoma Jumalan rak-
kaudesta ja jokaisen ihmisen arvosta. Se tarjoaa tuhansien vuosien aikana 
käytännössä testattuja näkökulmia ja ajatuksia ihmisenä olemisen kysymyk-
siin ja rakentaa käytännön sovelluksensa lähimmäisen rakastamisen periaat-
teelle. Tällaisina teologian opinnot tarjoavat aineksia oman ajattelun ja etii-
kan rakentamiseen ja mahdollistavat syvällisen omaa persoonallista ja am-
matillista identiteettiä koskevan reflektion. ihmisen, ammattilaisen on lu-
pa tehdä työtä siitä levosta käsin, johon hänet on alun perin luotu, ja am-
mentaa voimia siitä rakkaudesta, jolla Jumala häntä kannattelee. Tämä on 
myös lähtökohta muutoksille ja niissä selviytymiselle.

Samalla diakilaisen teologian tehtävänä on varustaa opiskelijoita siihen, 
että he asettuvat dialogiin ympäröivän yhteiskunnan ja siinä arkeaan elä-
vien ihmisten kanssa. Tämä voi merkitä hiljaista kuuntelemista ja rinnalla 
kulkemista vaikeissa elämänvaiheissa. Se voi tarkoittaa luottamuksen ja yh-
teisöllisyyden rakentamista paikoissa, joissa ihmisten väliset ennakkoluulot 
tuntuvat estävän mielekkään vuoropuhelun. Siinä voi olla kysymys uuden-
laisesta tavasta jäsentää hyvinvointityön kokonaisuutta moniammatillises-
sa tiimissä tai vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin. Se voi tarkoittaa kriittis-
tä, rohkeaa ja radikaalia puhetta ja toimintaa tilanteissa, joissa ihmisoikeuk-
sia poljetaan. Mutta ennen kaikkea se merkitsee toivon ylläpitämistä ja vi-
rittämistä: Muutos voi olla myös mahdollisuus. Muutos on mahdollinen. 
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Pekka Launonen 

arvo- ja yhteisölähtöinen työn 
kehittäMinen – uudistuva kirkon alan 
yleMpi aMMattikorkeakoulututkinto

Johdanto

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat ylempiä korkeakoulutukin-
toja (ammattikorkeakoululaki 932/2014, 11. §). Tämä ajatus saattaa 

kuulostaa tautologialta, mutta sisältää tärkeän periaatteen. eurooppalaisen 
korkeakoulujärjestelmän kehittäminen perustuu niin sanottuun Bolognan 
prosessiin, jonka yhtenä tavoitteena on yhtenäistää koulutusrakenteita. Sii-
nä yhteydessä puhutaan tutkintojen kahden syklin mallista. ensimmäisen 
syklin tutkintoihin kuuluvat ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopiston 
kandidaatin tutkinnot. Toisen syklin tutkintoihin kuuluvat ylemmät am-
mattikorkeakoulututkinnot ja yliopiston maisterin tutkinnot. nämä kak-
si sykliä ovat yhteislaajuudeltaan yleensä 300 opintopistettä, mikä tarkoit-
taa käytännössä viiden vuoden opintoja. ammattikorkeakoulututkinnon ja 
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon välissä vaaditaan lisäksi vähintään 
kolmen vuoden työkokemus. (opetus ja kulttuuriministeriö i.a.a; opetus- 
ja kulttuuriministeriö i.a.b.). Diakonia-ammattikorkeakoulussa suurin osa 
perustutkinnoista on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja ylemmät tutkin-
not 90 opintopistettä. 

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ryhdyttiin Suomessa toteutta-
maan 2000-luvun alkupuolella melko pian ammattikorkeakoulujärjestel-
män käynnistymisen jälkeen. kokeiluvaiheessa niitä kutsuttiin jatkotutkin-
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noiksi. (ks. Salminen 2003.) Diakissa luotiin ylemmät tutkinnot kaikille 
niille aloille, joilla oli perustutkinnon koulutusohjelmia. nämä olivat so-
siaali- ja terveysala, kirkon ala ja viittomakielen tulkkaus. kirkon ala ei ole 
yhteiskunnan koulutusjärjestelmän mukainen koulutusluokittelun termi, 
vaan siihen kuuluvat diakonin, diakonissan, kirkon nuorisotyönohjaajan ja 
kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan koulutukset sijoittuvat sosiaali- ja ter-
veysalalle. käytännön koulutustyössä tätä termiä kuitenkin käytetään ku-
vaamaan näiden koulutusten erityistä luonnetta, tavoitetta ja työelämäyh-
teyksiä. ensimmäinen kirkon alan ylempi amk-tutkinto Diakonia ja kris-
tillinen kasvatus käynnistettiin vuonna 2007. Sen jälkeen uusi koulutus on 
aloitettu joka toinen vuosi.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen perustelut nousivat työelämäs-
tä. ammattikorkeakoulupedagogiikan yleisten periaatteiden mukaisesti ta-
voitteena oli vastata työelämän erikoistumisen ja osaamisen tarpeisiin. opis-
kelijan näkökulmasta tavoitteena oli laajentaa ja syventää perustutkinnossa 
ja työelämässä hankittua asiantuntemusta ja osaamista. Siksi hakijoilta edel-
lytettiin myös vähintään kolmen vuoden työkokemusta. Ylempiä tutkinto-
ja ryhdyttiin toteuttamaan siis aikuiskoulutuksen periaatteiden mukaisesti. 
(Salminen 2003, 11.) nämä periaatteet ovat edelleen voimassa. Tutkinnon 
tulee tähdätä työelämän vaativiin asiantuntija- ja johtamistehtäviin sekä työn 
kehittämiseen. (asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014.) 

Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

kirkon alan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suunniteltaessa oltiin 
uudessa tilanteessa. Tämän tyyppisellä tutkintotavoitteisella korkeakoulu-
tutkinnolla ei ollut diakonian ja kasvatuksen alueilla esikuvia. Sen sijaan pe-
rustutkinnoilla eli ammattikorkeakoulututkinnoilla oli Diakin toiminnan 
käynnistyessä taustansa keskiasteen ammatillisessa koulutuksessa. Diakoni-
en, diakonissojen ja kirkon nuorisotyönohjaajien ammatilliset koulutukset 
olivat vuosikymmenien kuluessa vakiinnuttaneet paikkansa ja tutkinnot 
tuottivat piispainkokouksen hyväksymän kelpoisuuden kirkon diakonian 
ja nuorisotyön virkoihin. koulutuksen ja työelämän kiinteä yhteys oli tältä 
osin olemassa, vaikka ammattikorkeakoulututkinnot olivatkin toki sisällöl-
lisesti ja rakenteellisesti uusia. (ks. Launonen 2004, 230–232.) 
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Ylempien korkeakoulututkintojen alueella lähimmät vertailukohdat oli-
vat yliopistojen teologian maisterin tutkinnot. nämä liittyivät työelämäyh-
teyksien näkökulmasta lähinnä pappien ja uskonnonopettajien koulutuk-
seen. Diakin kirkon alan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa olivat 
kohderyhminä nyt kuitenkin diakonian, nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen 
työntekijät. heille oli tarjolla aivan uusi koulutus. Suunnittelun alkuvaihees-
sa nähtiin tarkoituksenmukaiseksi tarjota kaikille näille työntekijäryhmil-
le yhteinen ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sillä kyse oli suhteellisen 
pienistä aloista. Diakin kirkon alaan liittyvien ammattikorkeakoulututkin-
non suorittaneiden lisäksi hakukelpoisia olivat myös yhteisöpedagogit – kir-
kon nuorisotyönohjaajat.

koulutuksen tavoitteita asetettaessa yhdistettiin edellä mainittuja työelä-
mästä nousevia alakohtaisia ja ammattikorkeakoulututkintojen yleisiä peri-
aatteita. Yleistavoitteena on syventää opiskelijan diakonia- ja kasvatustyön 
osaamista ja lisätä valmiuksia toimia asiantuntija-, kehittämis- ja johtamis-
tehtävissä työyhteisöissä sekä moniammatillisissa verkostoissa. opiskelijoi-
den taustoja tarkasteltaessa huomataan, että monet ovat toimineet työala- 
ja tiimijohtajina seurakunnissa tai asiantuntijoina järjestöissä ja projekteis-
sa. Yleistä on ollut myös se, että jo pitkän työrupeaman jälkeen diakonia- 
tai nuorisotyöntekijä haluaa syventää osaamistaan ja kehittää joitakin osa-
alueita työssään.

opetussuunnitelman yleisessä tavoitteiden kuvauksessa määritellään dia-
konia ja kasvatus kirkon perustehtäviksi, joiden näkökulmat täydentävät 
toisiaan. kasvatuksen alueella pyritään mahdollistamaan ihmisen kokonais-
valtainen kasvu sekä vahvistamaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Diakonia 
puolestaan tarkastelee yksilöitä ja yhteisöjä syrjäytymisen ja syrjäytymisvaa-
ran näkökulmasta. kirkon toiminnassa nämä kaksi perustehtävää myös liit-
tyvät toisiinsa, esimerkiksi työssä lasten, nuorten ja perheiden parissa. (Dia-
konia ja kristillinen kasvatus, opetussuunnitelma 2015–2016.) 

Ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille on annettu suosituksena ylei-
set valtakunnalliset tavoitteet. nämä on ryhmitelty viiteen alueeseen, jotka 
ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaa-
tio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. (arene 2010.) Lisäksi so-
sionomin (ylempi aMk) tutkinnolle on määritelty omat tavoitteensa, jot-
ka ryhmittyvät kolmeen alueeseen. nämä ovat sosiaalialan asiantuntijuus-
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osaaminen, tutkimuksellinen kehittämisosaaminen ja johtamisosaaminen. 
(Diakonia ja kristillinen kasvatus, opetussuunnitelma 2015–2016.) 

edellä mainitut tavoitteet ovat ohjanneet tämän koulutusohjelman si-
sällöllistä suunnittelua. keskeisinä profiiliteemoina ovat olleet diakonian 
ja kasvatuksen teologia sekä syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden tukemi-
nen. Myös muita keskeisiä sisältöjä – johtaminen, työn tutkiminen ja ke-
hittäminen sekä opinnäytetyö – on tarkasteltu sekä kirkon alan että sosiaa-
lialan näkökulmasta

kolmas lähtökohta liittyy ammattikorkeakouluja koskevaan lainsäädän-
töön, jonka perusteella määräytyvät tietyt koulutuksen laajuuteen ja raken-
teeseen liittyvät reunaehdot. Tutkinnon kokonaislaajuus on 90 op ja sen 
tulee sisältää syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä 
opinnäytetyö. (asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014.)

Pedagogiset periaatteet

Ylempien tutkintojen toteutuksen lähtökohtana on ajatus oppimisympäris-
töstä, jossa toteutuu opiskelun, opetuksen ja työn vuorovaikutus. opintojen 
keskeinen osa on opinnäytetyö, työelämän kehittämistehtävä, jonka opis-
kelija toteuttaa aitoon työelämän kehittämistarpeeseen. (Diakonia ja kris-
tillinen kasvatus, opetussuunnitelma 2015–2016; ks. keskitalo 2015.) Tä-
tä periaatetta on pyritty kaiken aikaa tehostamaan, ja nykyään opinnäyte-
työ tehdään tiimeissä, joilla on oma yhteinen teemansa ja työelämäkump-
paninsa. kirkon alalla vuonna 2015 alkaneissa opinnoissa nämä työelämä-
tahot olivat kirkkohallituksen kasvatuksen ja perheasioiden yksikkö, kirk-
kopalvelut ja helsingin seurakuntayhtymä. 

opiskelu toteutuu monimuotokoulutuksena, jossa vuorottelevat lähi- ja 
etäopiskelu. osa etäjaksojen opinnoista suoritetaan verkko-oppimisalustal-
la vuorovaikutteisesti opiskelijaryhmän muiden opiskelijoiden ja opettaji-
en kanssa. osa opinnoista tapahtuu itsenäisenä opiskeluna perustuen sekä 
kirjallisiin aineistoihin että työelämäyhteyksiin. Lähiopetuspäiviä on keski-
määrin 3–4 kuukaudessa lukukausien aikana. Lähiopetus perustuu yhteis-
toiminnallisen oppimisen periaatteille. Tällöin jokaisen opiskelijaryhmän jä-
senen osaaminen ja kokemus kumuloituu yhteiseksi asiantuntijuudeksi. osa 
opintojaksoista toteutetaan sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmien yhtei-
sinä opintoina ja myös opinnäytetyöryhmät voivat olla monialaisia. (Dia-
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konia ja kristillinen kasvatus, opetussuunnitelma 2015–2016.) Tämä mah-
dollistaa sosiaali-, terveys- ja kirkon alan vuoropuhelun, kun sekä opiskeli-
jat että opettajat edustavat näitä aloja. kokemukset tästä pedagogisesta rat-
kaisusta ovat olleet myönteisiä ja näyttää siltä, että tämä toimintatapa an-
taa hyviä mahdollisuuksia asioiden laaja-alaiseen käsittelyyn ja oppimiseen. 

Koulutuksen sisältö

Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkin-
non koulutusohjelman rakenteessa ja sisällössä on tapahtunut jonkin verran 
muutoksia, mutta pääosin ne ovat pysyneet samankaltaisina vuodesta 2007 
lähtien. Tässä artikkelissa opintojen sisällön esittely perustuu vuonna 2015 
alkaneen koulutuksen opetussuunnitelmaan (Diakonia ja kristillinen kas-
vatus, opetussuunnitelma 2015–2016.) vuonna 2017 alkavassa koulutuk-
sessa käytetään uudistettua opetussuunnitelmaa. 

Koulutusohjelman rakenne opintojaksoittain on seuraava: 

Koulutusohjelmakohtaiset syventävät ammattiopinnot
1 Diakonian ja kasvatuksen teologia 10 op
2 Syrjäytyminen hyvinvointiyhteiskunnan muutoksessa 10 op 
3 kristinuskon ajankohtaiset tulkinnat 5 op

Ylempien tutkintojen yhteiset syventävät ammattiopinnot
4 Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaviestintä 5 op
5 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 10 op
6 Johtaminen ja kehittäminen 10 op
7 hyvinvointialojen etiikka 5 op

Opinnäytetyö ja vapaasti valittavat opinnot
8 opinnäytetyö 30 op
9 vapaasti valittavat opinnot 5 op

näistä opintojaksot 1–3 ovat koulutusohjelman omia, eriytyviä sisältö-
opintoja ja seuraavassa keskitytään erityisesti niiden kuvaamiseen. opinto-
jaksot 4–7 ovat kaikkien ylempien tutkintojen yhteisiä opintoja. opinnäyte-
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työn aiheen tulee liittyä tutkinnon erityisiin sisällöllisiin tavoitteisiin. Myös 
vapaavalintaisten opintojen tulee liittyä tutkinnon tavoitteisiin, mutta nii-
tä voidaan nimensä mukaisesti valita Diakin oman tarjonnan ohella muis-
takin korkeakouluista tai muusta samantasoisesta koulutuksesta.

opintojakso Diakonian ja kasvatuksen teologia muodostuu kahdesta viiden 
opintopisteen jaksosta. niistä ensimmäinen, Diakonian ja kasvatuksen teo-
logian lähtökohdat, painottuu raamattuteologiaan. Siinä on tavoitteena sy-
ventää perustutkinnossa ja työelämässä hankittuja kriittisen raamatuntutki-
muksen taitoja ja soveltaa niitä diakoniaan ja kasvatukseen. kyse on siis teo-
logisesta monialaisuudesta, joka toteutuu perinteisten oppiaineiden – ekse-
getiikan ja käytännöllisen teologian – kesken. oppimistehtävässä tarkastel-
laan vanhan testamentin köyhyystekstejä, Jeesuksen vertauksia ja paavalin 
kirjeitä. näiden ajanhistoriallista merkitystä pohditaan ja sovelletaan opis-
kelijan kokemusten pohjalta diakonia- ja kasvatustyössä.

Toisessa viiden opintopisteen kokonaisuudessa Teologia seurakunnan työs-
sä syvennetään edelleen diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologisia pe-
rusteita. Yhtenä tavoitteena on se, että opiskelija kykenee käymään omaan 
työalaansa liittyvää teologista keskustelua. Toinen näkökulma on työn pe-
rusteiden analysoiminen ja työn kehittäminen. oppimistehtävän aihe vali-
taan työelämästä, ja tarkastelun kohteena siinä on jokin diakonia- tai kas-
vatustyöstä nouseva kehittämistarve. ilmiötä analysoidaan sekä teologiasta 
että kasvatus- ja sosiaalitieteistä nousevin käsittein. Lähestymistapa on siis 
tässäkin monialainen. vaikka eri tieteenaloja yhdistelevä tarkastelutapa ei ole 
ongelmaton, siinä toisaalta jatketaan sitä linjaa, mitä on kuljettu jo Diakin 
perustutkinnoissa. Tämän kaltaisen ilmiöanalyysin pohjalta tehdään ehdo-
tuksia työn kehittämiseksi. 

Toinen 10 opintopisteen opintojakso on Syrjäytyminen hyvinvointiyhteis-
kunnan muutoksessa. Sillä on keskeinen paikkansa opintojen kokonaisuu-
dessa, koska kyseessä on sosiaalialan koulutusohjelma. Tällä opintojaksol-
la on ensisijaisesti yhteiskuntatieteellinen orientaatio. Toisaalta sekin edus-
taa monialaista ajattelutapaa ja käsiteltävien asioiden ja tehtävien konteks-
ti on monessa kohdin kirkon työssä ja toiminnassa. ensimmäinen kahdes-
ta viiden opintopisteen opintojaksosta on Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuu-
den tukeminen diakonia- ja kasvatustyössä. Siinä paneudutaan syrjäytymisen 
ja marginalisaation ilmiöihin. opintojaksossa pyritään arvioimaan kriitti-
sesti eri palvelujärjestelmien toimintaa ja tarkastellaan kirkon osuutta tässä. 
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Toinen jakso Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävät menetelmät sosiaali- ja 
kirkon alan työssä on hieman edellistä jaksoa käytännöllisempi. Tässä havain-
noidaan ja analysoidaan syrjäytymiseen liittyviä ilmiöitä yksilön, perheen ja 
yhteisön näkökulmasta. Jaksossa pyritään myös soveltamaan yhteisöllisyyttä 
edistäviä analyysimenetelmiä ja työtapoja, joita ovat muun muassa expos-
ure ja Cable (ks. porkka & pentikäinen 2013; Thitz & Siirto 2015, 100–
103). osallisuus ja yhteisöllisyys ovat kaikessa Diakin toiminnassa strategi-
sia painopistealueita ja ovat luontevasti myös diakonian ja kasvatuksen alu-
eilla keskeisiä työtä ohjaavia periaatteita.

kolmas eriytyvien opintojen jakso on Kristinuskon ajankohtaiset tulkinnat. 
kysymys on kontekstuaalisesta teologiasta, jossa tarkastellaan oman aikam-
me teologisia virtauksia. esillä ovat olleet muun muassa vapautuksen teo-
logia, feministiteologia, dalit-teologia ja ekoteologia. Tavoitteina on oppia 
analysoimaan näiden erilaisten kristinuskon tulkintatapojen synty- ja kehi-
tysvaiheita sekä soveltamaan niiden periaatteita nykyisessä yhteiskunnalli-
sessa tilanteessa. Yksi opintojakson ammatillisiin kompetensseihin liittyvis-
tä tavoitteista on se, että opiskelija osaa viestiä teologisia kysymyksiä yleista-
juisesti. Siinäkin on kysymys teologian kontekstualisoimisesta. Monet opis-
kelijat ovat kokeneet juuri tämän opintojakson uusia näkökulmia avaavana 
ja omaa teologista ajattelua kehittävänä. 

Ylempien koulutusohjelmien yhteiset opinnot koskevat johtamista, tut-
kimisen ja kehittämisen menetelmiä, viestintää ja etiikkaa. niiden opetus-
suunnitelma on yhteinen kaikissa Diakin ylempien tutkintojen koulutus-
ohjelmissa ja niiden opiskeleminen tapahtuu yhdessä samaan aikaan aloit-
tavien ryhmien kesken. vaikka toteutuksen tapa on monialainen, näissä-
kin opintojaksoissa luennot, tiimitehtävät ja muu opiskelu liitetään myös 
kirkon alaan – muiden alojen ohella. Tämä tuottaa koulutuksen prosessei-
hin aitoa monialaisuutta, koska erilaisista työympäristöistä tulevat opiskeli-
jat tuovat mukanaan omat kokemuksensa ja osaamisensa. vapaasti valitta-
vat opinnot voi opiskelija kohdentaa oman kiinnostuksensa mukaan. nii-
den tulee olla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia ja sen yleisten ta-
voitteiden mukaisia. 

Lisäksi tutkintoon kuuluu opinnäytetyö. Opinnäytetyö on työelämälähtöi-
nen hanke, joka voi olla luonteeltaan tutkimuksellinen tai työtä kehittävä. 
(keskitalo, vuokila-oikkonen, karvinen & Launonen 2016.) ennen kou-
lutuksen alkua Diak sopii eri työelämäkumppanien kanssa opinnäytetyö-
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yhteistyöstä sekä alustavasti tutkimus- ja kehittämisteemoista. koulutuksen 
alussa opiskelijat muodostavat tältä pohjalta tiimejä, joiden työ kohdentuu 
näihin työpaikkoihin, hankkeisiin tai temaattiseen kokonaisuuteen. Syksyllä 
2015 alkaneen koulutuksen kirkon alan opinnäytetyöyhteistyö käynnistettiin 
kirkkopalveluiden Suurella sydämellä vapaaehtoispalvelun, kirkkohallituk-
sen kasvatus ja perheasiat -yksikön ja helsingin seurakuntayhtymän kanssa. 

Kansainvälinen yhteistyö

Samaan aikaan kun kirkon alan ensimmäistä ylempää ammattikorkeakou-
lututkintoa valmisteltiin, luotiin myös kansainvälisiä verkostoja. Siinä pai-
nopiste oli eurooppalaisessa diakonia-alan koulutuksessa ja tutkimuksessa. 
aktiivisimmat yhteistyökumppanit löytyivät Saksasta, missä heidelbergin 
yliopistossa on diakoniatieteen laitos. Sen kanssa tekivät yhteistyötä Darm-
stadtin, Freiburgin ja Ludwigsburgin korkeakoulut. Toinen yhteistyön suun-
ta oli norja, missä sekä oslon yliopiston teologinen tiedekunta että Diakon-
hjemmet-korkeakoulu (nykyisin viD Specialized university) olivat aktiivi-
sia. kolmas tärkeä partneri oli prahan kaarlen yliopisto. Myös upsalan yli-
opiston ja Tallinnan teologisen instituutin edustajat olivat verkoston työs-
sä mukana. (keskitalo, karvinen, rissanen, Launonen & piiroinen 2012, 
64, 68–69, 72–73.)

vuonna 2009 kaikki saksalaiset korkeakoulut sekä Diakonhjemmet, kaar-
len yliopisto ja Diak allekirjoittivat sopimuksen ”agreement on a joint mas-
ter programme in Diaconia and Christian Social practice” (agreement on 
Master in Diaconia 2009). Mukaan lähteneet korkeakoulut sitoutuivat to-
teuttamaan Master-ohjelmissaan tietyn määrän tavoitteiltaan ja sisällöiltään 
yhteneväisiä opintokokonaisuuksia. näin ollen opiskelijat saattoivat suorit-
taa yhden lukukauden opinnot toisessa korkeakoulussa ja tehdä siellä koti-
maan koulutusohjelmaa vastaavat suoritukset. 

Suunnittelun alkuvaiheessa keskusteltiin myös Joint degree -sopimukses-
ta, mikä olisi merkinnyt yhteisiä tutkintoja. Tämä ei kuitenkaan ollut käy-
tännössä mahdollista, koska tutkintojen rakenne oli erilainen. Suomessa 
ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja ylemmän 
ammattikorkeakoulututkinnon laajuus 90 opintopistettä. keski-euroopas-
sa puolestaan rakenne on yleisesti sellainen, että Bachelor-tason tutkinto on 
180 opintopistettä ja Master-tason tutkinto 120 opintopistettä. Tämä epä-
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suhta oli pääasiallinen este yhteistutkinnosta sopimiselle, vaikka molem-
missa tapauksissa saavutetaankin Bolognan sopimuksen edellyttämä alem-
man ja ylemmän korkeakoulututkinnon 300 opintopisteen yhteislaajuus.

Yhteisen ohjelman valmisteluvaiheessa keskusteltiin myös kasvatuksen ja 
nuorisotyön suhteesta diakoniaan. Suomen tilanne poikkesi tässä suhtees-
sa kaikista muista mukana olleista maista. Meillä sekä diakoniaan että nuo-
risotyöhön liittyvällä ammatillisella koulutuksella on pitkät perinteet. ky-
seiset työalat ovat monella mittarilla mitattuna tasavahvoja ja arvostettuja. 
Muualla pohjoismaissa ja euroopassa tilanne on hyvin toisenlainen. nuori-
sotyön tai kristillisen kasvatuksen osuus korkeakoulujen ohjelmissa on hy-
vin vähäinen, ainakin niissä yhteyksissä, missä on diakonia-alan koulutus-
ta. näin ollen diakoniaan liittyvässä keskustelussa oli melko helppo löytää 
yhteinen kieli, kun taas kasvatuksen ja nuorisotyön ammatillisissa ja koulu-
tuksellisissa kysymyksissä suomalaiset joutuivat käyttämään enemmän ai-
kaa oman tilanteensa kuvaamiseen. kun Master-yhteistyölle haettiin ni-
meä, päädyttiin muotoiluun Diaconia and Christian Social Practice. Se oli 
eräänlainen kompromissi Diakin ja eurooppalaisten kumppanien edustami-
en koulutusten kesken. Jotkut suomalaiset nuorisotyön edustajat ovat tuo-
ta nimeä sittemmin hieman kummastelleet, mutta toisaalta se ei ole kuiten-
kaan estänyt Diakin nuorisotyötaustaisia opiskelijoita lähtemästä onnistu-
neisiin opiskelijavaihtoihin. 

Master-sopimuksen solmimisen jälkeen yhteensä kuusi Diakin opiskelijaa 
on ollut yhden lukukauden opiskelijavaihdossa – kolme opiskelijaa heidel-
bergissa ja kolme prahassa. Lisäksi on järjestetty kaksi intensiiviseminaaria, 
joihin osallistui eri maiden Master-opiskelijoita ja heidän opettajiaan. en-
simmäinen seminaari oli heidelbergissa vuonna 2010 ja sen kesto oli kaksi 
viikkoa. Siihen osallistui Diakista neljä opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Toinen 
seminaari, kymmenen päivää kestoltaan, pidettiin prahassa vuonna 2012. 
Mukana oli Diakista kuusi opiskelijaa ja kaksi opettajaa. intensiiviseminaa-
reissa toteutui hyvin eri maiden opiskelijoiden ja opettajien kohtaaminen 
ja vuorovaikutus. niiden luennoitsijoina ja työskentelyjen ohjaajina oli eri 
yhteistyökorkeakoulujen opettajia ja näin ohjelman kokonaisuus muodos-
tui hyvin kansainväliseksi.

vuonna 2013 saksalaiset yhteistyökumppanit joutuivat irrottautumaan 
yhteistyöverkostosta, kun heillä ei ollut enää mahdollisuutta jatkaa erillis-
tä Master-tason koulutusta diakonian alalla. Tämä oli kaikkien osapuolien 
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kannalta valitettava ratkaisu, sillä yksi keskeinen verkoston jäsen ja opiskeli-
javaihdon kohde jäi näin pois. opiskelijavaihto on kuitenkin jatkunut mui-
den partnereiden kesken. Sen lisäksi on keskusteltu mahdollisuudesta laa-
jentaa verkostoa uusilla kumppaneilla. 

Kirkon alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 
uudistaminen

Tämän koulutuksen ensimmäisen kymmenvuotiskauden täyttyessä on so-
piva aika arvioida tutkinnon kehitysnäkymiä. Diakin muihin ylempiin am-
mattikorkeakoulututkintoihin verrattuna kirkon alan koulutusohjelman ha-
kijamäärät ovat pienempiä, mutta valitut opiskelijat ovat olleet motivoitu-
neita ja koulutusohjelman läpäisyprosentti on ollut hyvä. aloituspaikka-
määrä on ollut 20 joka toinen vuosi. valmistuneita on ollut tähän mennes-
sä päättyneiltä neljältä kurssilta yhteensä 69 eli 86 prosenttia aloittaneista. 
Toisin sanoen keskimäärin 17 opiskelijaa 20:stä suorittaa koulutuksen lop-
puun. Tämä on suhteellisen korkea määrä, koska opiskelijat tulevat työelä-
mästä ja useimmat hoitavat sekä työtään että opiskelua samanaikaisesti – ai-
nakin suurimman osan koulutuksen ajasta. Tutkinnon suorittaminen vaa-
tii heiltä siis vahvaa motivaatiota, pitkäjänteisyyttä ja kykyä suoriutua suu-
resta työmäärästä. 

vuonna 2015 hakijamäärä kuitenkin pieneni ja koulutukseen valittiin 
vain 16 opiskelijaa. Yksi syy tähän oli taloudellisesti vaikea yhteiskunnalli-
nen tilanne. Monet muutkin koulutuksen järjestäjät huomasivat tuolloin, 
että ammatillisiin jatko- ja täydennyskoulutuksiin oli vaikea rekrytoida osal-
listujia. Työelämä oli muutoksessa, työ kuormittavaa ja työnantajien mah-
dollisuudet tukea koulutukseen pyrkivää olivat niukentuneet. koulutukseen 
lähtemisen kynnys oli noussut. Diakissa kuitenkin arvioitiin, että tätä kir-
kon alan ylempää koulutusta halutaan tarjota myös tulevaisuudessa ja sitä 
on syytä kehittää ja uudistaa. 

opetussuunnitelman uudistaminen käynnistyi kevätlukukaudella 2016. 
Tässä kehittämistyössä hahmottui kolme keskeistä teemaa: opetussuunni-
telman sisällön muokkaaminen, koulutuksen hakukelpoisuuden laajenta-
minen ja kansainvälisyyden vahvistaminen. 

opetussuunnitelman sisältöä arvioitaessa todettiin, että on paljon sellais-
ta, mitä ei tarvitse muuttaa. vuonna 2015 tehtiin jo se edellä mainittu uu-
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distus, että kaikilla Diakin ylemmillä tutkinnoilla on tietty määrä yhteisiä 
opintojaksoja. ensimmäisen vuoden kokemukset niiden toteuttamisesta oli-
vat myönteisiä ja niiden suhteen ei tarvinnut tehdä isoja korjauksia. 

Myös eriytyvien opintojen perusrakennetta pidettiin pääosin hyvänä. kou-
lutusohjelman painopisteet ovat perustellusti teologisissa ja sosiaalialan opin-
noissa. näiden sisällä ryhdyttiin etsimään myös uusia näkökulmia. kristilli-
sen teologian asiantuntijuuden rinnalle tarvitaan myös valmiuksia uskonto-
lukutaidon ja spirituaalis-sensitiivisen työotteen kehittämiseen, jotta kirkon 
alan työntekijät ovat valmiimpia vastaamaan monikulttuuristuvan yhteis-
kunnan haasteisiin. Sosiaalialan opinnoissa on perinteisesti syvennetty yh-
teiskunnan sosiaalipalveluiden rakenteisiin, järjestelmiin ja lainsäädäntöön 
liittyviin sisältöihin. näiden rinnalla on syytä siirtää painopistettä entistä 
enemmän osallisuuden, yhteisöjen ja yhteisötyön näkökulmien suuntaan. 
Tämäkin trendi liittyy yhteiskunnan rakenteiden moninaistumiseen ja mo-
nikulttuuristumiseen. näistä elementeistä käsin tutkinnon profiilia kuvaa-
via keskeisiä teemoja ovat arvot, hengellisyys ja yhteisölähtöisyys. Samalla 
Diakille tähän asti ominaisen kontekstuaalisen teologian rinnalle tuodaan 
myös uskontoteologisia painotuksia.  

Toinen koulutuksen uudistamiseen liittyvä pohdittava asia liittyi koulu-
tusohjelman hakukelpoisuuksiin. ensimmäisen kymmenvuotiskauden aika-
na pääsyvaatimuksena oli se, että hakijalla oli ammattikorkeakoulututkin-
to sekä kelpoisuus kirkon virkaan. Tämä vaatimus oli perusteltu opetuksen 
teologisten sisältöjen ja kirkon työelämälähtöisen ajattelun takia. kulunei-
den vuosien aikana on kuitenkin koulutuksen malleissa menty kaiken ai-
kaa joustavampaan suuntaan. Monialaisuus on lisääntynyt, lähimpänä esi-
merkkinä Diakin ylempien tutkintojen yhteiset opintojaksot, ja avoin am-
mattikorkeakoulu on todellisuutta nykyisin myös ylemmissä tutkinnoissa. 
on perusteltua, että tutkintoa suorittamaan voivat hakeutua myös sellaiset 
soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla ei ole kirkon alan kel-
poisuutta. koulutusohjelman tavoitteet ja profiili ovat todennäköisesti rele-
vantteja muuallakin yhteiskunnassa kuin kirkon kentällä. Luonnollisesti on 
edelleen tärkeää, että hakijalla on riittävä tieto- ja kokemuspohja sekä mo-
tivaatio kirkon alaan orientoituviin opintoihin. näihin valintakriteereihin 
liittyvien kysymysten tutkiminen tapahtuu valintakokeissa. 

kolmas tutkinnon kehittämisen teema on kansainvälisyys. Tämän asian 
taustalla on edellä kuvattu eurooppalaisen diakonia-alan, mutta yhtä hyvin 
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kristillisen kasvatuksen, verkostojen vahvistaminen. nimenomaan Diakin 
näkökulmasta haasteena on kaiken aikaa ollut englanninkielisen opetuksen 
puute. Tästä syystä opiskelijavaihto on ollut vain yksisuuntaista – Suomes-
ta ulospäin. kansainvälinen osaaminen on yksi ylempien tutkintojen tavoit-
teista. Siksi on luontevaa, että osa opiskelustakin voisi olla englanninkielis-
tä. Tavoite on, että tässäkin Diakin koulutuksessa nähdään tulevaisuudessa 
myös ulkomaalaisia opiskelijoita ja opettajia. Samanaikaisesti pyritään vah-
vistamaan ulkomaisia verkostoja ja mahdollisuuksien mukaan löytämään 
uusia kumppaneita, joiden kanssa voidaan jatkaa jo perinteeksi muodostu-
nutta ja tuloksellista kansainvälistä yhteistyötä. Tätä kehittämistyötä tulee 
kaiken aikaa jatkaa. 

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tarve on noussut työelämäs-
tä. uuden koulutuksen kohdalla kysellään yleensä aina sen tarpeellisuut-
ta, niin on tehty tässäkin tapauksessa. Ylemmillä tutkinnoilla on kuitenkin 
oma paikkansa. alussa todettiin, että tutkinnon tulee tähdätä työelämän 
vaativiin asiantuntija- ja johtamistehtäviin sekä työn kehittämiseen. ei ole 
merkkejä siitä, että haasteet näillä alueilla olisivat vähenemässä. Tulevaisuu-
dessa sosiaali-, terveys- ja kirkon alalla on mitä todennäköisimmin lisäänty-
vää kysyntää asiantuntijoille, joiden osaamisen ytimessä on arvo- ja yhtei-
sölähtöinen työn kehittäminen. 
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Raili Gothóni ja Sami Kivelä 

kontekstuaalinen teologia, vapautuksen 
teologia ja kestävyys

Johdanto

Jos ammattikorkeakoulu, tai mikä tahansa yhteisö, hengittää vain sisään-
päin, se menettää elinkykynsä ja mahdollisuuden kehittyä. Diakonia mer-

kitsee yhteistä vastuuta ja jo luonteensa puolesta kutsuu kansainväliseen so-
lidaarisuuteen. uskontojen ja katsomusten universaalisuudesta johtuen glo-
baalit kysymykset ovat käytännössä aina kuuluneet osaksi kristinuskon ja 
Diakin itseymmärrystä. asenteellisten ja maantieteellisten rajojen rohkea 
ylittäminen on keskeinen osa Diakin perusolemusta.

Suurin osa Diakin kansainvälisestä työstä toteutuu perustutkinnon opis-
kelijoiden ja opettajien liikkuvuutena. Yhteistutkinnot, opetussuunnitelmi-
en yhteiskehittäminen ja yhteiset kehittämishankkeet vahvistavat sekä kan-
sainvälisyysosaamista että yhteistyöverkostoja. 

Tässä artikkelissa kuvataan ensin lyhyesti Diakin taustayhteisöjen perintöä 
ja kansainvälisen toiminnan mallin rakentumista. Sen jälkeen olemme va-
linneet tarkastelunäkökulmiksi kansainvälisessä työssä ilmenevät teologiset 
virtaukset ja niihin pohjautuvat periaatteet: kontekstuaalisuus, vapautuksen 
teologia sekä globaali vastuu, ekoteologia ja siihen nivoutuva kestävä kehitys. 
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Taustaoppilaitosten kansainvälinen perintö 

Diakonia-ammattikorkeakoulun kokeilusuunnitelmassa todettiin, että Dia-
kin vahvuutena ja erityispiirteenä on monikulttuurisuus ja -ammatillisuus. 
opiskelijoiden tuli saada valmiudet työskennellä monikulttuurisessa ympäris-
tössä ulkomailla ja kotimaassa. (kokeilusuunnitelma 1995, Meretmaa 2012.) 

Monet Diakin kansainväliset yhteydet tulivat perintönä siihen liittynei-
den oppilaitosten mukana. Yhteydet pohjoismaihin ja Saksaan olivat mo-
nipuoliset ja rakentuivat yhteistyössä sisarlaitosten ja niiden omistamien so-
siaali-, terveys-, kasvatus- ja diakoniaoppilaitosten kanssa. kehitysmaapai-
notteisuus nousi yhteistyöstä lähetysjärjestöjen, kirkon ulkomaanavun se-
kä Luterilaisen maailmanliiton kanssa. Lisäksi tehtiin yhteistyötä kirkko-
jen ja kansalaisjärjestöjen kanssa euroopassa ja eri kehittyvien maiden koh-
teissa. oppilaitosyhteistyö oli vielä tuolloin harvinaista kehittyvissä maissa. 
poikkeuksen tekivät kalkutan iper-projekti institute of psychological and 
educational research -järjestön kanssa ja rio de Janeirossa toteutettu pro-
gram for Social education. niissä molemmissa oli myös yliopistoyhteistyö-
tä ja orastavaa tutkimusta. (kansainvälisyyssuunnitelma 1998.)

kansainvälistymistä tuki kaikille pakollinen monikulttuurisuus-opinto-
jakso, johon sisältyi kansainvälinen harjoittelu. Joka vuosi kymmenet opis-
kelijat ovat käyttäneet tätä mahdollisuutta. vuoden 2015 opetussuunnitel-
man mukaan kirkon alan opetussuunnitelmissa on edelleen kaikille pakol-
lisina opintoina yhteensä 10 opintopistettä teoriaopetusta. kaikki suoritta-
vat perustutkinnossa kirkon kansainvälisen työn opintokokonaisuuden (5 
op). Sosionomien (amk) opetussuunnitelmassa on Moninaisuus ja moni-
kulttuurisuus sosiaalialan työssä -kokonaisuus (15 op), ja hoitoalan opiske-
lijat voivat puolestaan valita Multicultural nursing -opintokokonaisuuden 
(30 op). kaikille mahdollinen on myös kehitysmaatyöhön perehdyttävä pro-
fessional Work in the Developing World -kokonaisuus (30 op). Ylempään 
amk-tutkintoon tähtäävät globaalit maisteriohjelmat ovat osaltaan vasta-
usta kansainvälistymiseen, globaaliin vastuuseen ja kestävään kehitykseen 
(anjejo ym. 2013).
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Diakin kansainvälisen toiminnan mallin rakentuminen 

opetusministeriö nosti vuonna 2001 painopisteeksi eurooppalaisen yhteis-
työn ja edellytti ammattikorkeakouluja kiinnittämään huomiota Bolognan 
prosessiin. Tavoitteena oli vahvistaa Suomeen tulevien opiskelijoiden mää-
rää. (opetusministeriö 2001.) vaikka Diak pyrki vastaamaan tähän vaati-
mukseen, se piti edelleen kiinni kehitysmaayhteistyöstä ja globaalista vas-
tuusta. Globaalin vastuun toteuttaminen onkin pysynyt Diakille strategi-
sesti tärkeänä valintana läpi sen historian. kehittyvien maiden kanssa teh-
tävä yhteistyö nähdään olennaisena osana Diakin globaalia vastuuta myös 
2010-luvulla, jolloin koulutusvienti nousi keskeiseksi muutoksen ajuriksi 
korkeakoulukentässä (hälikkä 2016, 232).

Toimintasuunnitelmassa 2004–2006 vahvistettiin tutkimuksellisuutta 
kansainvälisessä työssä. pian sen jälkeen alkaneet kehitysyhteistyövaroin ra-
hoitetut liikkuvuushankkeet kehittivät vuosien ajan opiskelijoiden ja hen-
kilökunnan osaamista afrikan ja aasian kumppanimaissa, erityisesti Swazi-
maassa ja nepalissa. Samoina vuosina kehitettiin toimiva lähtövalmennus-
ohjelma ja yhteisölähtöinen, integroitu ja intensiivikursseihin nivoutuva toi-
mintamalli kehittyvissä maissa (hälikkä 2016). 

Mallin painopiste on ihmisoikeuksiin perustuvassa ja sosiaalieettisessä lä-
hestymistavassa. kehittämistyö perustuu kansalaisten ja yhteisöjen tarpei-
siin, ja korkeakoulun rooli nähdään siltojen rakentajana ja osallistavan yh-
teisönrakentamisen mahdollistajana. Tavoitteena on vaikuttavuus ja muutos. 
alueellisesta kehittämisestä päävastuu on yhteisön asukkailla, tutkimus- ja 
kehittämistyön asiantuntijat tulevat korkeakouluista ja opetuksen toimijoi-
na ovat opiskelijat. aktiivinen yhteistyö järjestöjen, hyvinvointipalvelujen 
ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa tukee toimintaa ja varmistaa muutok-
sen jatkuvuuden. alla oleva kuvio toimijatahot ja niiden välisen vuorovai-
kutuksen kuten vapautuksen teologiassa (ks. myöhemmin), mutta erityisen 
teologisen tarkastelun sijaan siinä painottuu yleisten ja yhtäläisten ihmisoi-
keuksien näkökulma.
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KUVIO 1. Diakin kansainvälisen työn periaatteet (Hälikkä, Kainulainen & Voima 
2009, 92)

Mallia on kehitetty ja testattu Swazimaassa, nepalissa ja Botswanassa (hä-
likkä, halonen & putkonen-hutchins 2016; kivelä 2015; hälikkä, kainu-
lainen & voima 2009). Mallia hyödynnetään myös maisteritasoisten yhteis-
tutkintojen kautta, joista esimerkkejä ovat kriisi- ja poikkeusalaa kehittävä 
terveysalan tutkinto (kenia) ja ihmisoikeusperustaista konfliktinratkaisua 
edistävä sosiaalialan tutkinto (Tansania). Yhteistä molemmissa on demo-
kraattisesti ymmärretty kapasiteetin vahvistaminen. Tulevaisuudessa myös 
yksityinen rahoitus ja koulutusvienti tulevat olemaan aiempaa keskeisem-
mässä roolissa uuden hallitusohjelman mukaisesti. 

Systemaattista kehittämistyötä on tapahtunut sekä sisäisesti reflektoiden 
että ulkoisten arvioiden kannustamana. vahvuutena voidaan pitää sitä, et-
tä Diakin kansainvälisessä toiminnassa luonteenomaista on huomioida toi-
mintaympäristö ja se konteksti, jossa yhteisö elää.
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Kontekstuaalisuus

Yleistavoitteena Diakissa on ihmisarvoisen ja oikeudenmukaisen elämän 
edellytysten tukeminen. Toimintaympäristö vaihtelee, ja se on erilainen iva-
lossa ja eldoretissä, porissa ja kathmandussa, helsingissä ja oslossa. paikal-
linen ja globaali limittyvät glokaaliksi. 

kontekstuaalisuus merkitsee tilanteeseen, aikaan ja paikkaan sidottua toi-
mintaa. Se tarkoittaa kansainvälisessä työssä kulttuurien kohtaamiseen liit-
tyvää vuoropuhelua ja uskontojen, arvojen ja yhteiskunnallisen ympäristön 
vuorovaikutusta kehittämis- ja tutkimustoiminnassa. kun pohditaan kon-
tekstuaalisuuden huomioimista, on kysyttävä, kenen ehdoilla ja kysymyksillä 
työskentely tapahtuu ja kuka tai ketkä sitä tekevät. onko yhteistyö sellaista, 
että kaikki erilaiset äänet ovat tasavertaisesti läsnä? Jo suunnitteluvaiheessa on 
olennaista huomioida toimintaympäristö ja se, että niiden ihmisten ääni ja 
kokemukset tulevat kuulluiksi, jotka ovat yhteiskunnallisesti, taloudellises-
ti ja kulttuurisesti syrjäytyneitä. Tämä edellyttää kaikkien toimintaan osal-
listuvien subjektiutta omaa elämää ja ympäristöä koskevassa toiminnassa. 

kontekstuaalinen teologia on eri puolilla maailmaa eri tavoin ilmenevää, 
paikallisen tilanteen erityishaasteisiin vastaamisesta nousevaa teologiaa. etelä-
afrikan musta teologia on vaikuttanut huomattavasti kontekstuaalisen teo-
logian kehitykseen. intialainen dalit-teologia on merkittävä kontekstuaalisen 
teologian muoto erityisesti etelä-aasian kastittomien keskuudessa (Malka-
vaara 1999). iso-Britanniassa on yleistynyt käsite urban theology (rintata-
lo 1999) ja etelä-koreassa 1970-luvulta lähtien yhteiskunnallista oikeuden-
mukaisuutta odottava minjung-teologia. Myös ekoteologialla ja feministi-
sellä teologialla on omat vahvat perinteensä (Tsokkinen 2008; visto 2016). 

kari Latvuksen mukaan kontekstuaalisen teologian erityispiirre on siinä, 
ettei sitä vain opiskella tai lueta, vaan sitä tehdään. Teologia on aktiivista yh-
dessä ja yhteisöllisesti toimimista. (Latvus 2002, 20.) Diakin yhteisöpajo-
jen toiminta jatkaa tätä ajatusta. Diakoniaa ja teologiaa tehdään ja toimin-
taa reflektoidaan yhteisöissä. kirkon alan kansainväliseen master-tason tut-
kintoon sisällytettiin teemoja kontekstuaalisuudesta (Joint master program 
in Diaconia and Christian Social Services, 26.3.2009).

kontekstuaalisuuden huomioiminen on vaikuttanut koko Suomen evan-
kelis-luterilaisessa kirkossa kansainvälisen diakonian käsitteen muutokseen. 
Se on merkinnyt siirtymistä kohti laajempaa kirkon kansainvälistä vastuuta. 
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Yhteistyöhön ja auttamisen monipuolisuuteen kiinnitetään entistä enem-
män huomiota. Lisäksi ihmisoikeuskysymykset ja konfliktien ratkaisu ovat 
tulleet tärkeiksi. (ikonen 2015.)

kontekstuaalinen teologia on Diakin kansainvälisessä toiminnassa hyväk-
sytty lähestymistapa, mutta käytännössä teologinen ulottuvuus on välillä jää-
nyt muiden teemojen alle. Joissakin tilanteissa lehtoreiden aktiivisuus on ka-
navoitunut eri teemojen pohjalta muodostuneiden järjestöjen kautta. näis-
tä esimerkkinä mainittakoon kastittomien ihmisoikeuksia ajava Dalitien so-
lidaarisuusverkosto (Dalit.fi), joka on saavuttanut kokoonsa ja resursseihin-
sa nähden kansallisesti näkyvän aseman. Se edustaa vapautuksen teologiaa.

Vapautuksen teologia

vapautuksen teologiaa voi pitää kontekstuaalisen teologian alalajina. (Lat-
vus 2002, 34). Tony addy totesi, että molemmat ovat menetelmällisesti sa-
manlaisia ja hyödyntävät hermeneuttista kehittämisen kehää. ero tulee sii-
tä, että kontekstuaalisuus sinänsä voi olla minkä tahansa ympäristön huomi-
oimista, mutta vapautuksen teologia edellyttää aina heikoimmassa asemas-
sa olevien keskeistä asemaa, toiminnan subjektiutta ja yhteiskuntakriittis-
tä asennetta. (Tony addy, haastattelu 8.4.2016.) Diakin kehittyvissä mais-
sa toteutuvan työn yhtenä juurena on vapautuksen teologinen ajattelu. Sitä 
ei ole Diakissa toteutettu sellaisenaan, mutta sen periaatteet ovat olleet läs-
nä välillä ohuemmin ja välillä vahvemmin. 

vapautuksen teologia on syntynyt Latinalaisessa amerikassa, jossa katoli-
sella kirkolla on ollut tarve uudistaa omaa toimintaansa niin, että se tukee 
heikoimmassa asemassa olevien elämää. Tällainen ajattelu oli vastaus kehit-
tyvissä maissa ja sortotilanteissa ihmisarvon ja oikeudenmukaisuuden rik-
komuksiin ja rakenteisiin, jotka mahdollistavat sorron ja köyhyyden. näis-
sä yhteiskunnissa tyypillisiä ovat laajojen ihmisryhmien epäinhimilliset elin-
olosuhteet, köyhyys, aliravitsemus, huono terveys ja sosiaalisesti syrjäytynyt 
asema. näkökulma on käyttökelpoinen myös suomalaisen diakonian ter-
veyseroja ja köyhyyttä koskevissa keskusteluissa. 

koska vapautuksen teologia on moniulotteinen, on sitä määritelty ku-
vaten sen erityispiirteitä. vapautuksen teologian pohjalta nouseva kirkko-
käsitys korostaa yhteisöllisyyttä (koinonia), tasavertaisuutta ja kaikkien ih-
misten osallisuutta. Sen erityispiirteinä voidaan pitää 1) kontekstuaalisuut-
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ta, 2) käytäntölähtöisyyttä, 3) yhteiskuntakriittisyyttä, 4) historiallisuutta 
ja 5) teologian ja raamatun tekstien pohdintaa arjen tilanteeseen integroi-
den (Saraneva 1991).

kontekstuaalisuus tarkoittaa asioiden ja ilmiöiden liittämistä laajempaan 
kokonaisuuteen ja ympäristöön. kontekstin huomioon ottaminen on mer-
kityksellistä asioiden ja ilmiöiden havaitsemisessa, kokemisessa ja tulkitse-
misessa. käytännön ensisijaisuus näkyy siinä, että kysymykset nousevat ih-
misten tarpeista ja hädästä. Se merkitsee usein ratkaisukeskeisyyttä sekä käy-
tännön ja teorian integroimista. Yhteiskunnallinen kritiikki ilmenee yhteis-
kuntatieteiden käyttämisenä teologian rinnalla, ja kritiikki pohjautuu ta-
vallisten ihmisten arjen kokemuksiin. historiallisuus on puolestaan tärke-
ää, jotta voidaan ymmärtää sekä nykyisen tilanteen että muutosten taustoja. 
Lopulta olennaista on palata raamatun teksteihin ja niiden uudenlaiseen 
uskon tulkintaan. kristinuskon sisällön ollessa rakkaus ja oikeudenmukai-
suus on toimintaa arvioitaessa kysyttävä, edistääkö se ihmisten hyvää elä-
mää ja oikeudenmukaisuutta ja tukeeko se Jumalan rakkauden välittymis-
tä ihmisille sekä vahvistaako se ihmisten keskinäistä lähimmäisenrakkaut-
ta. (vuola 1991, 15–16.)

vapautuksen teologian tuoma lisäarvo on siinä, että se auttaa jäsentämään 
eettisiä ja uskontoon liittyviä kysymyksiä osaksi prosessia. oma elämänhis-
toria, yhteisön analyysi sekä yhteistoiminta ja arviointi muodostavat koko-
naisuuden. Siinä eletään todeksi kristillistä uskoa kunnioittaen toimintaym-
päristön kulttuurista, sosiaalista ja yhteiskunnallista todellisuutta. Diak me-
nettää osan uskottavuuttaan, jos se ei toimi oman arvomaailmansa mukai-
sesti ja ole dialogissa erilaista arvomaailmaa ja uskontoa edustavien ihmis-
ten kanssa. nykyajan geopoliittisessa ilmapiirissä uskontojen ja katsomus-
ten osaamiselle on rauhantyön edistämisessä suuri tilaus.

Jos oman toiminnan ja periaatteiden reflektointi puutuu, jää helposti huo-
miomatta, että ihmiset tulkitsevat asioita omasta kulttuuristaan ja identitee-
tistään käsin. on toiminnan avoimuuden näkökulmasta ongelmallista, ellei 
tiedosteta, että jokainen identifioituu itselle tuttuun ja turvalliseen. Tärke-
ää olisi tunnistaa omat asenteet, oletukset ja myytit, tiedostaa omat taustat 
sekä arvioida kriittisesti toimintaa myös toisten näkökulmasta. Tämä edel-
lyttää kykyä asettua toisen asemaan ja tuntea myötätuntoisuutta, taitoa so-
peutua muuttuneisiin olosuhteisiin sekä vuorovaikutustaitojen hallintaa. 
(Jokikokko 2002, 87–89.)
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vapautuksen teologia tarvitsee toteutuakseen pitkäjännitteistä yhteistyötä. 
ensiksi tulee olla alueellinen yhteisö, jossa kehittämis-, tutkimus- ja muu-
tostyötä tekevät alueen ihmiset. Toiseksi tarvitaan työntekijöitä, joiden työ-
näkynä on kuulla ihmisten tarpeita ja työskennellä kaikkein haavoittuvim-
massa asemassa olevien kanssa. kolmanneksi tarvitaan tutkijoita, jotka otta-
vat tutkijakumppaneiksi kaikki alueen toimijat. näin tulokset leviävät myös 
teorioina ja tutkimuksina eteenpäin. oppilaitoksen tärkein voimavara ovat 
opiskelijat. Yhteisöjen kehittäminen toteutui jossain määrin jo Diakin al-
kutaipaleella sekä kalkutassa että riossa (Gothóni & de Carvalho Silveira 
1999). 2000-luvulla yhteisölähtöistä kehittämis- ja muutostyötä on tehty 
systemaattisemmin eri konteksteissa: Swazimaan maaseudulla vanhusten 
parissa (kainulainen ym. 2016), palestiinassa opetusmenetelmien paranta-
misessa (CiMo 2013), nepalin yläkoulu- ja lukioikäisten kanssa (kivelä 
2015) sekä kenian kriisi- ja poikkeusolon terveydenhuollon kehittämises-
sä (karvinen ym. 2016). pitkäjännitteinen yhteistyö mahdollistaa globaa-
lin vastuun ja kestävän kehityksen osaamisen lisääntymisen.

Globaali vastuu ja kestävä kehitys

Diakissa globaali vastuu on ollut koko ajan yksi strateginen painopistealue. 
nyttemmin se on myös yksi viidestä Suomen korkeakoulujen kansainvälis-
tymisstrategian 2009–2015 virallisesta painopistealueesta. Strategian mu-
kaan – – suomalaiset korkeakoulut käyttävät tutkimustaan ja asiantuntemus-
taan globaalien ongelmien ratkaisemiseen ja kehitysmaiden oman osaamisen 
vahvistamiseen. Korkeakoulujen toiminta rakentuu eettisesti kestävälle pohjal-
le ja tukee opiskelijoiden valmiuksia toimia globaalissa ympäristössä ja ymmär-
tää oman toiminnan globaaleja vaikutuksia. (opetusministeriö 2009, 49.) 

Globaalin vastuun käsite on moniulotteinen (kivelä 2015, 121–133). Seu-
raavaksi sitä käsitellään viidestä näkökulmasta: 1) yksilö, 2) pedagogiikka, 3) 
etiikka, 4) konfliktien ratkaisu ja 5) kestävä kehitys. Yksilön näkökulmasta 
tarkasteltaessa keskeistä on, että kukin meistä on yksilönä ja yhteiskunnan 
jäsenenä vastuussa siitä, että toimimme hyvän elämän edellytysten edistä-
miseksi kaikkialla maailmassa, mutta erityisesti siellä, missä hyvä elämä on 
vielä kaukana ihmisten arjesta (niemelä 2009, 181). Yksilöinä voimme toi-
mia kummeina, osallistua luotettaviin keräyksiin tai muutoin tukea kauem-
pana olevia lähimmäisiä.
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Toiseksi globaali vastuu liitetään pedagogiikkaan ja globaalikasvatukseen. 
Silloin se teemallisesti nivoutuu yhteen kansainvälisyys-, ihmisoikeus-, rau-
han- tai kehityskasvatuksen kanssa. (kivistö 2008, 11). Se antaa valmiuksia 
toimia kansainvälisissä tehtävissä ja mahdollistaa kasvua maailmankansalai-
suuteen. Maastrichtissa marraskuussa 2002 annettu Global education -julis-
tus peräänkuulutti globaalikasvatusta, joka edistää kehitysyhteistyötä, kestä-
vää kehitystä, rauhaa ja kulttuurienvälistä ymmärrystä. (kivelä 2015, 121). 
Diakin työntekijät edistivät pieneltä osalta tyttöjen koulunkäyntiä keräämällä 
varat kouluasuntolaan kenian maaseudulle. koulutusyhteistyö ja koulutus-
vienti voivat olla tulevaisuudessa osa vastausta maailman koulutusfoorumin 
vuonna 2015 antamaan incheonin julistukseen. Se haastaa tarjoamaan laa-
dukkaan koulutuksen kaikille maailman ihmisille vuoteen 2030 mennessä. 

kolmanneksi globaalia vastuuta voidaan tarkastella etiikan näkökulmas-
ta, jolloin se on osa kaikkea toimintaa ja erityisesti osa etiikan ja teologian 
opetusta. Samalla kun tunnustamme ihmisten erilaisuuden, on hyvä nähdä 
meitä eettisesti syvässä merkityksessä yhteen liittävät tekijät. ne voivat yh-
distää ihmiskunnan yhteiseen kamppailuun eriarvoisuuden, köyhyyden ja 
hädän vähentämiseksi ja poistamiseksi. 

Globaalin etiikan taustalla näkyy kultaisen säännön periaate. Se esiintyy 
kaikissa suurissa uskonnoissa ja filosofioissa hieman eri muodoissa. Yleis-
inhimillisenä pidetty kultainen sääntö tarkoittaa periaatetta: Tee toiselle se, 
minkä toivoisit hänen tekevän sinulle tai Älä tee toiselle sitä, mitä et toivo tois-
ten tekevän sinulle. kansainväliset kirkkojen yhteistyöelimet, kuten kirkko-
jen maailmanneuvosto ja Luterilainen maailmanliitto, ovat systemaattisesti 
syventäneet tätä keskustelua. Tämä näkyy myös kirkon ulkomaanavun ja 
eri lähetysjärjestöjen tekemässä työssä. (kivelä 2015, 122–123.) 

neljäs näkökulma globaaliin vastuuseen on keskustelu uskontojen asemas-
ta konfliktien ja sosiaalisen kestävän kehityksen syissä ja ratkaisuissa. viime 
aikoina uskonnollisten toimijoiden välittävä rooli on tullut merkittäväksi 
kansainvälisessä rauhantyössä. Monissa konflikteissa uskontoja käytetään ar-
gumenttina valtapyrkimyksille. ongelmat tulkitaan uskonnoista johtuvik-
si. Tällöin peittyvät syyt, jotka juontuvat politiikasta, epäoikeudenmukai-
suudesta, väkivallasta ja koston kierteestä. ongelmien ratkaisemisen sijaan 
asioita tulkitaan ja määritellään omien ennakkoluulojen, pelkojen ja vihol-
lisuuskuvien näkökulmasta. Samalla unohdetaan, että kaikkien uskontojen 
esiintymismuotoja on useita erilaisia eikä niitä voida leimata jonkin ääriliik-
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keen mukaisesti. Yleisesti on todettu, että uskontojen vuoropuhelulla voi-
daan tukea kestävän rauhan rakentumista. (Younan 2002.)

uskontoja koskeva tietämys on ohutta mediassa ja laajemminkin suoma-
laisessa yhteiskunnassa, jossa esiintyy uskontokriittinen länsimainen arvo-
maailma. Siitä syystä keskusteluissa näkyy puhe uhkista, ongelmista ja ääri-
aineksista. (kujala 2012.) Diak on osallistunut kauan monikulttuurisuus- 
ja uskontodialogikeskusteluihin, joiden merkitys on kasvanut turvapaikan-
hakijoiden määrän lisääntyessä. kaikki Diakista valmistuneet ammattilaiset 
ovat saaneet ja saavat vahvat perustiedot moninaisuudesta. Lisäksi kirkol-
liset opiskelijat ovat voineet valita Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian 
opintojakson.

uusina avauksina ovat vuoden 2014 alusta tulleet kulttuuri- ja uskonto-
lukutaidon, uskontolukutaidon ja median sekä islam-lukutaidon kurssit, 
joita voidaan suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa. aiempaa enem-
män voisi olla syytä seurata kaikkien uskontojen ja katsomusjärjestelmien 
kesken käytävää globaalia sosiaalieettistä keskustelua kuten asiakirjoja, jois-
sa käsitellään maailman uskontojen parlamentin tavoitteita ja globaalin etii-
kan määrittelyä ja soveltamista. 

viides ulottuvuus globaalin vastuun käsitteeseen on kestävä kehitys. Glo-
baali vastuu ja kestävä kehitys ovat osa ekoteologiaa ja sijoittuvat jatkumoon 
aiempien modernin teologian kontekstuaalisten suuntausten, kuten vapau-
tuksen teologian ja feministiteologian, kanssa. Conradie (2006, 3) kutsuu-
kin ekoteologiaa kontekstuaalisen teologian uudeksi aalloksi: se on teologi-
aa, jota tehdään globaalin ympäristökriisin kontekstissa ja kipeän tietoisena 
siitä. Toiminta on perusolemukseltaan emansipatorista. Teologisen työsken-
telyn lopullisena päämääränä on vapauttaa luonto siitä riistetystä asemasta, 
johon se on ihmisen toiminnan seurauksena joutunut. (pihkala 2014a, 13; 
pihkala 2014b, 233–235, visto 2016.) 

kokonaisvaltainen kristinuskon tulkinta huomioi ympäristötieteiden vah-
van viestin, joka korostaa sitä, että ihminen on ennen kaikkea osa luoma-
kunnan kokonaisuutta ja riippuvainen muusta luonnosta. Myös ei-inhimil-
lisillä luoduilla on oikeuksia eivätkä luomakunnan antimet kuulu vain joil-
lekin ihmiselle, vaan ne tulee jakaa oikeudenmukaisesti kaikkien kesken. 
kMn:n ja LML:n sekä monien kirkkojen uudemmat ekoteologiset kan-
nanotot ovat edustaneet tällaista ajattelua. (kainulainen 2007, 14–15; pih-
kala 2014b, 241–243.)
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keskustelu kestävästä kehityksestä sai ensimmäisen merkittävän jäsennyk-
sensä 1987 julkaistussa Brundtlandin komission raportissa Yhteinen tulevai-
suutemme. Yk:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa rio de Janeirossa 1992 
korostui ekologisuus. kestävän kehityksen huippukokouksessa Johannesbur-
gissa 2002 keskusteluun tuotiin tasavertaisesti ekologisen kestävyyden lisäk-
si sosiaalinen kestävyys. Sittemmin on vakiintunut jako ekologiseen, sosiaa-
lis-kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävyyteen, joita tulee edistää integroi-
dusti suhteessa toisiinsa (kivelä 2015, 123). 

kestävän kehityksen teemat ovat olleet vahvasti esillä ammattikorkeakou-
luissa. arene ja ammattikorkeakoulujen tutkimusverkosto aMktutka ku-
vasivat vuosina 2007–2008 yli 50 Tki-hanketta, joissa globaalia vastuuta 
ja ympäristötietoisuutta edustivat esimerkiksi öljyonnettomuuden torjunta-
hankkeet ja kuivakäymäläkompostijätteen hyötykäytön kehittäminen (Luo-
pajärvi 2009, 188–189). viime vuosina ja erityisesti uusien kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden (agenda 2030) hyväksymisen yhteydessä kestävyyden 
huomioimisesta on tullut yhä suurempi osa ammattikorkeakoulujen Tki-toi-
mintaa ja arkea. Diak osallistui vuonna 2016 euroopan kestävän kehityksen 
viikolla 100 kestävää aloitetta esittelevällä sosiaalisen median kampanjalla. 

vuosina 2014–2016 Diak koordinoi neljän ammattikorkeakoulun GLo-
re-hanketta, jossa edistettiin globaalin vastuun ja kestävän kehityksen peri-
aatteiden omaksumista yli 50 asiantuntijavaihdon ja monimuotoisten, opis-
kelijat huomioivien Tki-prosessien avulla (kivelä, hovila, Juntunen, pelt-
tari & Laasonen 2016). hanke on tuonut esiin tarpeen arvioida toiminnan 
vaikuttavuutta, jalostaa edelleen kestävän kehityksen teemoja niin opetus-
suunnitelmissa, strategioissa kuin työn arjessa. Strategisesti merkittävää oli 
Diakin liittyminen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen (Sitoumus 
2050) allekirjoittajiin toisena ammattikorkeakouluna Suomessa.

Globaalin vastuun ja kestävän kehityksen perustan muodostaa tietoisuus 
siitä, että kaikki jakavat yhteistä maapalloa ja ovat sekä saajia että antajia. 
ajattelusta rikas pohjoinen – köyhä etelä on luovuttu. Syksyllä 2015 hyväk-
sytyt uudet Yk:n kestävän kehityksen tavoitteet (agenda 2030) murtavat 
lopullisesti jaon pohjoiseen ja etelään: uusi universaali kehitysagenda näkee 
kaikki maat eräällä tavalla kehitysmaina ja vaatii huomioimaan entistä pa-
remmin niin köyhien yhteisöjen tarpeet kuin planeetan ekosysteemien ra-
jat (Steffen ym. 2015; kivelä 2016). 
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Lopuksi

Jokainen yhteisö rakentaa yhteistä historiaa, johon liittyvät tarinat ja iden-
titeettikertomukset. vaikka arvot ovat olleet samat koko Diakin olemassa-
olon ajan, toiminnassa on nähtävissä myös katkoksia ja suunnan tarkennuk-
sia. Diakissa tulee olla tilaa moniäänisyydelle, sisäiselle monimuotoisuudel-
le ja ulkoisten rajojen joustavuudelle. Taustalla olevat periaatteet, konteks-
tuaalisuus, globaali vastuu ja vapautuksen teologian painotus haavoittuvim-
massa asemassa olevien huomioimisesta, antavat pohjan sille, että Diakil-
la voi olla keskeinen rooli maailmanlaajuisen yhteisvastuun kantamisessa ja 
uskontolukutaidon lisäämisessä. Diak voi tehdä työtä asenteiden muokkaa-
jana ja konkreettisena toimijana sekä monikulttuuristuvassa Suomessa et-
tä kansainvälisesti. 

Jatkuvasti on syytä kriittisesti arvioida, onko aika päästää irti ”köyhien ja 
haavoittuvassa asemassa olevien äänen kuulemisen” keskustelusta yhdessä 
toimimiseen sekä ihmisten ja yhteisöjen voimavarojen jakamiseen. Muutoin 
haavoittuvassa asemassa olevat eri kulttuurien ja uskontojen edustajat mää-
ritellään muukalaisuuden näkökulmasta, ja määrittelyyn liittyy aina vierau-
den tai toiseuden elementti. vaarana on, että näkemys ihmisestä toiminnan 
kohteena tulee lähes huomaamatta asenteisiin ja kohtaamisiin.

Diakilta edellytetään halua toimia vaikuttavasti. kansainvälisen tutkimus- 
ja kehittämistyön tulee näkyä yhteisöjen omien oikeuksien vahvistumisena, 
konfliktien ehkäisyssä ja luomakunnasta huolehtimisessa. vapautuksen teo-
loginen pohjavire muistuttaa, että kyse on viime kädessä Jumalan toimin-
nasta tässä maailmassa. Se on hyvän laittamista kiertoon. Diakin paikka on 
osallistua, välittää ja vaikuttaa.
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Esko Kähkönen 

teologiaa ja uskonnon sisältöjä 
digitalisoituvassa yMpäristössä

Johdanto

Digitaalisuudesta on tullut yhteiskunnan toiminnan ja kehityksen avain-
sana. kehityksen potentiaalista vaikutusvoimaa kuvaa tutkija Sage el-

wellin toteamus elämästä digitaalisen ja analogisen välissä. nämä kaksi muo-
dostuvat olennaisiksi identiteetin muodostumisen ja ylläpitämisen kannal-
ta (elwell 2014). oxfordin yliopiston teologian professori Graham Ward 
painottaa teologian tehtävää digitalisoituvassa maailmassa. Teologian täytyy 
työstää internet-kulttuuria, koska se uutena kulttuurina muovaa yhteiskun-
nallista elämää. hän huomauttaa, että myös teologia muuttuu, kun yhteis-
kunnallisen elämän ehdot muuttuvat. Tässä tarvitaan kuitenkin teologian 
proaktiivisuutta. Teologian tulee silti edustaa ulkopuolisuutta kaikkialla läs-
näolevassa kybermaailmassa. (Ward 2002, 68.) 

puheenvuoroissa digitaalisuus näyttäytyy sellaisen mittaluokan asiana, et-
tä sitä ei voi ohittaa sen enempää teknologiapainotteisella toimenpidepu-
heella kuin ei myöskään vetäytymällä. Tässä artikkelissa pohdin näkökul-
mia, joilla voi olla merkitystä digitaalisuuden vaikuttaessa erityisesti teolo-
giaan ja uskonnollisten sisältöjen tuottamiseen. 

otan esiin myös eräitä digitaalisuuden soveltamiseen ja käyttämiseen liit-
tyviä kysymyksiä. katsaus on esimerkinomainen, ja tarkoituksena on tutus-
tua eräisiin pääpiirteisiin vakiintumattomalla ja nopeasti kehittyvällä alueella. 
Tarkoitus on pienen artikkelin puitteissa herättää kysymyksiä siitä, millaisia 
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näkymiä digitaalisuuteen teologian piirissä liittyy. kiinnitän erityisesti huo-
miota digitaalisuuteen teologian tutkimuksen piirissä ja sisältöjen kehittämi-
sessä. pyrin laajentamaan näkökulmaa suomalaisesta tilanteesta laajemmalle. 

Suomalaisessa valtakirkollisessa kentässä verkkomaailma on voimistuvas-
ti läsnä. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon mittavat verkkoprojektit ha-
kevat vertaistaan; suuria panostuksia on tehty viime vuosina kirkon eri työ-
muotojen trimmaamiseksi digiaikaan. enää ei ole mitään erityistä siinä, et-
tä seurakunnan tapahtuma välittyy verkon kautta tai että seurakuntalaiset 
voivat netin kautta etsiä tietoa tai tukea elämäntilanteisiinsa. Sosiaalisen me-
dian sovellukset tiedotus- ja keskustelukanavina ovat itsestäänselvyys, aina-
kin verkkomaailmaa omaksuneelle käyttäjälle. 

en käy esittelemään kirkon verkkotoimintaa tai siihen liittyvää ajattelua 
tarkemmin. kirkon verkkohankkeista on tehty laaja kysely vuonna 2012. 
Tuhansien vastaajien otoksineen se välittää selkeätä viestiä vahvasti kehitty-
mässä olevasta ja monipuolisesta verkkotoiminnasta. Tavoitteeksi toiminnalle 
on asetettu vuorovaikutuksellisuus ja laadukas verkkoläsnäolo. Laadukkuu-
della kirkon verkkotoiminta ymmärtää kirkon jäsenen aktiivista ja sisältöä 
tuottavaa roolia. kyselyn tuloksista käy ilmi muun muassa se, että kirkon 
työntekijät ovat omaksuneet nettityön perusajatuksena ihmisten kuuntele-
misen. Tulosten mukaan kuunteleminen ylittää kaksin verroin tarpeen saa-
da työntekijän itsensä äänen tulla kuulluksi. (ks. hintsala & ketola 2012.) 

Digitaalisuus teologian tekemisessä

alussa väläytin Graham Wardin kommentteja digitaaliseen kulttuuriin ja sen 
haasteisiin teologiassa. Wardin kykyä tiedostaa suuria kehityskulkuja osoit-
taa, että teksti on julkaistu jo vuonna 2002. Digitalisaation valtavan kehi-
tysnopeuden mitassa sitä on pidettävä varhaisena kannanottona. 

Ward kirjoittaa värikkäästi nettimaailman ilmiöistä ja vaikutuksista ihmis-
ten tajuntaan ja arvoihin. edistynyt teknologia ”houkuttaa esiin sekulaarin 
uskonnollisuuden”. vastakohdan kautta selviää hänen tarkoituksensa: teo-
loginen katsomus (worldview) eroaa sekulaarista uskonnollisuudesta olen-
naisesti. ratkaisevana ulottuvuutena on teologian sitoutuminen transsen-
denssiin, ”tuonpuoleiseen”, ”hyvään”, ”todelliseen”, ”kauniiseen”, ”oikeu-
denmukaisuuteen”. Teologinen katsomus on Wardilla tuonpuoleinen kor-
jaava tekijä (transsendental corrective) ”globaalin verkoston manipuloidul-
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le ja manipuloitavissa olevalle itsemääräytyvyydelle, immanentille.” hän to-
teaa vielä epäilevänä: 

Informaation virta bitteinä yhdeltä isännältä (host) toiselle edistää ja to-
teuttaa (operate) immanenttia järjestystä. Osallistuminen tähän elektro-
niseen energiakenttään on lähestulkoon psykosomaattista, jossa erilaisia 
haluja (desires) kasvatetaan ja niihin tehdään tutkimusmatkoja (explore) 
tekstein, kuvin ja videoin. (Ward 2012, 68.)

Digitaalisuus edustaa Wardille, jos ei uhkakuvaa, niin ainakin vakavaa 
haastetta, joka kohdistuu digitaalisen kulttuurin kaikkialle ulottuvaan sylei-
lyyn ja arvomuutokseen. vastaus on arvoihin sitoutuneessa, transsendenttia 
näkökulmaa välittävässä teologiassa. Wardin ajatukset edustavat tässä pie-
nimuotoisena ekskursiona teologian piirissä esiintyviä kriittisiä ääniä. Laa-
jemmasta edustavuudesta on vaikea sanoa enempää, mutta digitaalisuuden 
ja teologian kohtaamisen syväkysymyksiä hänen esityksestään nousee vah-
van herättelevällä tavalla.

on tarpeen luoda silmäys teologian tekemisen konkreettisiin ulottuvuuk-
siin digitalisoituvassa ympäristössä. pieni katsaus digitaalisuuden ja teolo-
gian kohtaamisen käsitteisiin on myös paikallaan. en tässä kuitenkaan pyri 
lyömään lukkoon käsitteitä, joita olisi käytettävä kuvaamaan digitaalisuut-
ta uskonnon harjoituksen ja tutkimuksen alueella.

kansainvälisesti jossain määrin on nousussa digitaalisen teologian käsite. 
esimerkiksi tunnetussa Lontoon yliopiston king´s collegessa voi jopa väi-
tellä digitaalisen teologian tohtoriksi. Tohtoriohjelman kuvauksesta käy il-
mi, että tutkinto on mahdollista suorittaa missä tahansa teologian ja uskon-
totutkimuksen oppiaineessa. erikseen mainitaan muun muassa kulttuuri- 
tai historiatutkimuksellinen tutkimusote, joka saa tutkinnossa täydennyk-
sekseen ”digitaaliset työkalut, metodit, ja kriittiset perspektiivit”. (king´s 
College 2016.) Brittiyliopistoista digitaalista teologiaa tehdään erityisesti 
Durhamin ylipiston teologisen tiedekunnan yhteydessä toimivassa digitaa-
lisen teologian tutkimuskeskus Codecissa. Sitä esittelen vielä tuonnempana.

käsitteenä digitaalinen teologia on vasta vakiintumassa. olen valmis käyt-
tämään ilmausta laajasti kuvaamaan kehittämiseen liittyviä ja tutkimuksellisia 
pyrkimyksiä. kohteena toiminnassa ovat uskonnollisten yhteisöjen vuorovai-
kutus, digitalisoinnin merkitykset ja sovellukset sekä sisällölliset vaikutukset.



204

Tuoreessa kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa teologian ja uskonnon 
alaan kuuluvat kysymykset sijoittuvat usein digitaalisten ihmistieteiden (di-
gital humanities) kategoriaan. Tästä esimerkkinä on vuonna 2015 maail-
man merkittävimmän tekniikkayliopiston, MiT:n, julkaisema tukeva ko-
koomateos ”Between humanities and The Digital” (ks. Svensson & Gold-
berg 2015). Laajan teoksen ainoassa uskontoa käsittelevässä artikkelissa Tim 
hutchings toteaa, että uskonto on ”vähäinen osallistuja” digitaalisissa ih-
mistieteissä. varhaisemmassa digitaalisen kehityksen vaiheessa uskonnolli-
sia tekstejä hänen mukaansa analysoitiin laajemmin, mutta nykyisellään us-
konto on parhaimmillaankin marginaalinen teema alan konferensseissa ja 
keskusteluissa. käytännön uskonnonharjoituksessa, toisin kuin akateemi-
sessa tutkimuksessa, huchingsin mielestä digitalisaatio on edennyt kuiten-
kin hyvin eri osa-alueilla. käytännön digitalisaatioon hän laskee tekstien 
tuottamisen ja julkaisun, uusien teknologisten sovellusten ja työkalujen ke-
hittämisen, ja uudet pedagogiset toteutukset. Tutkimus ei ole kirjoittajan 
mielestä kuitenkaan päässyt tehtävänsä tasalle. Tutkimusmetodit ovat van-
hakantaisia, eikä digitaalisuuden mahdollisuuksia osata hyödyntää. (hut-
chings 2015, 283–286, 293.)

hutchings nostaa esille kolme erityistä työskentelyaluetta: pyhät tekstit, 
digitaalinen uskonto ja digitaalinen teologia. 

Pyhät tekstit: kristikunta on työstänyt pyhiä tekstejä vuosisatoja. Digitaa-
liset työkalut ovat nyt monipuolisesti käytössä tekstien hyödyntämisessä. 
hutchings kuvailee laajasti erilaisia projekteja, niin kristinuskon kuin mui-
denkin uskontojen piiristä, alkaen tekstien digitoinnista koulutustarkoituk-
siin ja uskontojenväliseen kohtaamiseen. Yhtenä menestyksekkäimpänä pro-
jektina kirjoittaja mainitsee Youversion-nimisen applikaation, jota on ladat-
tu 150 miljoonaa kertaa. Lukija voi valita yli 1000 eri raamatunkäännök-
sestä yli 700 kielellä ja personoida sisältöä mieltymystensä mukaan. (hut-
chings 2015, 286–289.) 

Digitaalisen uskonnon tutkimus: hutchings pyrkii hahmottamaan tarvitta-
vaa tutkimusorientaatiota uskonnon ilmentämiselle digitaalisin keinoin ja 
välinein. käsitteellisesti digitaalinen uskonto (digital religion) näyttää epä-
selvältä, ja käsittely jää erilaisten hankkeiden esimerkkitasolle. esimerkkien 
valossa näyttää, että digitaalisen uskonnon käsitteeseen liittyisi moninainen 
määrä erilaisia toimintoja, jotka liittyvät uskonnonharjoittamiseen. 
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esimerkiksi ortodoksijuutalaisten omaperäinen tapa käyttää matkapuhe-
limia, joista on estetty kommunikaatio kaikkien oman uskonnollisen ryh-
män ulkopuolisten tahojen kanssa, on yhtenä tapauksena työskentelystä di-
gitaalisen uskonnon alueella. Toisena esimerkkinä ovat hutchingsin tutki-
mukset raamatun käyttötavoista eri puolilla maailmaa. analyyseissa hyö-
dynnettiin raamattuapplikaatioiden keräämää käyttäjätietoa. (hutchings 
2015, 289–291.)

Digitaalisuuden teologiat: hutchingsin mukaan teknologian ja uskonnolli-
sen uskon suhdetta voidaan tutkia ainakin kolmella tavalla. nämä ovat hen-
gellisten (spiritual) ideoiden vaikutus teknologiseen kehitykseen ja toisek-
si teknologioiden vaikutus uskonnollisiin ryhmiin. kolmas lähestymistapa 
on teknologiasta peräisin olevien käsitteiden ja metaforien käyttäminen us-
kontoa koskevan yleisen ymmärryksen tutkimiseen ja kyseenalaistamiseen. 
(hutchings 2015, 291–293.)

Tällä alueella on esimerkiksi tutkittu uskonnollisuuden juuria ja päädytty 
väittämään, että digitaalisuuteen liittyvän ajattelun taustalla on myös piilos-
sa olevia uskonnollisia uskomuksia. Yksi tulos (Wertheim) oli, että varhai-
sessa kyberavaruuden visionnissa oli nähtävillä sekulaari yritys korvata kris-
tillinen taivaskäsitys. Samaan tapaan yhden tutkimuksen (pärna) mukaan 
internetiin on liitetty pyhyyden aspekteja, uuden luomista, jossa lupaukse-
na olivat vauraus, vapaus ja harmonia. kristilliset toimijat, erityisesti evan-
kelikaalisissa suuntauksissa, ovat hutchingsin mukaan puolestaan pyrkineet 
varmistamaan, että teknologioita käytetään tehokkaasti julistuksen ja juma-
lanpalveluksen vahvistamiseksi. Tähän liittyy rohkaisua sosiaalisen medi-
an käyttöön, toisaalta myös varoituksia sen kielteisestä vaikutuksesta ajatte-
luun ja toimintaan. Mielenkiintoa herättää myös kristillis-teologinen ”huo-
lenpidon ja näkyvyyden” malli (Stoddart), joka kyseenalaistaa valvontaan 
(surveillance) liittyvää sosiologista tulkintaa. (hutchings 2015, 291–292.)

katolisen kirkon roolista hutchings nostaa esille jo 1990 paavi Johannes 
paavali ii:n antaman julkilausuman ”kristillinen sanoma tietokonekulttuu-
rissa”. internetin merkitystä katolinen kirkko korostaa koulutuksen ja pro-
selytismin välineenä. Yleisesti ottaen useat tutkijat näkevät digitaalisen me-
dian avaimena kirkkojen muutokseen. Mainituksi tulee muun muassa Leo-
nard Sweet, joka katsoo, että sosiaalinen media sopii kirkkojen muutostar-
peiden näkökulmasta ”täydellisesti google-sukupolvelle”. elizabeth Dre-
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scher näkee sosiaalisen median kirkon reformaation välineenä. (hutchings 
2015, 292–293.) 

hutchingsin artikkeli valaisee digitaalisuuteen liittyvän tutkimuksen ja 
käytännön uskonnonharjoituksen ilmiöitä. hän on pyrkinyt muodosta-
maan tilannekuvaa tutkimusalalta, vaikkakin kokonaisuus jää hajanaisek-
si. hutchingsin laajempi esittely tässä yhteydessä palvelee vähintään ensi-
informaation välittäjänä. artikkeli ohjaa myös tutustumaan eri tutkijoiden 
teemoihin ja tuloksiin, joskaan kirjallisuusluetteloa hutchings ei esitä. ala 
on kirjoittajan mukaan joka tapauksessa pieni, ja akateeminen työskentely 
ei ole vielä tuottanut merkittäviä tuloksia.

Suomessa tietojenkäsittelytieteen puolella professori erkki Sutinen käyttää 
digitaalisen teologian käsitettä ”uskon moninaisten ilmaisujen” kuvaamiseksi 
digitaalisin keinoin. Digitaalinen teologia yhdistää hänen mukaansa teolo-
gian, median ja digitaalisen kulttuurin. kysymyksessä on johdonmukainen 
kehitys suullisesta viestinnästä printtimedian kautta digitaaliseen esittämi-
seen. Tietojenkäsittelytieteilijänä Sutinen pohtii tietojenkäsittelytieteen me-
netelmien soveltumista ja kohdentamista eri teologisten oppiaineiden käyt-
töön. Digitaalisen teologian käytännön soveltamisessa Sutinen uskoo digi-
taalisen teologian mahdollisuuksiin esimerkiksi eksistentiaalisten kysymys-
ten käsittelyssä peleissä, tai tekstien hengellisten sisältöjen tunnistamisessa 
ja analysoinnissa. (ks. esim. kolog, Sutinen & nygren 2016.)

Uskontoaiheiset sisällöt digitaalisessa kehittämistyössä

Digitaalisuuden juurtumisessa ja käyttäjäystävällisten ratkaisujen löytymi-
sessä olennaista on se, että sisältöjen esittäminen tapahtuu luotettavasti ja 
jos mahdollista luovasti. Teologisten ja ylipäätään uskonnollisia viitteitä si-
sältävien sisältöjen osalta kysymykseksi saattaa nousta, tavoittaako digitaa-
linen ympäristö ja esittämistapa uskonnon olemukseen ja ymmärtämiseen 
liittyviä ydinasioita. Toisaalta asiaa voitaisiin myös lähestyä esittämällä, et-
tä hyvin toteutetussa digitaalisessa aineistossa tai ympäristössä ydinsisältöjä 
voidaan esittää monipuolisemmin ja analyyttisemmin kuin pelkästään teks-
tuaalisissa tai verbaalisissa yhteyksissä. Tällöin liikutaan vahvemmin alueel-
la, jossa kohtaavat mediapedagoginen ja systemaattisteologinen esittämisen 
ja ymmärtämisen tapa. 
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Mielenkiintoinen ja vielä ilmeisen harvinainen esimerkki laaja-alaisista pyr-
kimyksestä teologian ja digitaalisuuden suhteen selvittelyyn ja käytännön 
kehittämiseen on aikaisemmin mainittu digitaalisen teologian tutkimuskes-
kus Codec, joka toimii Durhamin yliopiston teologisen tiedekunnan yhte-
ydessä. keskuksen lähtökohdat ovat painottuneet eksegeettiseen tutkimuk-
seen ja soveltamiseen, mutta toimintaa voisi nyttemmin luonnehtia myös 
käytännöllisteologiseksi ja orientaatioltaan kirkolliseksi. Codec määrittää 
ohjelmaansa seuraavasti:
• teologia digitaalisella aikakaudella – mukaan lukien raamattulukutaito, 

digitaalisen muutoksen vaikutus yhteiskunnassa, kulttuurissa ja viestin-
nässä, teologiset kysymykset, jotka liittyvät uskonnolliseen identiteet-
tiin verkkovuorovaikutuksessa

• saarnaaminen ja viestintä digitaalisella aikakaudella, homiletiikka, ajatus-
ten kommunikaatio, teologinen viihde, mielikuvitus uskon maailmassa

• opetuslapseus digitaalisella aikakaudella, uskonnollisten yhteisöjen kas-
vu ja opetuslapseus sekä niiden sosiaalisen median käyttö, ihmisenä ole-
minen digitaalisella aikakaudella

• digitaaliset resurssit, ensiluokkaisten digitaalisten toteutusten luominen 
opetukseen ja opetuslapseuden vahvistamiseen (Codec 2016).

Codecin ohjelmaa voi pitää monipuolisena, teemat ovat tuttuja digitaa-
lisen median alueella toimiville. Suomessa kirkon verkkohankkeissa ja va-
kiintuneessa toiminnassakin eri osa-alueita työstetään ja toteutetaan. hank-
keiden ja toiminnan tutkimuksellinen seuranta ei ole kenties kovin kehit-
tynyttä. Yksi ensiaskel kootumpaan kentän esittelyyn, keskeisten teemojen 
arviointiin ja analysointiin oli vuonna 2011 Diakonia-ammattikorkeakou-
lun sarjassa ilmestynyt teos ”verkkoa kokemassa. hengellisyys ja vuorovai-
kutus verkkoyhteisöissä”. Se käsitteli kirkollisia verkkohankkeita yhteisten 
merkitysten, yhteisöjen toiminnan, luottamuksen syntymisen ja toiminnan 
kasvun kautta. (ks. hintsala, kähkönen & pauha 2011.)

Suomalaisessa yliopistotutkimuksessa digitalisoituja sisältöjä hyödynnetään 
esimerkiksi kirkkohistorian ja eksegetiikan tutkimuksessa. Jo aikaisemmin 
perusteellisesti tutkittuihin aineistoihin voidaan saada uusia näkökulmia ja 
uutta tietoa, kun niitä pystytään käsittelemään tietokantaohjelmilla tai teks-
tianalyysityökaluilla. Myöskin aineiston havainnollistaminen ja visualisointi 
avaavat uusia mahdollisuuksia vaikkapa historiallisten tapahtumien kuvaa-
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miseen. Tietojenkäsittelytieteessä paljon käytetty tiedonlouhinta paljastaa 
mittavista aineistoista asioiden välisiä yhteyksiä ja rakenteita. (ahokas 2014.)

Teologisten sisältöjen esittämisessä monen osa-alueen mahdollisuudet yh-
distyvät digitaalisessa ympäristössä. kirkon alan ammatteihin valmistavissa 
koulutusohjelmissa Diakonia-ammattikorkeakoulussa, samoin kuin teolo-
gian opiskelussa yliopistossa yhdistyvät monet tekijät: monipuolinen oppi-
aines, vuorovaikutus, sielunhoito, historian ilmiöt, kirkon usko, pyhät teks-
tit, uskonto yhteiskunnassa ja julkisuudessa, pyhyys ihmisen ja yhteisöjen 
elämässä, uskontojen kohtaaminen. Digitaalisten välineiden ja menetelmi-
en käytön kannalta nämä muodostavat lupaavan kokeilukentän. Mitään ei 
kuitenkaan synny itsestään ja ilman vaivannäköä. 

oma kysymyksensä on digitaalisuuden tuoma muutos teologiaan ja us-
kontotulkintaan. Se on alue, johon tässä en pysty laajemmin viittaamaan. 
Wardin ajatukset näyttävät kuitenkin osoittavan tämänkin alueen merkityk-
sellisyyttä ja suoranaista räjähdysvoimaa. Yksi seurattava tulevaisuuden te-
kijä on uskonnollisen auktoriteetin ja rakenteiden muovautuminen jousta-
vassa digitaalisessa vuorovaikutuksessa. 

keskustelu ja kysymykset kohdistuvat myös siihen, mitä edellytyksiä ja 
kriteerejä on digitalisaation onnistumiselle. nyt halutaan digiloikkaa, mut-
ta vaarana on digikompurointi. Suureen arvoon ja suoranaisina edellytyksi-
nä onnistuneelle digitalisoimiselle nousevat nähdäkseni 
• konteksti – kysymys toiminnan subjektista: yksilön ja yhteisön tai yh-

teiskunnan tunteminen sekä siihen liittyminen ja osallistuminen
• relevanttius – vuorovaikutuksen laatu ja tarkoituksenmukaisuus esitettä-

vään sisältöön nähden, yhteensopivuus, sisällönmukaisuus ja uskottavuus 
• esteettisyys – kauneus ja taiteellisuus, joka tuottaa käyttäjälle mielihy-

vän kokemuksia
• ekonomisuus – työpanoksen ja resurssien mielekäs käyttö ja suhteutta-

minen.

pyrin näkemään digitaalisuuden sovellukset teologiassa ja uskontoaiheis-
ten sisältöjen tuottamisessa monipuolisina ja luovina, ei pelkästään toista-
vina ja mekaanisina. uskonnolla sinänsä voi olla ajattelua muovaava ja luo-
vuutta vahvistava luonne. Siitä kertoo sekin, että taide löytää monipuoli-
sesti ja jatkuvasti uskontoa käsittelevää kuvastoa tai aiheistoa, jotka lopuk-
si mielletään ja muotoutuvat uskontoa konkretisoiviksi tekijöiksi, artefak-
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teiksi suorastaan. uskonnon esteettinen, taiteellinen, kertomuksellinen ja 
mielenmaisemaa muokkaava luonne näkyy mahdollisuutena kuvittaa, asso-
sioida, terapoida, havaita sympaattiset elementit ja ilmiöt – kielteiset kään-
teisilmiötkin tiedostaen.

Tärkeinä kiinnostuksen kohteina erilaisille digitaalisen median toteutuk-
sille pidän uskonnollista estetiikkaa, kertomuksellisuutta, elämää ylläpitä-
vien myyttien vahvistamista. kehittyneet digitaaliset verkkoympäristöt an-
tavat mittavan määrän työkaluja olennaisten uskonnollisten elementtien 
yhteen kutomiseen ja yhteiseen rakentamiseen, ryhmäprosessien ohjaami-
seen kunnioittavaan ja mahdollisesti kriittiseenkin vuorovaikutukseen. Tä-
mä voi tuoda tukea eri ideologioiden ja uskontojen kohtaamiseen. erityisen 
kiinnostavaksi koen kysymyksen, voiko digitaalisin keinoin lähestyä uskon-
tojen syvyyksiä, siten että ymmärtämys omaa ja toisen uskonnollista koke-
musmaailmaa kohtaan kasvaa.

Digitaalisen tuottamisen hankkeena on toteutettu Diakonia-ammattikor-
keakoulun, Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyössä 
”elämää ennen kuolemaa” -mobiilisovellus. Sovellus on tarkoitettu saatte-
lijaksi kuolemaan valmistautuvalle, elämästä ja läheisistä eroamisen proses-
siin, tueksi taisteluun sairauden tai heikkouden kanssa. Tavoitteena on ol-
lut luoda mobiiliympäristö, joka on hyödyksi kommunikaatiovälineenä lä-
heisten ja käyttäjän välillä. päiväkirjan kirjoittaminen ja tunteiden peilaa-
minen, asioiden muistelu, musiikin ja toivoa luovien tekstien ja musiikin 
välittäminen eri hetkiin ovat sovelluksen toimintoja. Digitaalisen teologian 
kehittämisen taustalla kumppaneilla on ollut avauksia kansainvälisen ver-
koston rakentamiseksi merkittävien yliopistojen, kuten Durhamin ja har-
vardin, kanssa. 

nykyisin jo pitkälti vakiintunut verkkolähtöinen tai ainakin verkkoon tu-
keutuva koulutustoiminta tarvitsee sekin uusia avauksia. Digitaalisuuden 
kuvaaminen pelkästään tuottamisena, sarjana digitalisointitoimenpiteitä ja 
laitehankintoja olisi yksitotinen ulottuvuus, ja johtaisi ennen pitkää kylläs-
tymiseen ja digitaaliseen marginalisoitumiseen. 

erityisen tarpeellista teologian ja uskontoon liittyvien sisältöjen opettami-
sen kannalta on, että opetuksen orientaatio digitaalisessa ympäristössä mää-
rittyy substanssista käsin. Tällöin opetuksen kehittämisessä ratkaisevaa on se, 
miten oppimistavoitteet ja vuorovaikutus toteutuvat erityyppisen oppiainek-
sen digitalisoimisessa. Tällöin teologian aloilla tehdään teologisia kysymyksiä. 
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Monesti digitaalisten keinojen tuloksellisuutta oppimisessa halutaan mi-
tata vuorovaikutuksen laadulla. kuitenkaan kaikki materiaali ja ilmiöt ei-
vät vaadi yhteisöllistä vuorovaikutusta. Jossain kohtaa on parasta, että opis-
kelija sukeltaa kirjan syvyyksiin, sen sijaan että yrittää ryhmässä, verkkota-
paamisessa tai kasvotustenkaan, saada kiinni vaikkapa kristikunnan suurien 
ajattelijoiden löydöistä. pinnallistuminen ja mekanistinen oppiminen vaa-
nivat digitalisaatiossa. Toisaalta nykyiset vuorovaikutusmahdollisuudet va-
kiintuneissa digitaalisissa oppimisympäristöissä alkavat olla monipuolisia. 
aineistojen jakaminen, videokuva, ääni ja chat ovat enemmän kiinni viit-
seliäisyydestä ja annetuista aikaresursseista kuin teknisistä mahdollisuuksis-
ta. Soveltuvin osin sielunhoidon oppimiseenkin voi lisäetua tuoda asioiden 
purkaminen ja työstäminen nettiympäristössä, jopa nimettömänä sensitii-
visten asioiden osalta.

Diakonia-ammattikorkeakoulu kulkee ministeriön ohjauksessa muiden 
korkeakoulujen tapaan digitaalisuuden toteuttamisessa. opetuspaikkojen 
hajanaisuus on tyypillistä useallekin korkeakoululle, ja tarve rationalisoida ja 
yhtenäistää opetusta nousee sieltä. Diakin kirkolliselle koulutukselle digitaa-
listen välineiden käyttö on monia muita opetusaloja jopa merkittävämpää, 
koska kysymys on paljolti eriytyvistä opinnoista, joissa toimipistekohtaisesti 
on vähän opiskelijoita ja opetusresursseja. vetovoimatekijät ovat entistäkin 
suuremmassa roolissa. onnistunut digitaalisuus voi olla pian niistä suurin.
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Lea Rättyä ja Anita Pyykkö 

terveyserot haastavat diakoniaa

Johdanto 

Diakoniseen hoitotyöhön, hengelliseen hoitamiseen ja diakoniatyöhön si-
sältyvään terveyden edistämiseen liittyvää tutkimusta on edelleen suhteel-
lisen vähän Suomessa. kansainvälisellä tasolla löytyy runsaasti hoitotieteel-
listä tutkimusta ja kirjallisuutta hengellisen hoitotyön merkityksestä ter-
veyden edistämisessä, sairauksien hoidossa, kuoleman lähestyessä ja läheis-
ten tukemisessa. 

Diakonia-ammattikorkeakoulun terveysalan opetussuunnitelman osaa-
mistavoitteissa korostuu yhteiskuntaeettinen osaaminen ja vaikuttaminen 
erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämiskeksi. Tässä viitataan siihen Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen (ThL) määritelmän mukaiseen haavoittuvassa asemassa olevaan väestö-
ryhmään, jolla ei ole oman vaikutusvaltansa ulkopuolella olevista tekijöis-
tä johtuen samoja mahdollisuuksia kuin hyväosaisemmilla väestöryhmil-
lä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016a) ylläpitää terveyttään ja hyvin-
vointiaan. Tiedetään, että köyhyys sairastuttaa, mutta sairaus myös köyh-
dyttää ihmisiä. Sosiaalinen eriarvoisuus ilmenee viime kädessä terveyseroina 
(Sironen & Saastamoinen 2014; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016b). 

Diakin hoitotyön koulutusohjelmasta valmistuvilla opiskelijoilla (sairaan-
hoitaja, sairaanhoitaja-diakonissa, terveydenhoitaja) on kokemuksia siitä, 
että koulutuksen tavoitteet huono-osaisuuden ja syrjäytymisen huomioi-
misesta ja terveyden edistämisestä eivät vastaa täysin työelämän käytännön 
toimintaa. Tämä korostuu niissä toimintaympäristöissä, joissa hoitotyössä 
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painotetaan sairauksien hoitoa. Toisaalta opiskelijat osaavat kyllä tunnistaa 
huono-osaisia ja syrjäytymisuhan alla olevia, mutta välineet asioihin vaikut-
tamiseen ja puuttumiseen ovat vähäiset. (ks. pyykkö 2015a; 2015b). perin-
teinen tiedon siirto, terveysneuvonta ja -ohjaus, jonka tavoitteena on poti-
laan terveyskäyttäytymisen muutos, ei tavoita sitä väestöryhmää, jonka elä-
män tarkoitus ja merkitys on päivästä toiseen selviytymisessä. Terveydenhuol-
lossa sektoroitunut ja siiloutunut palvelujärjestelmä, pitkälle viety erikois-
tuminen, professiokeskeisyys sekä medikalisoituminen, ovat kasvattaneet 
väestön terveyseroja. Yksilön hyvinvointi ja terveys eivät siis synny vain yk-
silössä, vaan rakenteet ja poliittinen päätöksenteko myötävaikuttavat tervey-
serojen kasvuun. (ks. koivuniemi, holmberg, Marttila, hirsso & Mattel-
mäki 2014; kerätär 2016.). 

edellä kuvatun vastavoima on ollut ohjaamassa Diakista valmistuvien osaa-
misvaatimuksia ja tehtäväkuvaa perusterveyden- ja erikoissairaanhoidon toi-
mintaympäristöissä, kolmannella sektorilla ja matalan kynnyksen toimin-
nassa. kun ihminen tulee kohdatuksi kokonaisuutena myös hengellisine tar-
peineen omista elämän- ja tuentarpeistaan käsin, tulee jossain kohtaa tilan-
ne, jossa terveystottumusten pysyvälle muutokselle on tilaa.

Tässä artikkelissa pohdimme sairaanhoitajan ja sairaanhoitaja-diakonis-
san hengellisen osaamisen merkitystä kokonaisvaltaisessa terveyden edistä-
misessä. Diakin opetussuunnitelmassa 2015 yleissairaanhoitajan (180 op) 
tutkinto sisältyy sairaanhoitaja-diakonissa koulutukseen, joten yleissairaan-
hoitajan osaamistavoitteet muokkaavat myös diakonissan ammatillisuutta 
(Diak opS2015a; DiakopS2015b). Sairaanhoitaja-diakonissa koulutuk-
sen eriytyvässä osassa opiskelija laajentaa ja syventää diakonian virkaan vaa-
dittavaa osaamista. 

Hengellisyyden yhteys terveyteen 

hengellisyyden ilmaiseminen ihmisen tarpeena ja sairaanhoitaja- sekä sai-
raanhoitaja-diakonissan koulutuksen osaamisvaatimuksena on esillä jo vuo-
sisadan takaisessa kansainvälisen sairaanhoitajaliiton julistuksessa vuodel-
ta 1889. kansainvälinen sairaanhoitajaliitto (The international Council of 
nurses, iCn) korostaa sairaanhoitajan eettisissä ohjeissa hoitotyön univer-
saalia merkitystä ja tarvetta. ammatillinen sairaanhoitaja on vastuussa siitä, 
että hän edistää sellaisen ympäristön luomista, jossa ihmisten oikeuksia, ar-
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voja, tottumuksia sekä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hengellistä uskoa 
kunnioitetaan. (The international Council of nurses 2012). 

Sairaanhoitajien osaamisvaatimuksia ohjaavassa euroopan unionin direk-
tiivissä 36/2005/eY ja 55/2013/eu (euroopan unioni 2013) sekä kansalli-
sesti ja valtakunnallisesti sovituissa sairaanhoitajakoulutuksen osaamisvaati-
muksissa tulee huomioiduksi ihmisen kokonaisvaltaisuus yksilönä ja yhtei-
sön jäsenenä. Sairaanhoitajan tehtävänä on ylläpitää ja kunnioittaa ihmis-
oikeuksia ja ihmisten moninaisuutta sekä autonomiaa fyysisissä, psyykkisis-
sä, hengellisissä ja sosiaalisissa tarpeissa. (eriksson, korhonen, Merasto & 
Moisio 2015.) Suomessa on tällä hetkellä 23 ammattikorkeakoulua, jotka 
vastaavat omalta osaltaan opetussuunnitelman tasolta asti hengellisen hoi-
totyön osaamisvaatimusten toteutumisesta yleissairaanhoitajakoulutuksessa.

hoitotyössä hengellisyyteen on liitetty vuosikymmenien ajan erilaisia si-
sältöjä ja merkityksiä (Monareng 2012). on myös kehitetty erilaisia mitta-
reita hengellisyyden tarpeen arvioimiseen (underwood 2011, Draper 2012). 
hoitotyössä hengellinen hätä (Spiritual Distress) määriteltiin vuonna 1973 ja 
moraalinen hätä (Moral Distress) vuonna 2006 The north american nur-
sing Diagnosis associationin (nanDa) julkaisuissa. Määriteltäessä hen-
gellisyyttä hoitotyön ja hoitotieteen näkökulmista keskeisintä on kiinnittää 
huomiota siihen, millainen yhteys hengellisyydellä on terveyteen ja hyöty-
vätkö jotkut potilaat erityisesti hengellisten tarpeiden huomioimisesta. Jos 
huomioimme ihmisen hengellisyyden tarpeet, muuttuuko potilaan hengel-
lisyyden kokemus sellaiseksi terveyden arvoksi, jolla on merkitystä hänen 
terveydelleen ja elämänlaadulleen? ketkä erityisesti hyötyisivät hengellisyy-
den huomioimisesta hoitotyössä? 

esimerkiksi helena purolan väitöskirjatutkimuksessa kotona asuvien ai-
voverenkiertohäiriöistä selviytyneiden potilaiden kokemuksista yhtenä mer-
kityksellisenä osa-alueena oli hengellisyys. potilaiden selviytymistä edistää 
elämän tarkoituksen pohtiminen ja toivo. Selviytymistä heikentävät tekijät 
liittyvät puolestaan elämän tarkoituksettomuuteen, elämän sisällöttömyy-
teen, menetysten suremiseen ja masentuneisuuteen, katkenneisiin sukulais-
suhteisiin, tulevaisuuden odotusten puutteeseen, toivottomuuteen, hajanai-
seen elämäntilanteeseen ja päivästä toiseen elämiseen (purola 2000). Samanta-
paisia kokemuksia on muillakin pitkäaikaiseen tai äkilliseen sairauteen sai-
rastuneilla, joilla sairaus muuttaa arkisen elämänrytmin ja -hallinnan tun-
teen (McBrien 2010, White 2013).
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ihmisen hengellisyys on havaittavissa ihmisen ainutkertaisena kokemukse-
na ja liitettävissä fenomenologis-eksistentiaaliseen lähestymistapaan (Mona-
reng 2012). Sairastumisen riski ja vakava sairaus saavat ihmisen pohtimaan 
elämän tarkoitusta ja merkitystä, jolloin muutoksen tarve terveyskäyttäyty-
misessä voi konkretisoitua toiminnaksi. Sairaanhoitaja ja sairaanhoitaja-dia-
konissa auttavat kärsivää yksilöä sekä hänen perhettään ja läheisiään reflek-
toimaan ja löytämään merkityksen kokemuksilleen. hengellinen hoitotyö 
on tietoisuuden lisääntymistä terveydestä, elämän tarkoituksesta ja merki-
tyksestä. (ks. Swinton 2006). hoitotyön lähtökohta ei ole ensisijaisesti teo-
loginen, mutta hengellisessä hoitotyössä huomioidaan ihmisen usko ja Ju-
malasuhde silloin, kun ne ovat potilaalle merkityksellisiä ja auttavat häntä 
etsimään tarkoitusta ja merkitystä terveyden ja sairauden kokemuksilleen. 

ihmisen elämänlaatua ja elinajan ennustetta vähentävät kaikki ihmisen si-
säiset henkiset ja hengelliset prosessit, jotka vaikuttavat häneen terveyskäyt-
täytymiseensä ja yleiseen hyvinvointiinsa. pitkään kestävät, toimintakykyä 
rajoittavat ja elämänlaatua heikentävät tunnekokemukset ja stressi voivat 
vaikuttaa ihmisen elinten toiminnan säätelyyn. pitkäaikainen stressi ja sym-
paattisen hermoston aktivaatio on yhdistetty muun muassa lisääntyneeseen 
riskiin sairastua sydän- ja verenkiertosairauksiin, masentuneisuuteen ja eli-
mistön vastustuskyvyn heikkenemiseen. Se voi altistaa myös itsemurhalle. 
(ks. Jokinen & nordström 2009a; 2009b.) 

inhimillinen hoitaminen on ihmisestä välittävää läsnäoloa, kunnioitusta 
ja huolenpitoa, ei ainoastaan ruumiin ja mielen hoitamista, vaan myös po-
tilaiden hengellisten ja toivon tarpeiden kuuntelemista sekä elämän merki-
tyksen ja tarkoituksen pohtimista sairaudessa, toipumisessa ja kuoleman lä-
heisyydessä. hengelliset tarpeet tulee ottaa yhtä lailla huomioon hoitami-
sessa, riippumatta siitä, onko sairaanhoitajalla uskonnollinen tausta tai va-
kaumus. (Monareng 2012; Lachman 2014.) hengellisten tarpeiden laimin-
lyönti etenkin elämän loppuvaiheessa voi aiheuttaa psyykkisiä, kognitiivisia 
ja fyysisiä ongelmia, jotka tulevat ilmi levottomuutena, kipuna ja sekavuu-
tena (kaut 2002). 

potilasohjaus on yksi tärkeimmistä hoitotyön toiminnoista sairaanhoita-
jan työssä, ja on paljon tutkimuksia siitä, miten ihminen sitoutuu terveys-
käyttäytymisen muutokseen lyhyellä aikavälillä. pidemmällä aikavälillä ti-
lanne muuttuu kuitenkin usein entiselleen: paino nousee, liikunta vähenee 
sekä tupakan ja alkoholin kulutus palaa entiselleen. kyetäkseen pysyvään 
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terveys- ja elämänhallinnan muutokseen muutostarpeen tulee olla selkeästi 
ymmärrettävissä ja hallittavissa oleva. potilasohjauksessa ihmisen koherens-
sin tunteen huomioiminen ja suhteuttaminen potilaan omiin voimavaroi-
hin ja elämäntilanteeseen saattaa johtaa lähtötilannetta parempaan elämän-
hallintaan. vahva koherenssin tunne ennustaa hyvää elämänhallintakykyä, 
joka sisältää kokemukset elämän tarkoituksesta ja merkityksestä sekä posi-
tiivisesta hengellisyydestä. Muutos edellyttää myös sitä, että ammattilaiset 
kiinnittävät enemmän huomiota potilaiden sosiaalisiin taitoihin, materiaa-
lisiin elinoloihin sekä yleiseen osaamiseen ja ammatillisiin valmiuksiin (ks. 
Saikkonen & kivipelto 2015). ihmisten medikalisointi ja keskittyminen 
pelkkään sairauden hoitoon ihmisen kokonaisvaltaisen kohtaamisen ja tu-
en tarpeen arvioimisen sijaan on johtanut muun muassa työttömien työky-
vyn ennenaikaiseen heikkenemiseen (kerätär 2016).

Kokonaisvaltainen kohtaaminen diakonisen hoitotyön 
tavoitteena

kokonaisvaltainen kohtaaminen ja tukeminen ovat hoito- ja diakonisen 
hoitotyön keskeisiä tavoitteita. ne nousevat esiin Diakin terveys- ja kirkon 
alan opetussuunnitelmien kuvauksissa (Diak opetussuunnitelma 2015a, 
b). Diakoninen hoitotyö on käsitteenä suhteellisen uusi, ja sitä käytetään 
ensisijaisesti sairaanhoitaja-diakonissojen koulutukseen liittyvissä artikke-
leissa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun koulutusraporteissa (Gothoni & 
Jantunen 2010, 17). Sairaanhoitaja-diakonissan koulutus antaa kelpoisuu-
den sekä laaja-alaisiin hoitotyön tehtäviin yhteiskunnan eri sektoreilla, että 
Suomen evankelisluterilaisen kirkon diakonian virkaan. Diakonissa on kou-
lutuksensa perusteella diakonisen hoitotyön ja diakoniatyön asiantuntija. 

Diakoninen hoitotyö on ensisijaisesti ammatillista palvelemista, ja siinnä 
käytetään hoitotyön auttamismenetelmien lisäksi karitatiivisia, sosiaalisia, 
pastoraalisia, katekeettisia ja liturgisia auttamismenetelmiä (Myllylä 2004, 
65–69). Gothonin ja Jantusen (2010, 33) tutkimuksen mukaan diakoninen 
hoitotyö perustuu kristilliseen uskoon, kristilliseen ihmiskuvaan ja -arvo-
pohjaan sekä kristilliseen rakkauteen. Diakoniselle hoitotyölle on leimallis-
ta ihmisen pyhyyden tunnistaminen, koska ihminen nähdään Jumalan luo-
mistyön tuloksena, tärkeänä ja ainutlaatuisena yksilönä. ihminen on osa yh-
teisöä sekä sosiaalista verkostoa, ja hän on vastuussa omasta toiminnastaan. 
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Diakoninen hoitotyö on kristuksen rakkauden viestinviejänä toimimista. 
(ks. rättyä 2009, 85–90.) hengelliseen hoitotyöhön liittyvät interventiot 
voivat Ziebarthin (2014) mukaan sisältää toivon vahvistamista, myötätun-
non osoittamista, yksilön arvon ja tärkeyden korostamista ja emotionaali-
sen tai hengellisen tuen tarjoamista. 

rättyän (2009) kirjoittamassa tutkimuskatsauksessa korostuvat kristillinen 
ihmiskäsitys, apua tarvitsevan ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja 
auttaminen, tasavertainen lähimmäisyys, luottamus, toivon ylläpitäminen, 
voimavarojen vahvistaminen, keskusteleminen, kuunteleminen, hengelli-
nen tukeminen sekä ihmisen eheyden ja terveyden edistäminen diakonisen 
hoitotyön keskeisinä sisältöinä. Diakonissoille hengellisen ja henkisen tu-
en antaminen sekä toivon vahvistaminen ovat tärkeä osa työn sisältöä. Työ-
hön voi sisältyä hengellisten tilaisuuksien järjestämistä ja hengellisen työn 
välineiden käyttämistä työssä. Diakoniselle palvelukulttuurille on ominaista 
diakonissan kutsumukseen sitoutuminen ja palvelun asenne johon yhdisty-
vät toiminnan eettisyys, välittävä läsnäolo, voimavarojen tukeminen ja koh-
taamisosaaminen. (kotisalo & rättyä 2014, 91–94.) uskonnollisessa yhtei-
sössä toimivan sairaanhoitajan ja asiakkaana olevan yksilön, perheen tai yh-
teisön kohtaamisessa on keskeistä läsnä oleminen hoitotyön tapahtumassa, 
asiakaslähtöisyys, kulttuurisensitiivisyys, hengellisyyteen ja uskontoon liit-
tyvä tieto ja sen hyödyntäminen kohtaamisessa, ammatillisuus ja hyvä vuo-
rovaikutus (Ziebarth 2014).

avun tarvitsijan kohtaamisessa on keskeistä kiireettömyys ja ajan antami-
nen. Se merkitsee sekä ihmisen kaipuuseen vastaamista että toisen palve-
lukseen asettautumista, toista ihmistä varten olemista. kohtaamisen sisäl-
töä määrittävät avun tarvitsijan tarpeet. keskustelussa edetään avun tarpees-
sa olevan ehdoilla ja häneen keskittyen. Luottamuksellisuus ja turvallisuu-
den tunne ovat edellytyksiä diakoniselle auttamiselle, eikä todellinen autta-
minen ole mahdollista ilman niitä. Diakoniseen auttamiseen kuuluu ajatus 
ihmisten tasa-arvoisuudesta ja kunnioittamisesta. kokonaisvaltaisessa aut-
tamisessa huomioidaan ihmisen elämän kokonaistilanne, ja hänen fyysiset, 
psyykkiset, sosiaaliset, henkiset ja hengelliset tarpeensa. Tavoitteena on ih-
misen elämänlaadun kokonaisvaltainen paraneminen, voimavarojen vah-
vistaminen ja eheytyminen. kohtaamistilanteessa oma usko voi toimia työ-
välineenä antaen työntekijälle voimia, rauhaa ja rohkeutta olla tosi omalla 
paikallaan. (rättyä 2010, 46–51, 62–67.)
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Diakonisen hoitotyön käsitettä ei löydy kansainvälisistä tutkimuksista, 
mutta sen lähikäsitteenä voidaan pitää parish nursing -käsitettä (Myllylä 
2004, kotisalo 2005, rättyä 2009). Seurakunnissa tai uskonnollisissa yh-
teisöissä toimivien sairaanhoitajien nimikkeinä on usein joko parish nur-
se tai Faith Community nurse. viimeksi mainitun nimikkeen käyttö on 
yleistynyt viime vuosina. erityisesti uSa:ssa ja australiassa ”seurakuntasai-
raanhoitajien” koulutus ja määrä ovat viime vuosina lisääntyneet. koulutus 
ei ole yleensä kuitenkaan vertailukelpoinen suomalaisen kirkon alan kou-
lutuksen kanssa. Diakonissoilla on Suomessa yleensä myös kokopäiväinen 
työsuhde. Sen sijaan ”seurakuntasairaanhoitaja” voi eri maissa olla osa-ai-
kainen tai vapaaehtoistyöntekijä, jolloin palkkaa ei juurikaan makseta. Täl-
löin kulukorvaukset voivat olla ainoa työstä saatu taloudellinen tuki. kan-
sainvälisissä parish nursing -kuvauksissa korostuvat hengellisyyden ja ter-
veyden välisen yhteyden tunnistaminen ja hoitotyön sekä terveyden edistä-
misen sisältöjen painottuminen työssä. Tämä voi johtua osittain myös sii-
tä, että ennen seurakunnan työhön hakeutumista ovat useimmat luoneet jo 
mittavan uran erilaisissa hoitotyön tehtävissä. eroista huolimatta diakonis-
sojen ja heidän kansainvälisten kollegoidensa työn tavoitteet ja sisällöt ovat 
usein hyvin samansuuntaisia.

evankelisluterilaisista kansainvälisistä verkostoista voidaan mainita muun 
muassa evangelical Lutheran parish nurse association ja Lutheran parish 
nurses international. vuoden 2016 aikana käynnistyy myös eurooppalai-
nen Faith Community nursing yhteistyö ja verkostotoiminta. Tätä yhteis-
työtä ovat ensisijaisesti suunnittelemassa ja kehittämässä Saksan, englannin, 
ukrainan ja Suomen alan asiantuntijat. kansainvälistä yhteistyötä, tiedon 
ja osaamisen jakamista edesauttaa merkittävästi myös kansainvälinen ver-
kosto ”The World Forum for parish nursing Ministries,” jossa on muka-
na toimijoita kahdestakymmenestä kuudesta maasta. verkosto on toimin-
nassaan sitoutunut edistämään sellaista kokonaisvaltaista hoitotyötä missä 
hengellisyys, spiritualiteetti ja terveys toteutuu integroidusti hoitotyön toi-
minnassa. (Daniels 2014, 1–3.)

Terveyden edistäminen diakoniatyössä

kirkkohallitus on lähettänyt seurakunnille diakoniatyöhön sisältyvää ter-
veydenhoitotyötä käsittelevän ohjekirjeen (kirkkohallituksen yleiskirje 
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14/2001), jonka mukaan diakonissat voivat tehdä sairaanhoitoa ja tervey-
denhuoltoa seurakunnan diakoniatyöhön kuuluvana tehtävänä. Myös os-
topalvelusopimuksen tekeminen on mahdollista, jos diakonissan halutaan 
tekevän terveyden- tai sairaanhoitotyötä kunnan tehtävissä. (Suomen kun-
taliitto 2002, 45.) 

Diakonissakoulutuksen saaneiden diakoniatyöntekijöiden työssä terveys-
alan viitekehys näkyy kokonaisvaltaisen lähestymistavan korostumisena ih-
misen kohtaamisessa ja auttamisessa, sekä yksilö- ja yhteisönäkökulmien pai-
notuksena työskentelyssä. Diakonissoilla on erityisesti ruumiilliseen, psyyk-
kiseen ja hengelliseen hyvinvointiin sekä eri-ikäisten ihmisten terveyteen ja 
sen vajeisiin liittyvää osaamista. koulutuksensa perusteella he tuntevat ter-
veysalan palvelujärjestelmän, terveyspalveluihin liittyvät asiakkaiden oikeu-
det sekä terveysalan verkostot. Diakonissojen hoitotyön osaaminen ilmenee 
ensisijaisesti vierellä kulkemisena ja ohjauksen antamisena eikä niinkään 
konkreettisten hoitotoimenpiteiden tekemisenä. Diakonissojen tekemien 
hoitoimenpiteiden osuus on usein suurempi maaseudulla kuin kaupungeis-
sa. (Gothoni & Jantunen 2010, 107; ks. myös kinnunen 2009, 103–104.)

Diakonissan diakoniatyössä toteuttama hoitotyö on sisällöltään ensisijai-
sesti toivon mahdollistamista, sielunhoidollista keskustelemista, yksinäisyy-
den lievittämistä, yksilön ja perheen voimavarojen vahvistamista, moniam-
matillista yhteistyötä ja terveyteen liittyvää ohjaamista (kotisalo 2002, 42, 
2005, 12–16). Gothonin ja Jantusen (2010, 123) mukaan seurakunnassa 
toimivan diakonissan työstä pieni osa toteutuu hoidollisena diakoniatyönä. 
Terveydenhoidollinen apu voi olla sisällöltään verenpaineen mittausta, laas-
tarin laittamista, ensiavun antamista seurakunnan tilaisuuksissa, leirillä ja 
retkillä valmiiksi annosteltujen lääkkeiden jakamista, pistoksista huolehti-
mista, verensokerin mittaamista ja haavan hoitamista. varsinaisten hoitotoi-
menpiteiden sijaan seurakunnan diakoniatyöntekijänä toimivan diakonis-
san työssä on keskeistä terveyden- ja sairauden hoitoon liittyvä neuvonta ja 
ohjaus, ennaltaehkäisevä toiminta, sielunhoidon ja keskusteluavun antami-
nen, moniammatillinen yhteistyö ja terveyserojen vähentämiseen liittyvä 
vaikuttamistyö (kinnunen 2009, 103–122, kotisalo & rättyä 2014, 73–86).

Terveydenhoidollinen apu sisältää aina terveydenhoitoon liittyvää neuvon-
taa ja ohjausta sekä vertaistuen ja sosiaalisen tuen mahdollistamista. keskei-
nen työn sisältö terveyteen ja sairauteen liittyvässä auttamisessa on sielun-
hoito. keskustelulla, rukouksella ja ripillä on merkitystä ihmisen hyvinvoin-
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nille, toivon kokemuksen ja voimavarojen vahvistumiselle sekä ongelmien 
ennaltaehkäisemiselle. (kinnunen 2009, 103–122.) hoidollinen apu sisäl-
tää moniammatillista yhteistyötä sekä terveyden tilan selvittämistä ja hoidon 
tarpeen arviointia. Tärkeää on muun muassa hoitoon ja lääkkeisiin liittyvä 
ohjaus sekä sairauden hoidon ja itsehoidon ohjaus. Diakoniatyötä voidaan 
tarkastella myös kokonaisuudessaan terveyden edistämisen ja terveyttä yl-
läpitävän toiminnan näkökulmasta. (kotisalo & rättyä 2014, 73–86.) Sai-
raanhoitajakoulutuksen saaneille diakonissoille tämä voi avata uudella ta-
valla koulutuksen merkitystä ja oman osaamisen hyödyntämisen mahdol-
lisuuksia työssä. Diakonissojen työhön sisältyy terveyttä edistävää voima-
varalähtöistä toimintaa, joka on sisällöltään hyvinvointia edistävää ohjaa-
mista, voimavarojen tukemista ja terveyttä edistävää yhteistyötä. Diakonian 
asiakkaat tarvitsevat usein kannustusta, tietoa ja monipuolista terveelliseen 
ruokaan, ruuan valmistukseen, liikuntaan ja terveysvalintojen tekemiseen 
liittyvää ohjausta. Sairauksien, menetyskokemusten, työttömyyden tai ta-
loudellisten vaikeuksien keskellä yhteys omiin voimavaroihin voi kadota ja 
luottamus omaan ja perheen selviytymiseen voi vaarantua. Tällöin kuulluk-
si ja nähdyksi tulemisen kokemusten sekä yhteisen keskustelun ja dialogin 
kautta voidaan löytää pärjäämistä tukevia palveluita sekä yksilöllisiä ja yh-
teisöllisiä rakenteita, jotka auttavat erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen löyty-
mistä, sekä elämän mielekkyyden, toivon ja itsetunnon palautumista. (rät-
tyä & kotisalo 2015, 134–135.)

Diakoniatyöhön sisältyvä sairauksia ehkäisevä toiminta on puolestaan sai-
rauden hoitoa, riskitekijöiden ehkäisyä ja terveyden ylläpitämistä. Sairauden 
hoidossa painottuvat ensisijaisesti sairauksista, terveysongelmista, voinnis-
ta, sairauden sekä erilaisten psyykkisten ja somaattisten vaivojen hoitami-
sesta keskusteleminen. useilla diakonian asiakkailla on terveysriskejä, erilai-
sia sairaudelle altistavia tekijöitä, tai heillä on jo todettuja pitkäaikaissaira-
uksia, jolloin mieltä askarruttavat tutkimuksiin, toimenpiteisiin, leikkauk-
siin ja hoidon toteuttamiseen liittyvät asiat. varsinaisten sairaanhoidollisten 
toimenpiteiden osuus on vähäinen, mutta riskitekijöiden ehkäisemiseen ja 
terveyttä ylläpitävään toimintaan liittyviä sisältöjä on työssä runsaasti. ko-
tona selviytymisen ja toimintakyvyn tukemiseksi diakonissat etsivät yhdes-
sä asiakkaiden kanssa arjessa selviytymistä helpottavia ratkaisuja, ja anta-
vat toimintakykyä ylläpitäviä liikunta-, jumppa- ja kuntoutusohjausta sekä 
omahoitoon sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön liittyvää neuvontaa. 
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Työn sisällössä painottuu sairauksia ehkäisevä, korjaava ja osin myös kun-
touttava toiminta. hengellinen tukeminen ja toisten ihmisten sekä seura-
kuntayhteyteen ohjaaminen ovat osa voimavaralähtöistä terveyden edistä-
mistä. (rättyä & kotisalo 2015, 136–140.)

paikallisessa terveyden edistämisessä yhteistyö diakoniatyön ja terveyden-
huollon toimijoiden sekä järjestöjen kesken on suhteellisen säännöllistä ja 
sisällöltään myös kohtuullisen monipuolista. Yhteistyöstä voidaan nostaa 
esiin muun muassa erilaiset hyvinvointipäivät ja -illat, työparityöskentely 
kotikäynneillä ja ryhmissä, neuvolayhteistyö, eri kohderyhmille suunnatut 
voimavararyhmät, molemminpuolinen tiedottaminen palveluista, erilaiset 
koulutustapahtumat, ammatillinen konsultointi sekä tehostettu yhteistyö 
diakoniatyön ja kotisairaanhoidon välillä erityisesti ikääntyneiden hengelli-
siin tarpeisiin liittyen. (kotisalo & rättyä 2014,139–151.)

ennaltaehkäisevän toiminnan näkökulmasta diakonian monipuolinen eri-
ikäisille suunnattu kerho-, ryhmä-, retki- ja leiritoiminta on ensiarvoisen 
tärkeää ehkäistessään yksinäisyyttä, rytmittäessään päivää, tarjotessaan vi-
rikkeitä ja hengellistä ravintoa, mahdollistaessaan vertaistukea ja antaessaan 
tietoa terveyttä sekä hyvinvointia tukevista elintavoista. etsivän työn kautta 
voidaan tavoittaa palveluiden ulkopuolelle jääneitä tai sinne syystä tai toi-
sesta jättäytyneitä. kotikäyntityön, syntymäpäivävierailujen, tiiviin alueel-
lisen yhteistyön, ja erilaisille asuinalueille jalkautumisen kautta voidaan ta-
voittaa myös niitä ihmisiä, joilla ei ole voimavaroja avun hakemiseen ja it-
selle kuuluvien palvelujen etsimiseen. Tässä työssä entistä tiiviimpi yhteis-
työ seurakunnan eri työmuotojen kuten varhaiskasvatuksen, nuoriso- ja dia-
koniatyön välillä on ensiarvoisen tärkeää. 

etsivä työ on ensi sijaisesti asenne, ja vasta toissijaisesti se on menetel-
mä. etsivän työn periaatteissa korostuvat eettisyys, ihmisoikeuksien, ihmis-
arvon ja yksilön itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, sekä ihmisten 
arjessa kohtaaminen ja heidän ehdoillaan eteneminen (etsivätyö euroop-
pa). nämä periaatteet sopivat hyvin diakoniaan, jonka tulisi myös uudistaa 
itseään ja toimintaansa silloin, kun palvelut eivät ole tarkoituksenmukaisia 
ja kohderyhmän saatavilla, tai ne eivät vastaa kohderyhmän tarpeisiin. 
heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa olevien auttamiseksi etsivään 
työhön tulisi suunnata enemmän mielenkiintoa ja resursseja. Tähän 
haastavat sosiaali-, terveys- ja kirkon toimijoita yhteiskunnan lisääntyvä 
moniuskontoistuminen ja monikulttuuristuminen, maahanmuutto, työt-
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tömyys, väestön eriarvoistuminen ja ikääntyminen, terveys- ja hyvinvoin-
tierot sekä palvelujen laatu ja saatavuus. 

 

Yhteenveto

Terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä sairaanhoitajat ja sairaanhoita-
ja-diakonissat kohtaavat viimesijaisen sosiaaliturvan huono-osaisia potilai-
ta ja heidän läheisiään, joiden monialaista palvelujärjestelmätarjontaa tulisi 
kehittää. vielä näyttää siltä, että terveys- ja sosiaalialan palvelujärjestelmä, 
seurakunnat ja vapaaehtoiset järjestöt sekä muut toimijat eivät ole yhdes-
sä järjestäytyneet alueellisesti ja rakenteellisesti sellaiseen toimintaan, jossa 
etusijalla ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat. vaikka organi-
saatioiden tehtävät, vastuu ja toimintaideologia eroavat toisistaan, kump-
panuuslähtöisellä toiminnalla on mahdollisuus rakentaa kokonaisvaltaisia 
terveyttä edistäviä palvelu- ja hoitopolkuja. 

koulutuksessa osaamistavoitteet eivät voi enää painottua yksinomaan hoi-
totyön kliinisiin toimintaympäristöihin tai pelkkään sairauksien hoitoon, 
koska ne eivät yksistään tuota sellaista terveyden edistämisen osaamista, jo-
ta nykyisin tarvitaan. harjoittelujen suuntaaminen ihmisten koteihin, jär-
jestöihin, seurakuntiin ja monialaisiin toimintaympäristöihin mahdollis-
taa kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin tarpeiden huomioimisen.

Diakista valmistuvilla hoitotyön ammattilaisilla on koulutuksensa kautta 
mahdollisuus tavoitella sellaista osaamista, jota erityistuen tarpeessa ja haa-
voittuvimmassa asemassa olevat tarvitsevat. kun ihminen tulee kohdatuksi 
perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon kokonaisuutena omista elä-
män- ja tuentarpeistaan käsin, mahdollistuu jossain vaiheessa tilanne, missä 
elämänlaatua ylläpitävälle terveystottumusten pysyvälle muutokselle on ti-
laa. Seurakunnassa toimivat sairaanhoitajat ovat saaneet hyvän peruskoulu-
tuksen sekä hoitotyön että teologisten aineiden osalta. Diakonissa on – sa-
malla tavalla kuin seurakunnassa tai uskonnollisessa yhteisössä toimiva kan-
sainvälinen sairaanhoitajakollegansa – ”generalisti”, jolla on tietoa ja taitoa 
kroonisten ja muiden sairauksien oireista, hoidon tarpeen arvioinnista ja 
hoidosta sekä sairauksien ennaltaehkäisemisestä, elämän loppuvaiheeseen 
liittyvistä kysymyksistä ja yhteisön hoitotyöstä, mutta hänen erityisosaami-
sensa ilmenee uskon ja hengellisyyden integroimisena toimintaan erilaisis-
sa kohtaamisissa ja hoitotilanteissa. 
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Diakoniatyön kokonaisvaltaisen auttamisen mahdollisuudet todentuvat 
parhaiten silloin, kun diakonit ja diakonissat voivat molemmat hyödyntää 
omaa osaamistaan ja koulutustaustaansa työssään monipuolisesti ja rohkeas-
ti. niukkenevien resurssien aikana ei ole tarkoituksenmukaista tehdä kaik-
kea mahdollista. Tarvitaan tutkivaa ja kehittävää työotetta, etsivää työtä, pii-
lossa olevan yksilöllisen ja yhteisöllisen potentiaalin ja osaamisen hyödyn-
tämistä, tiedon jakamista sekä tavoitteellisempaa ja vaikuttavampaa yksilöl-
listä ja yhteisöllistä työtä alueen asukkaiden paremman terveyden ja hyvin-
voinnin saavuttamiseksi. Tässä yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden äänen 
kuuleminen ja mukaan ottaminen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen 
on ensiarvoisen tärkeää.
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Ulla Siirto ja Sari Hammar 

pakolaisuus diakonian ja kristillisen 
kasvatuksen haasteena

Johdanto

vaikka pakolaistyö on ollut osa kirkon työtä jo vuosikymmeniä, on se 
kuitenkin ollut pitkään valikoitujen, pakolais- ja monikulttuurisuus-

työstä erityisen innostuneiden tai siihen tarkoitukseen erikseen nimettyjen 
työntekijöiden vastuulla. Syksy 2015 merkitsi tässä suhteessa käänteente-
kevää muutosta monissa seurakunnissa, kun turvapaikanhakijoiden määrä 
kasvoi yhtäkkiä useilla paikkakunnilla. Seurakunnat ympäri Suomea ovat 
muiden toimijoiden joukossa ottaneet vastuuta turvapaikanhakijoiden pa-
rissa tehtävästä työstä.

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto- ja hätämajoituskeskuksia avattiin syk-
syn 2015 aikana eri toimijoiden ylläpitäminä nopeasti eripuolille Suomea. 
Jotkut seurakunnat huolehtivat itse omiin tiloihinsa perustettujen yksiköi-
den organisoinnista. Tämänkaltainen toiminta on ollut aivan uudenlaista 
verrattuna entiseen, joka perustui lähinnä yksilö- ja perhekohtaiseen työ-
hön sekä erilaiseen ryhmätoimintaan.

Myös Diak reagoi oman koulutus- ja työelämänkehittämistehtävänsä mu-
kaisesti. Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu syksyllä 2015 käynnisti tur-
vapaikanhakijoiden vastaanottotyön opintojakson suunnittelun. Se toteu-
tettiin ensimmäistä kertaa yhteiskoulutuksena helsingin Diakoniaopiston 
ja helsingin Diakonissalaitoksen kanssa keväällä 2016. opintojaksoa tarjo-
taan sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimen ammattikorkeakoulun kautta 
kaikille kiinnostuneille. Se onkin herättänyt paljon kiinnostusta sekä niissä 
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opiskelijoissa, jotka tähtäävät työhön turvapaikanhakijoiden pariin, että jo 
työelämässä olevissa, jotka ovat työllistyneet lähes ilman mitään aikaisem-
pia pohjatietoja turvapaikanhakijoiden parissa.

Samalla kun suomalainen yhteiskunta muuttuu monikulttuurisemmak-
si ja moniuskontoisemmaksi, se haastaa sekä seurakuntia että Diakia poh-
timaan omia asenteita ja kohtaamisen paikkoja. Tässä artikkelissa pohdim-
me sekä kirkon että Diakin toimintaa uudessa tilanteessa.

Pakolaisuus

pakolaisuus käsitteenä on jokseenkin epämääräinen, sillä arkikielessä se sul-
kee sisälleen monenlaisia lähdön syitä. Yk:n yleissopimuksen mukaan pa-
kolaiseksi määritellään henkilö, joka on joutunut lähtemään omasta maas-
taan häneen kohdistuvan etnisen, uskonnollisen, poliittisen tai mielipidettä 
koskevan vainon vuoksi. Sopimusta on kritisoitu siitä, että se kapeuttaa pa-
kolaisuuden vain tilanteisiin, jossa vainoa esiintyy. ulkopuolelle jäävät näin 
esimerkiksi sodan tai ympäristökatastrofin vuoksi pakenevat. ihmiset ovat 
pakotettuja lähtemään toiseen maahan myös muista syistä, esimerkiksi toi-
meentulon etsimisen tai ympäristökatastrofin vuoksi. (esim. Castels 2003; 
Turtiainen 2016.)

aikamme pakolaisuutta syntyy erityisesti Lähi-idässä ja pohjois-afrikassa. 
Lähi-idän ja sen reuna-alueiden epävakautta on lisännyt poliittinen epävaka-
us. valtatyhjiötä ovat täyttäneet erilaiset terroristisiksi luokitellut ääriuskon-
nolliset liikkeet. epävakaus on ajanut monia ihmisiä pakolaisleireille. Lähi-
alueilla pakkautunut pakolaismäärä on jo useamman vuoden purkautunut 
välimeren yli eurooppaan, jonka ajatellaan tarjoavan ihmisoikeusperustai-
sen asuinpaikan. vasta syksyllä 2015 tämä alkoi näkyä myös Suomessa kas-
vavina turvapaikanhakijamäärinä.

Suomeen saapuu sekä jo Yk:n pakolaisstatuksen saaneita henkilöitä että 
turvapaikanhakijoita. edelliset ovat niin sanottuja kiintiöpakolaisia, joita 
Suomen valtio on sitoutunut ottamaan vastaan vuosittain määrätyn määrän. 
Suomalaiset viranomaiset valitsevat tässä kiintiössä maahan tulevat henki-
löt, jotka saapumisensa jälkeen sijoittuvat asumaan suoraan kuntiin. Turva-
paikanhakijat ovat puolestaan henkilöitä, jotka saapuvat maahan omin neu-
voin ja hakevat tultuaan täältä turvapaikkaa. heidät sijoitetaan vastaanot-
tokeskuksiin odottamaan hakemuksensa käsittelyä. Myönteinen päätös voi 
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perustua joko kansainvälisen suojelun tarpeeseen (vaino), jolloin hakijalle 
myönnetään pakolaisstatus ja pysyvä oleskelulupa tai toissijaiseen suojelun 
tarpeeseen (mm. henkeen kohdistuva uhka, epäinhimillinen kohtelu), jol-
loin oleskelulupa myönnetään määräaikaisena. Sen sijaan humanitaarisista 
syistä myönnetty oleskelulupa on poistettu lainsäädännöstä keväällä 2016. 
kielteisen päätöksen saaneet joutuvat poistumaan maasta.

Seurakunnissa joudutaan aika ajoin sellaisten tilanteiden eteen, jossa apua 
hakee kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö, jota uhkaa käänny-
tys. kyseessä voi olla myös henkilö, joka oleskelee muutoin paperittomana 
Suomessa. Tällöin on pohdittava, mikä on kirkon tehtävä ihmisen suojelus-
sa ja kyseisessä tilanteessa. kirkko on vanhan perinteen mukaan ollut kautta 
aikojen paikka, josta suojelun tarpeessa olevat ihmiset ovat hakeneet turvaa. 
virkavalta on yleensä kunnioittanut kirkon koskemattomuutta. Suomessa 
käytännöt tosin vaihtelevat, koska erityistä lainsuojaa kirkkoturvalle ei ole 
(kirkkohallitus 2015, 7). itseymmärryksenä ei kuitenkaan ole lainvastai-
nen toiminta, vaan turvapaikanhakijaa koskevan päätöksen näkeminen vir-
heellisenä ja siten hänen oikeuksiensa puolustaminen. näin kirkko haluaa 
herättää keskustelua ihmisoikeuksien toteutumisesta sekä edistää vuoropu-
helua turvapaikanhakijan ja valtiovallan välillä. kirkkoturvan tarjoaminen 
onkin kirkolta vahva sosiaalieettinen kannanotto. kirkkoturvaan ei kuiten-
kaan lähdetä köykäisin perustein, vaan siihen täytyy olla selkeät perusteet. 
edellytyksenä on, että ihminen pelkää käännytyksen johtavan vainoon ko-
timaassa ja hänellä on kokemus siitä, ettei häntä ole turvapaikkaprosessin 
aikana riittävästi kuultu (kirkkohallitus 2015, 4–5.) kielteisten turvapaik-
kapäätösten lisääntyminen tulee todennäköisesti lisäämään myös tilanteita, 
jossa turvapaikanhakijat kääntyvät seurakunnan puoleen.

Vieraanvaraisuutta vai solidaarista yhdessä elämisentaitoa?

kirkko on vaalinut ajatusta vieraanvaraisuudesta. Tämä ajatus perustuu raa-
mattuun ja on siten tärkeä perusta turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten hy-
välle kohtelulle. vieraanvaraisuuden teologiaa on toistuvasti käsitelty puhut-
taessa muukalaisuudesta ja maahanmuutosta. Sen mukaan vierasta on koh-
deltava jopa paremmin kuin oman kansan tai perheen edustajia. vieraan-
varaisuuden käsitettä on myös kritisoitu. kirjassaan De l'hospitalité filosofi 
Jacques Derrida, itsekin maasta toiseen muuttanut, toteaa, että jos vierasta 
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kotoutetaan niin paljon, että hänestä tulee samanlainen kuin kantaväestös-
tä, lakkaa hän olemasta vieras. Samalla häviää kuitenkin moninaisuus – ja 
tarve vieraanvaraisuuteen. vieraanvaraisuus katoaa myös silloin, kun kan-
taväestö ei aseta mitään ehtoja muualta tulleille. (Derrida & Duforuman-
telle 1997.) vieraanvaraisuus on ongelmallinen käsite myös siksi, että se pi-
tää sisällään ajatuksen siitä, että vieras on vain käymässä ja lähtee siten jos-
kus pois. kysymykseksi jää, mitä tapahtuu, kun vieras onkin tullut jäädäk-
seen. Silloinhan hänestä on tullut kanssa-asuja. (Siirto 2015.)

Tilanteessa, jossa turvapaikanhakijat ja muut maahanmuuttajat saavat 
oleskelulupia ja jäävät pysyviksi asukkaiksi, vieraanvaraisuus ei enää riitä, 
vaan tarvitaan myös muunlaista lähestymistapaa. englanninkielinen termi 
conviviality, joka kääntyy suomeksi solidaariseksi yhdessä elämisen taidok-
si (addy 2013) antaa lisänäkökulmaa siihen, miten kristityn tulee suhtau-
tua toisiin ihmisiin. Solidaarinen yhdessä elämisen taito korostaa sitä, et-
tä yhteisömme ovat moninaisia ja että meidän on opeteltava taito elää toi-
nen toistemme kanssa erilaisuutta kunnioittaen (Siirto 2015). Termin kak-
si osiota, solidaarisuus ja yhdessä elämisen taito, sisältävät molemmat omat 
tärkeät ulottuvuutensa. 

ihmisille on tyypillistä, että he hakeutuvat mielellään samankaltaisten ih-
misten seuraan, mikä näkyy esimerkiksi naapurustojen segregoitumisena. 
ihmisten arkiset elämismaailmat eriytyvät tällöin toisistaan. Tällöin eri-
laisten ihmisten muuttaminen omalle asuinalueelle voi tuntua pelottaval-
ta kehitykseltä. Yhdessä elämisen taito vaatiikin tietoista opettelua. Turva-
paikanhakijoiden määrän merkittävä kasvu on saanut monet ihmiset puo-
lustamaan reviiriään ja vaatimaan rajojen sulkemista. Jotkut kokevat, että 
erilaisista kulttuureista tulevat ihmiset ovat uhka omalle tutulle tavalle toi-
mia, omalle kulttuurille. on kuitenkin syytä kyseenalaistaa ajatus siitä, et-
tä erilaiset ihmiset eivät sopeutuisi jakamaan yhteistä tilaa. Muuttunut yh-
teiskunnallinen tilanne vaatii meitä opettelemaan juuri tätä yhdessä elämi-
sentaitoa. Se voidaan ottaa myös kutsuna, johon kaikki ihmiset haastetaan 
Jumalan luomistyön perusteella. 

Sana solidaarisuus antaa lisämausteen yhdessä elämisentaitoon. Solidaa-
risuus tarkoittaa jakamista ja omastaan luopumista. Siitä on kuitenkin rii-
suttu hyväntekeväisyyteen helposti sisältyvä vallan ulottuvuus, jolloin apua 
saava on auttajaansa alempana tai tästä riippuvainen. Solidaarisuus tarkoit-
taa yhteisiä pyrkimyksiä paremman yhdessä elämisen, ja laajemmin parem-
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man maailman, luomiseksi. (Siirto 2015.) kun vieraanvarainen tarjoaa vie-
raalle valmista, niin solidaarinen yhdessä elämisentaitoinen etsii yhdessä tu-
lijan kanssa ratkaisuja uuteen tilanteeseen tulijan vahvuudet huomioiden. 
näin syntyy kestävää tulevaisuutta, jossa tulija oppii uuden yhteiskunnan 
pelisääntöjä ja samalla tuntee kuuluvansa samaan yhteiskuntaan kuin tääl-
lä jo entuudestaan asuvat. Mikäli yhteinen ponnistus ratkaisujen etsimisek-
si jää tekemättä tai puolitiehen, vaarana on, että uussuomalaiset eivät tun-
nekaan kuuluvansa tähän yhteiskuntaan. Tällöin eriytymis- ja segregoitu-
miskehitys voivat johtaa sellaisiin ristiriitoihin, joita jälkeenpäin on hyvin 
hankala ratkaista.

Yhteisen elämän luomisessa on tärkeää luoda mahdollisuuksia kohdata 
toinen toisiamme. kohtaamismahdollisuudet eivät kuitenkaan vielä yksi-
nään luo yhteisyyttä ihmisten välille, vaan kanssakäymisen tulee olla jollain 
tavalla merkityksellistä. Tällaiset kohtaamiset ehkäisevät ennakkoluuloja ja 
synnyttävät empatiaa. on todettu, että jo yhden erilaisen ihmisen tunte-
minen auttaa kasvattamaan ymmärrystä ja hyväksyntää muita erilaisia koh-
taan. (hewstone 2013.) Merkitykselliset kohtaamiset auttavat myös tutus-
tumaan ja ymmärtämään niitä lähtökohtia, joista kohdattava ihminen tu-
lee. halu toisen ymmärtämiseen onkin edellytys yhteisen ja hyvän yhteis-
kunnan rakentamiselle.

Tulevaisuuden Suomi on paljon moninaisempi kuin menneisyyden Suomi. 
erilaisista kulttuurisista ympäristöistä tulleiden yhdessä asuminen, toimimi-
nen eri areenoilla ja siten myös vuorovaikutus lisääntyvät (hammar-Suutari 
2009). Solidaarinen yhdessä elämisen taito liittyy myös tähän yhteisten toi-
minta-areenoiden ja vuorovaikutuksen prosessiin. vuorovaikutuksessa syn-
tyy väistämättä konflikteja, mutta keskinäiset ongelmat ovat ratkaistavissa 
kohtaamiseen liittyvässä samuuden tunteessa: kun ihmiset löytävät jonkun 
yhteisen asian, joka heitä yhdistää, on mahdollista ylittää muukin erilaisuus 
(Gilroy 2004, 2006). Samuuden tunne voi löytyä esimerkiksi yhteisistä ko-
kemuksista, elämäntilanteista tai kiinnostuksenkohteista.

Joskus on viisasta osata myös väistää. Myös tämä näkökulma voi sisältyä 
yhdessä elämisen taitoon. väistämisellä voidaan välttää konfliktien synty-
mistä silloin, kun yhteinen tila koetaan liian ahtaaksi esimerkiksi siksi, et-
tä erilaisista lähtökohdista tulevat ihmiset eivät voi toteuttaa tärkeinä pitä-
miinsä arvoihin perustuvaa elämäntapaa ilman, että muut kokisivat sen han-
kalaksi (vertovec 2007). kun tunnemme kanssa-asujamme tarpeeksi hyvin, 
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voimme antaa toinen toisillemme tilaa yhteisen tekemisen ja olemisen ohella 
myös erilliseen elämään. Luottamus ja erilaisuuden kunnioittaminen synty-
vät ja vahvistuvat, kun opimme ymmärtämään ja arvostamaan toisiamme.

Solidaarinen yhdessä eläminen edellyttää sekä tietoa että taitoa kohdata 
erilaisten kulttuurien ja uskontojen edustajia. Diakonia-ammattikorkeakou-
lu on tukenut seurakuntia kouluttamalla sosionomi- tai sairaanhoitajapoh-
jakoulutettuja kirkon nuorisotyönohjaajia, kirkon varhaiskasvatuksen oh-
jaajia, diakoneja ja diakonissoja. Jokaisessa koulutusohjelmassa on tarjottu 
osaamista myös monikulttuurisuus- ja pakolaistyöhön. opiskelijat voivat lu-
kea tutkintoonsa kuuluvia monikulttuurisuusopintoja, jotka luovat hyvän 
perustan erilaisuuden kohtaamiselle tai valita suuntaavissa opinnoissa vie-
läkin enemmän monikulttuurisuuteen ja moninaisuuteen liittyviä teemoja. 
Täydentävinä opintoina opiskelijat voivat valita myös lisää omaa ammatil-
lisuuttaan tässä suhteessa täydentäviä opintoja.

Oikeus omaan uskontoon – mikä on puolustamisen 
arvoista?

Turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien myötä Suomi moni-
naistuu vauhdilla, ei vain kulttuurisesti vaan myös uskonnollisesti. Tilan-
ne haastaa pohtimaan sitä, miten suhtautua toisin uskoviin ja toisenlaisiin 
kulttuurisiin tapoihin. Turvapaikanhakijoiden hädänalaista tilannetta ei tu-
lisi koskaan käyttää hyväksi omien uskonnollisten tai muiden päämäärien 
saavuttamiseksi. Toista kunnioittava kohtaaminen tarkoittaa hädänalaisen 
kuuntelemista ja tukemista. Tämä voi merkitä hänen oman uskontonsa to-
teuttamisen mahdollistamista. Tukiessaan ja puolustaessaan toisen oikeutta 
omaan uskontoonsa kristitty puolustaa samalla oikeuttaan omaan uskon-
toonsa, toisin sanoen uskonnonvapautta. kieltäessään toiselta oman uskon-
non toteuttamisen mahdollisuuden, kaivaa hän samalla maata oman uskon-
nonvapautensa alta.

Toisaalta kristillinen kirkko on myös lähetystä tekevä kirkko, jossa ajatuk-
sena on ilosanoman vieminen kaikille kansoille. on tärkeää, että kirkkom-
me tarjoaa kristityille pakolaisille mahdollisuuden harjoittaa uskontoaan 
yhdessä muiden kristittyjen kanssa. Toisiin uskonnollisiin yhteisöihin kuu-
luvien kohtaaminen on yhtä tärkeää kuin samoin uskovien. kristillinen sa-
noma todellistuu diakonisessa suhtautumisessa tässä vuorovaikutuksessa, ja 



235

teot puhuvat puolestaan. hädänalaisen turvapaikanhakijan kohtaaminen ja 
hänen asiansa vakavasti ottaminen on jo sellaisenaan puhutteleva sanoma. 
vaikeiden elämäntilanteiden omaavien kuunteleminen ja rinnalla kulkemi-
nen ovat viestejä rakastavasta Jumalasta.

uskontojen välinen vuoropuhelu eli uskontodialogi voi avata mahdolli-
suuksia kohdata toisin uskova turvapaikanhakija. kun eri tavoin uskovat 
kohtaavat toinen toisensa kunkin vakaumusta kunnioittavassa ilmapiiris-
sä, saadaan mahdollisuus oppia paljon siitä, mikä on toiselle tärkeää ja luo-
vuttamatonta. Samalla syntyy tilaisuus kertoa siitä, mitä ne ovat omassa us-
konnossa. ajatuksena ei ole toisen evankelioiminen, vaan ymmärtäminen.

Diakin täydentävissä opinnoissa tarjotaan uskontolukutaitoon liittyviä eri-
laisia kokonaisuuksia. uskontolukutaitoa voi opiskella yleisesti uskontoluku-
taidon opintojaksolla. Siihen voi kuitenkin perehtyä myös erityisesti islam-
lukutaidon tai median näkökulmasta. kaikki nämä opintojaksot ovat tar-
jolla sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimen ammattikorkeakoulun kaut-
ta tuleville opiskelijoille.

Turvapaikanhakijateema on läsnä myös monissa hankkeissa tai hankehauis-
sa. hankkeiden kautta pyritään kehittämään sekä yhteiskuntaa ja kansalaisyh-
teiskuntaa palvelevia toimintoja että Diakin henkilöstön osaamista ja liittä-
mään hankkeissa opittua opetukseen. (ks. laajemmin Siirto 2016, 32–33.)

Uskontolukutaito puolestaan antaa eväitä ymmärtää erilaisia uskontoja ja 
niiden ilmaisutapoja erilaisissa kulttuurisissa, sosiaalisissa ja poliittisissa ti-
lanteissa. uskontolukutaitoinen löytää selityksiä sille, miksi eri uskontojen 
edustajat toimivat niin kuin toimivat eri tilanteissa. Tämä edellyttää kuiten-
kin sitä, että toisiaan kohtaavat ihmiset ovat perehtyneet toistensa uskonto-
jen pääperiaatteisiin. (Moore 2008.) uskontolukutaidon kasvattaminen on 
yksi tämän ajan suurimmista haasteista. vieläkin haastavammaksi asian te-
kee se, että uskontoa on Suomessa totuttu pitämään yksityisasiana eikä sen 
merkitystä ihmisten elämässä ole totuttu käsittelemään uskonnollisten pii-
rien ulkopuolella. Myös seurakunnissa työskentelevät työntekijät ja vapaa-
ehtoistyössä toimivat tarvitsevat uskontolukutaitoa. ei ole ollenkaan selvää, 
että ihminen joka tuntee oman uskontonsa, tuntee myös sen tärkeyden toi-
sille ihmisille. (Siirto & hammar 2016.)

uskonto on asia, jonka voidaan nähdä yhdistävän eri tavoin uskovia. us-
ko on tärkeä osa elämän perusasioita ja uskonnolliset riitit ja traditiot ryt-
mittävät arkea ja vuotta. Tieto siitä, että kohtaajana on tunnustava kristit-
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ty, voi tuntua esimerkiksi muslimista merkittävältä asialta. kun koetaan, et-
tä saa olla tekemisissä henkilön kanssa, joka arvostaa hengellisyyttä, voi yh-
teistyö helpottua ja luottamus rakentua luontevammin. on ensiarvoisen 
tärkeää, että työtä monimuotoisessa ja -uskontoisessa ympäristössä tehdään 
avoimesti niin, että kaikki osallistujat tietävät, minkä luonteisesta toimin-
nasta milloinkin on kyse. näin toisinuskova voi itse arvioida, haluaako hän 
osallistua toimintaan. epäeettistä onkin toimia niin, että tilaisuuden luon-
ne selviää osallistujille vasta sen kuluessa. Menetetyn luottamuksen raken-
taminen on vaikeaa ja tämä haittaa vuorovaikutusta jatkossa. 

Solidaarisen yhdessä elämisen seurakunta

Turvapaikanhakijat saavat aikanaan myönteisiä päätöksiä oleskeluluvasta 
joko pakolaisuuden tai suojelun tarpeen perusteella. Seurakuntien alueille 
muuttaa silloin uusia ihmisiä. on tärkeää, että seurakunnat rakentavat sil-
toja alueensa moninaisiin yhteisöihin ja elävät ihmisten rinnalla kaikenlai-
sissa vaiheissa mahdollistaen yhteistä oppimista, osallisuutta ja vapaaehtoi-
suutta. kirkon tulee elää kirkkona ihmisten keskellä ja yhdessä heidän kans-
saan pyrkiä muuttamaan olosuhteita. näin syntyy diakoninen seurakunta, 
jonka mahdollistaa kokemuksesta, ihmissuhteista ja uskosta nouseva moti-
vaatio, läsnäolo ja osallisuus.

ajassa liikkuu paljon yhteiselämää tuhoavia voimia ja vihapuhetta, jossa 
viljellään uhkakuvia. Seurakuntien on joka tasolla taisteltava tällaista kiel-
teistä kehitystä vastaan ja astuttava niiden puolelle, jotka ovat heikoimpia 
ja joilla on vähän tai ei lainkaan puolustajia. on kuitenkin pyrittävä siihen, 
että yhteys löytyy myös vihapuhujiin ja päästään rakentamaan siltoja kai-
kenlaisten ihmisten välille.

Tärkeinä ohjenuorina ovat käsitys jokaiselle kuuluvasta ihmisarvosta ja 
oikeudenmukaisuudesta. kutsu tulee toisaalta Jumalalta, toisaalta apua tar-
vitsevilta ihmisiltä. Toisten ihmisten ja toisenlaisten todellisuuksien näke-
minen vaatii kuitenkin tiedostamista. Tiedostamisen kautta on mahdollis-
ta aloittaa työ yhdessä alueella asuvien, niin kantaväestöön kuuluvien kuin 
maahan muuttaneiden, kanssa muutoksen aikaansaamiseksi. Solidaarinen 
yhdessä elämisen taito perustuu kunnioittavaan kohtaamiseen ja vastavuo-
roisuuteen. uudet tulijat haastavat meitä todentamaan kristilliset arvomme.
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Tapio Kujala, Nea Kivistö, Raili Gothóni, Mikko Malkavaara 
ja Minna Valtonen 

diak, teologia ja kirkko

kirjan päätösartikkeli on koottu 21. huhtikuuta 2016 pidetystä keskus-
telusta, johon osallistuivat rehtori Tapio kujala (Tk), opiskelija nea 

kivistö (nk) sekä kirjan toimittajat raili Gothóni (rG), Mikko Malkavaara 
(MM) ja Minna valtonen (Mv). keskustelun pyrkimyksenä oli hahmottaa 
Diakin tehtävää kirkollisena kouluttajana ja kehittäjänä sekä pohtia, mitkä 
periaatteet tätä tehtävää ohjaavat.

Diakissa on viime vuosien aikana tapahtunut monia muutoksia. Se on uu-
distunut rakenteellisesti ja samalla suuri osa opetussuunnitelmista on uudis-
tettu ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa terävöitetty. Muutosten ja vaihtu-
vien prosessien keskellä yhteinen päämäärien tarkastelu on välttämätöntä.

Yhteistyön rakentaminen muutoksessa elämisen 
lähtökohtana

keskustelu käynnistyi kysymyksillä, jotka liittyvät Diakin erityistehtävään 
kirkollisena kouluttajana: 

Millaiset ovat Diakin kirkkosuhteet? Mihin kirkko tarvitsee Diakia ja mi-
hin Diak tarvitsee kirkkoa? Mitä on kirkon kanssa tehtävä yhteistyö?(MM) 

Tämän rinnalla keskustelussa tiedostettiin, että kirkon rooli yhteiskun-
nassa on muutoksessa: 
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Yhteiskunnassa tunnistan sen, että kirkon merkitys on vähentynyt. Sen 
vaikutusvalta on vähentynyt, ja tämä voi olla uhka myös Diakille. (TK)

Yhteiskunnalliset muutosprosessit haastavat kirkon mutta sen rinnalla 
myös kirkollisen koulutuksen, jonka tulisi varustaa ammattilaisia tulevai-
suutta varten. 

Kirkkoon suhtaudutaan monella eri tavalla, mikä voi haastaa Diakia eri 
tavoin. Ja onhan sitä ennenkin ollut puhetta, voiko tällaista ammattikor-
keakoulua olla käytännössä. Mutta Diak ehkä ainakin opiskelijan silmis-
sä edustaa oikeudenmukaisuuteen ja suvaitsevaisuuteen pyrkivää ammat-
tikorkeakoulua, joka sitten on vahvuus kirkon näkökulmasta. (NK)

Yhteiskunnalliset muutosprosessit ja taloudellisten resurssien niukkene-
minen haastavat entistä tiiviimpään yhteistyöhön ja kumppanuuksien ra-
kentamiseen. Diak on pyrkinyt vastaamaan muutoksen tuomiin haasteisiin 
esimerkiksi käynnistämällä Yhteisöpaja-toimintaa. vaikka monet yhteisöpa-
jat ovat vasta alkuvaiheessa, niiden kautta on jo löydetty uusia toimintata-
poja. Diakin rooli kumppanina voisi jatkossa olla haastamassa työpaikkoja 
uudenlaiseen ajatteluun ja professioiden kehittämiseen.

Muutokseen innostamiseksi, ihan tietoisesti käytän sitä esimerkkiä, että mi-
tä jos kirkon työntekijä olisikin yrittäjä ja hänellä olisikin nuorisotyönte-
kijän toiminimi. Teen näin vain saadakseni aikaan keskustelua. Minulla 
on kirkon nuorisotyön koulutus itselläni. (TK)

Digitalisaatiosta seuraa, että perinteisten kasvokkain kohtaamisten rinnalla 
kohdataan entistä enemmän verkossa. Jatkossa tarvitaan lisää kirkon työn-
tekijöitä, jotka kykenevät toimimaan auttajina ja asiantuntijoina verkossa ja 
kehittämään tätä työtä. ihmiset etsivät verkosta apua ja tukea ja käyvät siel-
lä myös uskontoon liittyvää keskustelua.

Samalla on tiedostettava, että verkossa on myös paljon negatiivisia ilmi-
öitä, joihin olisi kyettävä puuttumaan sekä eettisiä haasteita, jotka edellyt-
tävät pohdintaa. verkossa toimiminen edellyttää yhteistyötä ja asiantunti-
juuden jakamista. kirkko on tässäkin Diakin luonteva yhteistyökumppani. 
osaamista yhdistämällä syntyy uusia mahdollisuuksia.
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Yhteistyötä voisi lisätä myös tutkimuksen alueella. Diakin haasteena on 
tässä erilaisista mahdollisuuksista tiedottaminen. kirkkohallitus ja erityises-
ti seurakunnat voisivat hyödyntää Diakia paljon enemmän. opiskelijoiden 
opinnäytetyöprosesseissa on tarjolla huomattava tutkimuskapasiteetti ja li-
säksi Diakissa on tutkijoita ja kehittämis- ja tutkimustyöhön sitoutuneita 
opettajia. olisiko seurakuntien mahdollista teettää opinnäytetöinä vaikka-
pa yhteisöanalyysejä ja seurantatutkimuksia sen sijaan että ne teetetään tut-
kimuslaitoksilla?

Erilaisuus kirkon sisällä

Diakin erityisiä kumppaneita ovat sen taustayhteisöt, omistajat. kun helsin-
gin, Järvenpään ja kauniaisten toimipisteet yhdistyivät kalasataman kam-
pukselle, se merkitsi myös erilaisten hengellisten viitekehysten kohtaamis-
ta. Muutosvaihe on synnyttänyt keskusteluja sekä Diakin sisällä, taustayh-
teisöissä ja kirkon piirissä.

En tiedä, millaisia keskusteluja talon sisällä on käyty, mutta olen huo-
mannut, että herätyskristilliset tahot ovat nostaneet esille keskustelua, mi-
kä Diakin tulevaisuus on kristillisenä oppilaitoksena. Onko kirkon nuo-
risotyön tulevaisuus enää turvattu tulevaisuudessa? (NK)

Tästä on tosiaan keskusteltu sekä sosiaalisessa mediassa että lehdissä. Leh-
tikirjoituksiin on kirjoitettu vastineet. (MV)

Diakin eri muutosvaiheissa joudumme uudestaan tarkistamaan, keitä me 
olemme. Se vaatii rehellistä keskustelua ja kuuntelemista. Siksi on mielen-
kiintoinen kysymys, mikä on meidän kirkkokäsityksemme.

viime vuosien keskustelut ovat osoittaneet, että kirkon sisällä ajatellaan 
ajan keskeisistä kiistakysymyksistä kuten avioliittolain muutoksesta täysin 
vastakkaisesti. Äärimmäisiä kantoja edustavien osuus väestöstä on vähäi-
nen, mutta äänekkäät vähemmistötkin olisi kyettävä ottamaan huomioon.

Kuinka paljon hyväksymme ja näemme kirkoksi myös ne, jotka ovat aika 
lailla kirkon laitamilla ja joilla on sormi liipaisimella kirkosta eroami-
sen suhteen ja ovat välinpitämättömiä? Miten olemme tekemisissä niiden 
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kanssa, joilla kirkko ja usko ovat sydämen asia? Nykyajan menosta huoles-
tuneita on paljon siinä porukassa. Miten otamme vakavasti sen, että jot-
kut haraavat vastaan ja nämä jotkut haluaisivat maailman olevan sellai-
nen kuin se heidän mielestään oli ennen? (MM)

Diakin sisäisissä keskusteluissa nousevat aika ajoin esille herätysliikkeiden 
erilaiset painotukset, mutta myös kirkkokuntien ja katsomusten väliset erot, 
sillä opiskelijat tulevat hyvin monista erilaisista taustoista.

Minusta luennoilla – vaikka välillä tulee eriäviä mielipiteitä tai jotkut 
ovat vahvasti sitä mieltä, että asia on näin ja toiset kysyvät, että onkohan 
nyt kuitenkaan niin – meillä on kuitenkin syntynyt hyvää keskustelua. 
Niin kuin aikaisemmin sanoin, niin täällä ei mielestäni erotella ihmisiä. 
Ilmapiiri on sellainen, että täällä ei erotella. Kaikki sulautuvat toisiinsa, 
vaikka eri näkökulmat tulevat ilmi. Mutta ehkä nämä ovat tällaisia asi-
oita, että ne tulevat oppitunneilla ja luokkahuoneessa esille, eivätkä niin-
kään Diakin yleisessä keskustelussa. (NK)

on myönteistä, että eri näkökulmat tulevat opetuksen yhteydessä keskus-
telussa esille. opetustilanteet mahdollistavat turvallisen keskusteluympäris-
tön ja kaikki tapahtuu opettajan ohjauksessa. Diakin uskottavuuden ja opis-
kelijoiden ammatillisen ja persoonallisen kasvun kannalta on tärkeää, että 
keskustelua käydään. Teologisiin opintoihin sisältyvät tiimityöt mahdollis-
tavat sen, että erilaisista kristillisistä viitekehyksistä tulevat opiskelijat teke-
vät yhdessä työtä. Yleensä lopputuloksena on mainioita tuotoksia ja oppi-
mista tapahtuu monella tasolla. kirkko tarvitsee ammattilaisia, jotka kyke-
nevät rakentavaan yhteistyöhön näkemyseroista huolimatta. 

Suhteessa kirkossa ja kirkosta käytävään keskusteluun Diakin ei ole mie-
lekästä osallistua kaikkiin teemoihin varsinkaan tilanteissa, joissa äärinä-
kemysten edustajat puolustavat omia kantojaan kuulematta toisiaan. Dia-
kin kristillisyys näkyy konkreettisesti siinä, että puolustamme kaikkein hei-
koimmassa asemassa olevia riippumatta keitä he ovat ja millaista yhteisöä 
edustavat. Tämä on lähimmäisenrakkauden periaatteesta nouseva tehtävä.
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Kirkollisesta opetuksesta

Diakille on olennaisen tärkeää pohtia, mitä siellä opetetaan ja millä taval-
la. opettajien tehtävä on reflektoida opiskelijoiden kanssa teologisia kysy-
myksiä ja sitä, millaiseksi nähdään seurakunnan ja kirkon tehtävä tulevai-
suudessa ja millaista ammattitaitoa kirkon työntekijöiltä silloin edellytetään. 

Tämä liittyy myös siihen, osaammeko keskustella uskonnosta eri tavoin us-
kovien kristittyjen kanssa ja nähdä heidän rikkauksiaan. Teologiassa myös 
hermeneuttiset ja kokemukselliset näkökulmat ovat tärkeitä. (RG)

useilla opiskelijoilla on Diakiin tullessaan hyvin ohut kristillisen opin ja 
raamatun tuntemus. Diakissa tiedostetaan tästä nousevat haasteet ja vas-
tuu. opetuksessa tulisi antaa riittävät valmiudet raamatun tieteelliseen tar-
kasteluun, kristillisen tradition lähestymistavan ymmärtämiseen sekä mah-
dollisuuksia sellaiseen kokemuksellisuuteen, joka ravitsee ja ruokkii opiske-
lijoiden omaa hengellistä elämää.

Kirkko tai sen hengellisyys on luonteva osa Diakia. Sitä ei korosteta, että 
tule tänne, miten sen sanoisi, hengelliseen ilmapiiriin. Diakin ensimmäi-
senä arvona on todettu kristillinen lähimmäisenrakkaus ja sitten kuvat-
tu, että se ilmenee näillä kaikilla tavoilla. Niin tätä työtä tehdään. (NK)

Diakissa pyritään olemaan avoimia kirkollisen koulutuksen kehittämises-
sä ja luomaan foorumeita sille. Tätäkin keskustelua käydään monella tasol-
la: suhteessa paikallisseurakuntiin, hiippakuntiin ja kirkon johtoon. 

Tapaan ensi viikolla Turun piispan, toukokuussa arkipiispan, juuri tapa-
sin Helsingin piispan. Piispat eivät ole esittäneet sellaista, että Diak ei te-
kisi hyvää työtä. Päinvastoin. Helsingistä tuli tämä Yhteisöpajoja koske-
va palaute siitä, mitä siellä on tehty. Seurakuntatasolla palaute voi tietys-
ti olla erilaista. (TK)



244

Diakin erityistehtävä ihmisarvon puolustajana

Yhteiskunnassa on samanaikaisesti monia ääniä. Mitä monikulttuurisem-
maksi Suomi muuttuu ja mitä enemmän kirkko joutuu omaa oikeutustaan 
perustelemaan, sitä enemmän Diak joutuu perustelemaan tehtäväänsä ja roo-
liaan itsenäisenä ammattikorkeakouluna. Diakilla on erityistehtävä kirkon 
ammattilaisten kouluttajana. Sen rinnalla on tärkeää korostaa erityistehtä-
vää vahvana eettisenä ja arvolähtöisenä ammattikorkeakouluna.

Huomaan, että mikä minulle on tärkeää sekä kristinuskossa että Diakis-
sa: se on lähimmäisyys. (TK)

Diakoninen lähestymistapa yhdistää monia asioita. Se yhdistää kirkon 
alan, sosiaalialan, terveysalan ja tulkkauksen ja näillä aloilla tehtävän työn. 
Tällä laajalla diakonianäkemyksellä voidaan perustella Diakin olemassaoloa. 
Diak pyrkii tekemään hyvää kirkossa, mutta myös kirkon ulkopuolella. en-
tistä enemmän sen tulee näkyä tekoina ja valintoina.

Kun Diak on todennut, että se on hyvän tekemisen korkeakoulu, sen tulee 
rakentaa omaa olemistaan, tekemistään ja strategiaansa sen mukaan. Dia-
kin ei tarvitse puolustautua ketään vastaan, ei käskeä, komentaa tai suos-
tutella. Diakin tulee tehdä asioita, jotka edistävät hyvää. Silloin olemme 
rehellisesti sanojemme takana. Se on diakoniaa ja sillä tavoin sanoitam-
me Diakin olemuksen ydintä. (RG)

Yhteiskunnassa on tapahtunut ja tapahtuu polarisoitumista. hyvinvoivat 
voivat entistä paremmin, mutta toiset ovat erittäin heikoilla. Diak voisi en-
tistä enemmän etsiä vuoropuhelua ja yhteyksiä näiden kahden ryhmän vä-
lille. parhaimmillaan ja ensisijaisesti se tukee huono-osaisia ja kehittää me-
netelmiä, jotka lisäävät ihmisten osallisuutta.

Minulle kerrotun mukaan jossakin vaiheessa nimenomaan opetusminis-
teriössä Diakia on kutsuttu kurjuuden korkeakouluksi. Se on aivan mie-
letön juttu, että se, jonka erityistehtävä on kouluttaa kirkon ammatteihin 
ja olla suuri sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu, muuttuu iden-
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titeetiltään kurjuuden ammattikorkeakouluksi Ei minusta paljon upeam-
paa voi olla. (MM)

Tällainen ilmaisu kuvaa sitä, että Diakissa uskalletaan katsoa ihmistä ja 
hänen tuskaansa. Tämä erityistehtävä velvoittaa myös tulevaisuudessa. Dia-
kia arvostelevat voisivat pitää Diakia hengellisenä tai moralisoivana. Dia-
kilainen itseymmärrys korostaa diakoniaa. Tämän mukainen toiminta pyr-
kii ottamaan huomioon apua tarvitsevat ihmiset. Silloin ei erotella ihmi-
siä, vaan mennään lähimmäinen edellä. kysymys on ihmisestä. Se, mitä me 
teemme, osoittaa, keitä me olemme. vaikutukset näkyvät vain, jos teemme 
yhdessä ja tasa-arvoisina kumppaneina.

Kristinuskon suurimpaan käskyyn kuuluu ajatus siitä, että täytyy ”rakas-
taa lähimmäistään niin kuin itseään”. Ajattelen myös niin naiivisti, et-
tä Diakin olemassaolo perustellaan sillä, että olemme toisia ihmisiä var-
ten ja erityisesti niitä varten, jotka ovat heikoimmassa asemassa tässä yh-
teiskunnassa. (MV)

Jos me luomme hyvät edellytykset vahvojen ammattilaisten kouluttamiseksi 
ja näytämme arjessa, mitä lähimmäisyys ja ihmisarvon puolustaminen ovat, 
Diakilla on hyvä tulevaisuus. näiden teemojen tulisi silloin ilmetä kaikes-
sa toiminnassa ja erityisesti opettajien työnkuvassa ja tavassa olla ja toimia. 

Olen huomannut tulevani vähän allergiseksi puheelle ”kuka kuulee köy-
hää” ja ”me puhumme köyhän puolesta”. Siitä puuttuu yhdessä tekeminen 
ja jokaisen oma puhe ja myös vastapuheen oikeus. Toivoisin, että Diak ei 
ottaisi asennetta, joka rakentaa puolustusmuuria tai toisen puolesta pu-
humista. (RG)

Diakissa ei vierasteta puhetta syrjäytymisestä ja marginalisaatiosta, mut-
ta niiden rinnalla on lisääntynyt osallisuuden korostaminen. Yhteiskunnan 
polarisaatio on hajottava voima, ja sen takia on syytä tähdentää integraatio-
ta ja koheesiota, kaikkia niitä voimia, joilla voidaan lisätä yhteiskunnan jä-
senten liittymistä toisiinsa ja kokonaisuuteen.
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Eettinen vaikuttaminen

eettisyys edellyttää tiedostavaa ajattelua ja toimintaa, jossa pohditaan myös 
mielekkyyttä. Tämä vaikuttaa tapaan, miten asennoidumme maailmassa ole-
miseen ja miten asennoidumme muihin ihmisiin. 

eettinen keskustelu ja vaikuttaminen edellyttävät, että otetaan kantaa. 
arkkipiispa kari Mäkinen on saanut sosiaalisessa mediassa sekä erittäin hy-
vää palautetta että vahvaa kritiikkiä kannanotoillaan, joissa hän on nostanut 
esille eettisyyden ja ihmisarvon. 

Monet toimittajat kommentoivat sitä, että on hienoa, että on arkkipiispa, 
joka tulee tällaisin kannanotoin ulos. Se on ihan uutta keskustelua. (TK) 

Yhteiskunnassa on rakentunut tilanne, että harvat sanovat painavasti, että 
näin ei saa tehdä. Silloin on tilaa eettisille kannanotoille. oikeastaan kaikki 
odottavat, että joku perustelee eettisesti, ettei kaikki ole kunnossa. Diakilla 
voisi olla äärimmäisen tärkeä rooli eettisenä keskustelijana ja eettisiin kysy-
myksiin liittyvän asiantuntemuksen vahvistajana. Sen tulisi vain löytää roo-
linsa selkeämmin, Tämä edellyttää, että Diakissa on riittävästi ihmisiä, jotka 
seuraavat aktiivisesti yhteiskunnallisia päätöksiä ja osallistuvat keskusteluun.

Diakin tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia, joilla on valmiuksia eet-
tiseen pohdintaan ja keskusteluun sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 
Diakin yhteiskunnallinen vaikuttamistyö toteutuu suureksi osaksi välillises-
ti opiskelijoiden tekemän työn kautta:

Itse asiassa ajattelen, että me vaikutamme välillisesti ja tärkeä tehtävä on 
kouluttaa siten, että sinusta (katsoo opiskelijaa) tulee mahdollisimman hy-
vä ammattilainen ja sitten sinä teet meidän puolestamme. Esimerkiksi tä-
nään oli hienoa väittää, että meillä on paras mahdollinen profiili, mikä 
voi korkeakoululla olla. (TK) 

Diakissa voidaan olla iloisia tilastosta, jonka mukaan Diak on tällä hetkellä 
kymmenentenä listassa, jossa tarkastellaan miten valmistuneet sijoittuvat 
töihin. Se on kova luku koko korkeakoulukentässä, johon sisältyvät kaik-
ki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. niitä on yhteensä nelisenkymmentä, 
joten Diak on kärkipäässä.
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Kuulen työelämästä perusteluja, miksi on otettu Diakista valmistunut 
työntekijä. Se on juuri tämä eettinen puoli. Siihen on tilaa koulutukses-
sa. Opiskelija saa miettiä ja pohtia niitä opiskelussa. Silloin hän on ken-
ties vähän vahvempi työntekijä myös. Työelämässä joutuu kuitenkin nii-
den eettisten kysymysten kanssa tekemisiin. (TK)

Diakin vahvuus on siinä, että koulutuksessa otetaan todesta ihmisen ko-
konaisvaltainen kohtaaminen. koulutuksen aikana huomioidaan se, että ih-
minen on fyysinen, henkinen, hengellinen ja sosiaalinen olento.

Kun tulin tähän tehtävään, mietin, voinko tulla ja miten näen Diakin. 
Huomaan, että minulle ei ole ollut ongelmaa tulla tänne sen jälkeen, kun 
sen päätöksen tein. Minua viehättää ajatus lähimmäisyydestä. Tavallaan 
se heikomman puolella oleminen ja kipeiden kysymysten esillä pitäminen 
– näen, että siitä syystä meitä kunnioitetaan ulkoapäin. Nekin, jotka ih-
mettelevät, mikä Diak on, ne pitävät sitä arvossa. Kun me puhumme köy-
hyydestä tai monikulttuurisuudesta tai leipäjonoista tai mistä tahansa, se 
koetaan tärkeäksi ja se on meidän vahvuus ja voimavara tässä päivässä. 
Sitä emme saa hukata. Meidän täytyy olla vastavirtaan joissakin asiois-
sa jatkossakin. (TK)

Diak on omalla profiilillaan haavoittuvimmassa asemassa olevien elämän-
laadun ja palvelujen kehittäjänä ja diakonian asiantuntijana yhteisö, joka voi 
aloittaa ja ylläpitää eettistä keskustelua. Diakin tehtävänä on tuoda esille nä-
kemyksiä köyhyydestä, maahanmuutosta, uskontolukutaidosta, nuorten ase-
masta ja globaalista vastuusta. vaikuttavinta eettistä keskustelua on toiminta.

Uskonnon ymmärtämisen korkeakoulu

koko euroopassa tapahtuu paraikaa suuria väestöllisiä muutoksia. kansat 
liikkuvat ja uskonnot niiden mukana. Samalla molemmat muuttuvat. Suo-
mi ei jää eikä voi jäädä sellaiseksi kuin se on ollut tai nyt on. Monet muut 
euroopan maat ovat tässä suhteessa meitä edellä.

Mitä se tarkoittaa uskontolukutaidon suhteen, mitä se tarkoittaa uskonnol-
lisuuden suhteen, mitä se tarkoittaa ammattikorkeakoulun suhteen? Missä 
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määrin Diak on uskontojen ymmärtämisen korkeakoulu, missä määrin se 
on ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan korkeakoulu? (MM)

uskonnosta keskusteleminen ja kohtaaminen ovat Diakissa mahdollisia. 
Miten tätä mahdollisuutta hyödynnetään vai hyödynnetäänkö riittävästi, 
on toinen kysymys. Diakin tehtävä on laajentaa uskontojen välistä dialogia 
kristinuskon ulkopuolelle. Se ei ole vain Diakin sisäisen keskustelun paik-
ka, vaan tärkeä tehtävä koko suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Sitä mukaa kun meille tulee erilaisia maahanmuuttajataustaisia ihmi-
siä ja vuoropuhelu lisääntyy, tarvitaan uskontolukutaitoa. Monille suo-
malaisille uskonto on vieras alue ja keskustelu vaikeaa. Siinä me voidaan 
tehdä paljon.

Meillä on muutamia ideoita ja niistä on keskusteltukin. Haluaisimme 
jonkin suuren mediatalon mukaan rakentamaan keskustelua tästä aihees-
ta. On muitakin kiintoisia keskusteluteemoja, kuten köyhyys ja maahan-
muuttoon liittyvät teemat yleensäkin. (TK)

Suomalaisella kulttuurilla on luterilaiset juuret ja uskonto vaikuttaa yh-
teiskunnallisessa elämässä moneen. Silti keskustelu uskonnosta koetaan vai-
keaksi. Yhteisöllisyydestään huolimatta uskonto on hyvin henkilökohtainen 
alue. Mahdollinen syy tähän on riittävän monien yhteinen kokemus omas-
ta menneisyydestä, jossa uskonto ei ole ollut voimaannuttavaa, vaan siitä on 
täytynyt irrottautua voidakseen ajatella avarasti.

Olen itse viettänyt viidesläisessä herätysliikkeessä nuoruuteni. Sen jälkeen 
minun on pitänyt ottaa etäisyyttä oikein reippaasti tähän asiaan. – – Se 
on hyvin henkilökohtainen asia. Meille on aika vaikeaa käydä keskuste-
lua. Tunnistan ystäväpiirissänikin muutaman, joiden kanssa en voi ikinä 
keskustella tästä teemasta. He ovat totaalisen ateisteja. Tiedän myös mo-
nia ihmisiä, jotka ihmettelevät, kun tulin Diakin rehtoriksi. Aika yllät-
täviin ennakkoluuloihin törmää ja sitten tietämättömyyteen itse asiassa 
asioiden suhteen. (TK)
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oman uskonnollisen taustan kokeminen kipeäksi on vaikea teema kaikille 
uskonnollisille yhteisöille. Juuri siksi ne eivät saisi ummistaa siltä silmiään. 
hyvin usein uskonnollisen yhteisön satuttavuus ei liity ennen muuta sen us-
konnolliseen sanomaan vaan moraaliin, jota yhteisön jäseniltä edellytetään 
ja jolla yhteisöön sidotaan. useimmiten moraaliin liittyvät aiheet ovat ne, 
joiden takia yhteisöt hylkäävät jäseniään tai joiden takia jäsenet omaehtoi-
sesti jättävät yhteisönsä. Molemmista voi jäädä syviä traumoja.

Sivilisaatiot tai laajemmat kulttuuripiirit rakentuvat uskontojen varaan. 
kulttuurisesti kristittyjä ovat nekin länsimaalaiset, jotka eivät itse tunnus-
ta mitään uskontoa. Yksilöllisyyttä painottavassa maailmassa tämä on han-
kala teema.

Yksi syy siihen, että se on vaikeaa, on se, että emme pääse tästä länsimai-
suudesta mihinkään. Me katsomme muita uskontojakin sillä tavalla länsi-
maisten silmälasien ja valistuksen rationaliteetin kautta, että meille tämä 
suvaitsevaisuuskin on järkevä hyve. Ollessamme suvaitsevaisia ja kohda-
tessamme vaikkapa islamin tai buddhalaisuuden, me katsomme sitä län-
simaisina ja olemme joka tapauksessa ikään kuin suosittamassa demokra-
tiaa tai suosittamassa ihmisoikeuksien noudattamista tai suosittamassa si-
tä, että naista ei saa polkea. (MM)

omasta subjektiivisuudestamme emme pääse eroon. oman perinteen hy-
vä tunteminen auttaa aina vaarana piilevästä ylimielisyydestä, joka on vuo-
sisadat leimannut länsimaista kulttuuria. ainoa tasaveroisuutta tuottava 
asenne on nöyryys. Se auttaa ymmärtämään kulttuuristen lähtökohtien eri-
laisuutta, samalla sitä, että myös muista kulttuuripiireistä tulevien asenteet 
ovat oikeutettuja siksi, että ne ovat heidän.

Olen tutkinut identiteettiä paljon – identiteettiä sodan ja konfliktien kes-
kellä. Silloin kun on vahva identiteetti, se muodostaa aina toiseuden, jo-
ka jättää ulkopuolelle ihmisiä. Meillä on Suomessa identiteetti valtavan 
vahva, ja se jättää ulkopuolelle. Suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta ovat 
sellaisia, että ei tänne ole helppo tulla. Toiseuden kokemus voi olla hyvin 
voimakas. (TK)
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vaikuttaminen on aina viestintää. uskonnosta puhuminen ja siihen liitty-
vä viestintä herättää paljon tunteita ja koetaan usein erittäin vaikeaksi. us-
konnon kyseenalaistaminen ja vahvojen ääripäiden nouseminen keskuste-
luun tulee pintaan silloin, kun kyseenalaistetaan arvomaailmat. Silloin käy-
dään hyvin voimakasta arvokeskustelua. usein se tulee negaation kautta, mi-
kä yleensä merkitsee kirkon ja uskonnon kyseenalaistamista.

Mediassa käytävä keskustelu osoittaa, että meillä ei ole luontaista suhdet-
ta uskontoon yleensä. Ja vielä jos lisätään korkeakoulu ja uskonto niin lop-
putulos on jotenkin merkillinen. (TK)

Monissa muissa maissa uskontoon liittyvä keskustelu on luontevampaa 
kuin Suomessa. keski-euroopassa katolinen kirkko ylläpitää useita yliopis-
toja. Monissa arabimaissa on islamilaisia yliopistoja. katolisen kirkon yllä-
pitämässä Betlehemin yliopistossa henkilökunnasta puolet on muslimeita 
ja opiskelijoista 70 prosenttia. uskontojen välinen dialogi on näissä olen-
nainen osa yliopiston arkea. Se voisi olla tavoitteena myös Diakissa, joka jo 
nyt on monien eri maailmankatsomusten kohtauspaikka.

Kun privatisoidaan uskonto, ei tarvitse eikä ole soveliasta keskustella us-
konnosta tai kysyä toisen uskonnosta. Privatisoimisen takana ovat erilai-
set paiseet, jota sanaa sinä, Tapio, käytit. Siinä suhteessa kun se jo on on-
gelma, että yleensä puhutaan uskonnosta. Vaikeampaa on, kun joutuu 
tunnistamaan, että en tiedä uskonnosta tai uskonnoista, tai miten vähän 
niistä tiedän.

Sitten keskustelussa vielä joutuu kohtaamaan omat ennakkoluulot, että 
millainen on se tarina, jota minä kerron tai jota pidän oikeana esimerkiksi 
islamilaisista. Minkälainen on tarina, mitä pidän oikeana buddhalaisis-
ta? Se tarina, minun länsimainen tarinani, ei pidä ollenkaan paikkaan-
sa sen tarinan kanssa, joka on heidän omansa. Täytyy uskaltaa olla tietä-
mättä – se vasta antaa tilaa sille, että voi opetella uskontolukutaitoa. (RG)

Yhteiskunnassa voi olla suhteellisen yhtenäinen suhtautumistapa uskon-
toon tai siitä puhumiseen, mutta lopulta jokaisella yksilöllä on oma tari-
nansa. Yksilöiden tarinat taas punoutuvat perheiden tai samantapaisia ko-



251

keneiden tarinoista. Yhdessä sellaisista voi muotoutua kollektiivisia, ikään 
kuin nykyajan heimojen tarinoita.

Ajattelen, että se suhde, mikä yksilöllä ja yhteisöllä on omaan uskontoon ja 
toisiin uskontoihin on hyvin monisyinen. Siihen vaikuttavat hirveän monet 
asiat. Ihan viime aikoina itse olen törmännyt siihen taakkaan, joka meil-
lä on kansalaissodan ajoilta, että kirkko oli vahvasti valkoisten kirkko ja 
että kuinka paljon tätä kannetaan vielä mukana. Se tulee tai siis periytyy 
sukupolvelta toiselle, nämä asenteet ja käsitys siitä, kenen puolella kirkko 
on. Tätä historiallista tilannetta vasten se, että kirkko tänään olisi köyhi-
en, kurjien ja heikoimpien puolella, on niin toisenlainen lähtökohta. Vaa-
tii paljon selitystä, mikä käänne tässä on tapahtunut. (MV)

Suomalaisten yhteinen trauma on kansan jakautuminen sisällissodassa 
punaisiin ja valkoisiin. vielä kylmän sodan kestäessä sen mukaiset asenteet 
vaikuttivat, ja kirkonvastaisuus luettiin herkästi nimenomaan aatteellisek-
si vasemmistolaisuudeksi. kun kirkon historiallinen vastustaja, reaalikom-
munismi, marginalisoitui neuvostoliiton kaaduttua, kirkolle jäi yhtäkkiä 
tilaa mennä köyhien puolustamisessa vasemmistosta vasemmalta ohi. Siinä 
oli monilla ihmettelemistä.

Tämä on ihan järkyttävän kiinnostavaa sen takia, että järjestysvalta oli 
tässä kysymyksessä se perimmäinen perustelu, kun kirkko asettui valkoisten 
puolelle. Perusteluna oli laillisuus, että kirkko on laillisen hallituksen ta-
kana. Samalla oli takana kansallisuuskysymys. Kansallista Suomea oli ra-
kennettu jo vuosikymmenet 1800-luvun alkupuolelta lähtien, ja monille se 
oli tärkeä. Nyt Suomessa pitää luoda uskontolukutaitoa ja tukea monikult-
tuurisuutta, mutta tällä hetkellä meillä nostaa päätään erittäin voimakas 
nationalismi, joka yrittää pönkittää vanhakantaista kansallisuutta. (MM)

kirkkokin joutuu ottamaan kantaa. kovan nationalismin kannattajat pyr-
kivät saamaan kirkon esiintymään kansallisena instituutiona ja maahanmuut-
toa vastaan. kirkko on kuitenkin kasvanut uuteen suuntaan ja se korostaa 
universaalisuuttaan ja kansainvälisyyttään. Samoin Diak huomioi kansain-
välisyyteen ja globaaliin vastuuseen liittyvät haasteet ja tehtävät. Siinä on 
paljon tekemistä.
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Monikulttuurisuus

keskusteltaessa uskonnoista on aina mahdollista haluttaessa nostaa esille ää-
riainekset ja sitä kautta syyttää uskontoa. kaikissa uskonnoissa on ääriainek-
set ja liberaalit ainekset, on suvaitsevaiset ja ei-suvaitsevaiset.

Jos ylipäänsä teologiasta sanoisi, niin Diakissa olen hirveän kiinnostu-
nut teologiasta. Totta kai sitä voi olla aina lisää. Koen, että se on ollut hy-
vin laadukasta ainakin. Kristinuskon perusasioita on otettu esille mones-
ta eri näkökulmasta ja jokaiselle on annettu tilaa käsitellä asioita itse, ei 
ole annettu sellaista, että tämä nyt on oikea tapa ajatella, ajatelkaa näin. 
On esitelty erilaisia näkökulmia ja Diakissa on monikulttuurisuusopinto-
jakso, sillä nimellä olen sen käynyt – – Pohdiskelin sellaista kysymystä, et-
tä miten Diakissa tai voiko Diakissa opettaa paljon eri uskontoja sinän-
sä. Kuitenkin meidän pitäisi olla dialogissa, että ymmärtää muita uskon-
toja. Samalla kuitenkin työskentelemme kristilliseltä arvopohjalta. Tääl-
lä opetetaan kuitenkin sitä teologiaa. (NK)

perusopetukseen tuskin mahtuu lisää ainesta eri uskonnoista. Sen sijaan 
avoimissa ammattikorkeakouluopinnoissa ja siten perusopiskelijoille täyden-
tävinä opintoina ovat tarjolla islamin lukutaito sekä kulttuuri- ja uskonto-
lukutaito. kirkon alan opiskelijoilla ei ole juurikaan tilaa valita näitä opin-
tokokonaisuuksia. Molemmat kurssit kuitenkin toteutuvat, mistä näkyy, et-
tä nämä teemat tulevat työelämässä vahvasti esille ja koulutusta tarvitaan.

uskontojen kohtaaminen on arkipäivää kunnissa ja seurakunnissa ja osaa-
misen tarve on tullut vahvasti esille turvapaikanhakijoiden lisääntyessä. Tu-
levaisuudessa voisi olla isoja seminaareja mutta myös todella kohdennettu-
ja koulutuksia erityiskysymyksineen. ne voisivat olla lyhempiä, koska vii-
den opintopisteen kurssi on iso kokonaisuus työyhteisöille ja työntekijöil-
le kaikkien paineiden alla. Tässä on myös Diakilla markkinoinnin ja vies-
tinnän haaste.

uudessa opetussuunnitelmassa kaikille pakollisten monikulttuurisuus-
opintojen määrä on jonkin verran ohentunut. kirkon alan opiskelijoilla on 
kuitenkin edelleen opinnoissa kirkon monikulttuurisuus ja kansainvälinen 
diakonia. haasteena on, miten nämä teemat tulevat riittävästi käsitellyiksi 
ja voidaan olla varmoja, että meiltä valmistuneilla on erityisosaamista sekä 
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moneuteen ja monikulttuurisuuteen että moniuskontoisuuteen ja uskon-
todialogiaan liittyvissä kysymyksissä.

Konkreettinen esimerkki siitä, miksi kirkon alan opiskelijoilla tulee olla 
osaamista muista uskonnoista, liittyy kirkon varhaiskasvatuksen ohjaa-
jakoulutukseen. Heistä tulee sekä kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajia et-
tä lastentarhanopettajia. Lastentarhanopettajan roolissa he tietenkin ovat 
vastuussa päivähoidon uskontokasvatuksen toteuttamisesta, ja silloin täy-
tyy olla sitä koskeva tieto. Toisaalta osana kirkon varhaiskasvatuksen oh-
jaajan tehtävää he toimivat päivähoidon mentoreina eli ovat tukemassa 
päivähoidon henkilökuntaa yhteiskunnallisen uskontokasvatuksen toteut-
tamisessa. Jatkossa täytyy seurata monikulttuurisuus- ja moninaisuusopin-
tojen toteutumista ja sitä, että näissä eri ammatillisissa rooleissa tarvitta-
va tieto on mahdollista saada. (MV)

Tulevaisuutta

rehtori Tapio kujala on tehtävässään tuore, vuoden 2016 alkupuolella aloit-
tanut. hän johtaa Diakin tulevaisuuden suunnittelua niin kuin koko am-
mattikorkeakoulua.

Rehtorin tulevaisuus on vain neljä vuotta eteenpäin. Teen opm:n kanssa tu-
levaisuutta. Voisi sanoa, että unelma liittyy tähän tematiikkaan. Meidän 
pitää rakentaa meidän tyyppistä tulevaisuutta, meidän aloitteesta lähte-
vää tulevaisuutta. Olen iloinen, jos saadaan kansainvälinen konsortio ai-
kaiseksi, koska se tuo meille myös tietyllä tavalla monikulttuurisuutta au-
tomaattisesti. Kyllä siinä tekemistä piisaa. Se on alkutekijöissään. Tämä 
ei liity teologiaan millään tavalla, tai liittyy ehkä, mutta näen sen sellai-
sena, että meidän täytyy koko ajan miettiä sitä, että mikä on se maailma, 
mihin opiskelijat valmistuvat ja miten työnkuvat muuttuvat. En ole ollen-
kaan varma, että ne ovat samanlaisia vuonna 2020 tai myöhemmin. Yh-
teiskunnassa tapahtuu niin monia asioita, ja sitten se työnkuvien muutos 
on niin nopeaa, että siinä on kyllä sellaisia haastetta, että meillä on liian 
vähän tehty tulevaisuustutkimusta ja mietitty siitä näkökulmasta. (TK)
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Työelämä muuttuu, ja se Diakin on otettava huomioon. Sen asema kir-
kollista erityistehtävää hoitavana ammattikorkeakouluna riippuu suuressa 
määrin siitä, mikä kirkon tai kirkkojen asema suomalaisessa yhteiskunnassa 
on. Yhteiskunnan muutosprosessissa sen arvolähtöisyys on kilpailutekijä, jo-
ta sen on vaalittava. Samalla kun sen on oltava erityisen herkkä arvioimaan 
monikulttuuristumista ja tuotava siihen sekä koulutus- että keskustelupa-
noksensa, sen on kansainvälistyttävä ja etsittävä kumppaneita maailmalta.

Minua innostaa ja kiinnostaa kovasti, että miten semmoinen TKI-toimin-
ta saadaan ajateltua niin, että opiskelijat ovat mukana siinä alusta saak-
ka ja miten me voisimme yhdessä olla ideoimassa. Haluan voimistaa yh-
teyttä henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Näen siinä mahdollisuuk-
sia, että voidaan olla tekemässä työelämässä vaikka kuinka hurjia asioita 
ja hurjia muutoksia. Olen ollut Palestiinan alueella rakentamassa hank-
keita. Olen nähnyt, että kun meidän opiskelijat on laitettu tiukkaan paik-
kaan, niin kuinka meidän opiskelijat hyppivät riman yli aivan upealla 
tavalla. Ja sitten kun se on tuonut tullessaan sen, että neljä tai viisi heistä 
on löytänyt kansainvälisen työuran sen jälkeen ja jääneet maailmalle. Se 
on hienoa. Mahdollisuuksia on paljon. Kyllä tässä haastetta piisaa. (TK)

ammattikorkeakoulujen lakisääteiset tehtävät ovat opetus, tutkimus ja yh-
teiskunnallinen vaikuttaminen. Sen tutkimustoiminnalta edellytetään yleen-
sä työelämästä nousevaa käytännöllistä sovellettavuutta, jollaisella useimmi-
ten on myös vaikuttavuutta.

Mietin Diakia, niin tämä yhteisöpajatoiminta on aika aluillaan kuiten-
kin, vaikka se joissain paikoissa on ollut jo pitempään. Uskon, että se tu-
lee muuttamaan jonkun verran edelleen, miten opiskellaan ja mitä opis-
kellaan ja työelämäyhteistyötahojen ja kirkonkin suhtautumista Diakiin 
ja Diakin suhdetta kirkkoon. On mielenkiintoista nähdä mihin se menee. 
On tehty avauksia Lontooseen ja muuallekin merimieskirkkoihin. Se tun-
tuu hienolta, samoin muut vaihtokohteet. Diak ei vaikuta pelkästään Eu-
roopassa, vaan tekee muuallakin tunnettua työtä. Minun mielestä olisi tär-
keää, että Diakin profiili pysyisi sellaisena kuin se on. Tietenkin voi kehit-
tyä eteenpäin, ei ainakaan taaksepäin askeleita. 
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Mietin myös sellaista, että jos nyt jossain vaiheessa tämä uusi diakonivirka 
jollain tavalla tulisi tunnustetuksi eri tavalla kuin aikaisemmin. Mietin, 
miten se vaikuttaa Diakin koulutukseen ja Diakin toimintaan. Että kui-
tenkin pappien koulutus on yliopistotasoinen, en nyt usko, että diakoneja 
aletaan kouluttamaan yliopistossa. Mutta silti kyllä se vaikuttaa kuiten-
kin myös siihen, miten se tunnustetaan diakonien työ. (NK)

odotukset kirkkoa kohtaan ovat kirkon työhön valmistuvalla selkeät ja 
ymmärrettävät. uutta vihkimysvirkaa, diakonivirkaa, on odotettu vuosia. 
Diakin kannalta pitkään valmisteilla olleet ratkaisut olisivat olleet enemmän 
kuin toivottuja, koska ne olisivat sekä tuoneet kaikille Diakissa kirkollisiin 
tehtäviin valmistuville kirkossa kiistattoman hengellisen viran piispojen ja 
pappien rinnalla että luoneet samanveroisuuden eri koulutuksen saaneille.

80-luvun lopulta saakka on haettu ratkaisua ns. diakonaattikysymykseen 
juuri kokoamalla erilaisia koulutusammatteja yhden kolmannen asteen 
vihkimysviran taakse. Nyt tehtiinkin yhtäkkiä muutos ja rakennetaan se 
diakonien ja diakonissojen varaan ja heitetään kaikki muut ulos. Se on 
Diakonia-ammattikorkeakoulun koulutustehtävän ja samoin seurakun-
tatyössä toimivien ammattilaisten yhdenvertaisuuden ja monien muiden 
asioiden näkökulmasta tosi iso ongelma. (MM)

kirkolliskokous hylkäsi marraskuussa 2015 sille tehdyn uudistuksen. Sa-
malla sen perustevaliokunta linjasi, että jatkossa diakonaattikysymystä tu-
lisi käsitellä vain nykyisen diakonian viran, siis diakonissojen ja diakonien 
ammatin varassa. Diakin kouluttamille varhaiskasvatuksen- ja nuorisotyön-
ohjaajille tämän suuntainen kehitys on pettymys ja eriarvoistava linjaus. 

Lopuksi

Diakilla on toivottavasti kykyä elää arvovetoisesti. Myös tämän kirjan tehtä-
vä voi olla havahduttaminen tunnistamaan omia, toisten ja yhteisöjen arvo-
ja. Jos kirjaa käytetään opetuksessa, sen toivoisi auttavan sekä opiskelijoita 
että opettajia suuntaamaan toimintansa fokusta merkityksellisiin asioihin. 
Diak pyrkii toimintansa vaikuttavuuteen ja merkityksellisyyteen.
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kirjan kirjoittaminen koettiin tärkeäksi, jotta voitaisiin nostaa esille mo-
ninaisia näkökulmia Diakin kirkon alan opetuksessa ja työssä. Diakin tu-
lee kestää epävarmuutta ja vaikeita tilanteita erityisesti silloin, kun se jou-
tuu perustelemaan olemassaoloaan tai kulkemaan vastarintaan haavoittu-
vimpien kanssa työskennellessään ja korostaessaan lähimmäisyyttä. victor 
Franklin tutun lauseen mukaisesti “Ihminen kestää lähes mitä tahansa, kun 
ymmärtää miksi”.

Diak ei kouluta vain kirkon, vaan myös laaja-alaisesti sosiaalialan, terve-
ysalan ja tulkkauksen tehtäviin. ihmisten kanssa työskenneltäessä edellyte-
tään taitoa ymmärtää erilaisia ihmisiä ja näkökulmia. Jos emme ymmärrä 
erilaisuutta ja hyväksy sitä elämän rikkautena ja arjen todellisuutena, emme 
osaa käyttää sitä voimavarana. Silloin menetämme monia mahdollisuuksia 
ja toimintamme voi jopa olla tuloksetonta. 

Diakin kutsumuksena voisi olla rohkeus kohdata erilaisia etnisiä ja uskon-
nollisia ryhmiä ja toimia heidän kumppaneinaan paremman elämän ja maa-
ilman puolesta. Tähän se ei pysty, jos sillä ei ole omaa selkeää identiteettiä 
ja uskoa tulevaisuuteen ainutlaatuisena ammattikorkeakouluna. usko tule-
vaisuuteen ja sinnikäs työ sen hyväksi estää Diakia jähmettymästä. Muuten 
pelot pääsevät ohjaamaan toimintaa.

Diakilta odotetaan ehkä nokkelia, mutta ennen kaikkea viisaita ja empaat-
tisia ratkaisuja, jotka on tehty isommasta viitekehyksestä käsin. ajattelem-
me, että tällä isommalla viitekehyksellä on jotain tekemistä kristinuskon, 
Jumalan rakkauden ja lähimmäisenrakkauteen liittyvien arvojen kanssa. Sii-
nä tarvitaan rohkeutta nähdä maailman ja elämän kompleksisuus ja hyväk-
syä ristiriitoja sulkematta niille silmiä ja lamaantumatta toimettomuuteen. 
ongelmat ovat ratkaisemista varten. haasteena on toimia myös ristiriito-
jen ja konfliktien ehkäisijänä aidon dialogin avulla.
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diak puheenvuoro

DIAK PUHEENVUORO –sarjassa julkaistaan Diakonia-ammattikorkea-
koulun temaattisia puheenvuoroja, erilaisia selvityksiä sekä opinnäytetöitä.  
Tekstilajiltaan julkaisut voivat poiketa tieteellisestä tai raportoivasta tekstistä.

Diak puheenvuoro 1: Liisa kauppinen & irina Leino & kirsti kauppinen 
(toim.), 2016. kokemuksellista taidetietä kulkemassa.

Diak puheenvuoro 2: Jorma niemelä (toim.), 2016. Sote sosiaalisen kestä-
vyyden vahvistajana (saatavana vain verkkojulkaisuna)
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sarjojen kriteerit

DIAK TUTKIMUS -sarjassa julkaistaan uutta ja innovatiivista tietoa tuot-
tavia tieteellisiä tutkimuksia Diakonia-ammattikorkeakoulun opetus-, tut-
kimus- ja kehittämistoiminnan alueilta. Julkaisut ovat monografioita tai ar-
tikkelikokoelmia.

DIAK TYÖELÄMÄ -sarjassa julkaistaan tutkimus- ja kehittämisraportteja 
sekä opinnäytetöitä, jotka ovat tuottaneet innovatiivisia ja merkittäviä työ-
elämää kehittäviä tuloksia. 

DIAK PUHEENVUORO -sarjassa julkaistaan Diakonia-ammattikorkea-
koulun temaattisia puheenvuoroja, erilaisia selvityksiä ja sekä opinnäytetöitä.  
Tekstilajiltaan julkaisut voivat poiketa tieteellisestä tai raportoivasta tekstistä. 

DIAK OPETUS -sarjassa julkaistaan pedagogista kehittämistä kuvaavia jul-
kaisuja, oppimateriaaleja, oppaita ja työkirjoja. 
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diakista ja teologiasta

Raili Gothóni, Mikko Malkavaara & Minna Valtonen (toim.)

www.diak.fi
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Yhteiskunnassa ja kirkossa eletään muutosten keskellä. Globalisaation ja digitali-
saation vaikutukset, työttömyys ja lisääntyvä taloudellinen eriarvoisuus herättävät 
monissa epävarmuutta ja huolta. Kirkon roolia kyseenalaistetaan yhä avoimem-
min, mutta samalla hengellisyys saa yhä moninaisempia ilmenemismuotoja.

Mihin suomalainen yhteiskunta ja kirkko ja näiden mukana myös Diak ovat 
menossa tässä tilanteessa? Kuka puolustaa kovien arvojen maailmassa kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia ja tuo epävarmuuden keskelle toivoa? Miten ra-
kennetaan vuoropuhelua eri tavoin ajattelevien ja uskovien välillä?

Muutosvoimaa – tutkielmia Diakista ja teologiasta on Diakin kirkon alan opetta-
jien ja asiantuntijoiden yhteinen kirjahanke, johon on koottu Diakin kirkollisen 
koulutuksen eri näkökulmia. Kirjan tarkoituksena on tehdä näkyväksi 20-vuo-
tiaan Diakin kirkollista taustaa, Diakille ominaista teologista ajattelua, Diakin 
kirkollisten tutkintojen teologisia ja käytännöllisiä sisältöjä ja alan opettajien 
pohdintoja teologiasta suhteessa diakoniaan ja kristilliseen kasvatukseen sekä 
yhteiskuntaan ja sen ajankohtaisiin kysymyksiin. 

Kirja antaa tietoa sekä kutsuu vuoropuheluun ja yhteistyöhön. Se on suunnattu 
ensisijaisesti kirkollisen koulutuksen kehittäjille, kirkon työntekijöille ja kirkon 
virkaan opiskeleville, mutta siitä on hyötyä myös yhteistyökumppaneille sekä 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja näitä aloja opiskeleville. Artikkelit luo-
vat kokonaiskuvaa siitä, miten Diak kouluttaa, kehittää ja elää yhteisönä, jolle 
on tärkeää kantaa vastuuta kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevista ihmi-
sistä ja ylläpitää toivoa.
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