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tymismenetelmällä kerättiin aineistoa kahden kehyskertomuksen avulla Li-
mingan, Kalajoen ja Raahen rovastikuntien seurakuntien diakoniatyönte-
kijöiltä. Kehyskertomuksia kertyi 57.

Avoimia kysymyksiä sisältävät kyselylomakkeet lähetettiin kaikille Oulun 
hiippakunnan diakoniatyöntekijöille (N=153). Kyselylomakkeita palautet-
tiin 79 (51,6 %). Aineiston analyysiin otettiin mukaan 76 palautettua ky-
selylomaketta. Aineistot analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

Diakoniatyöntekijät ovat pääsääntöisesti motivoituneita työhönsä ja viih-
tyvät työssään. Diakoniatyö on sisällöltään ammattitaitoista auttamista, ko-
konaisvaltaista tukemista ja hädän ehkäisemistä.

Työssä tärkeää on ihmisen intensiivinen kohtaaminen, kokonaisvaltainen 
tukeminen ja työn palkitsevuus. Ne vahvistavat työssä onnistumisen koke-
musta. Vähemmän tärkeitä työtehtäviä ovat kaikki ne tehtävät joissa ihmi-
sen intensiivistä kohtaamista ei tapahdu ja työ on rajatonta palvelua.  Täl-
löin työntekijä kokee epäonnistuneensa työssään. Työn ja yksityiselämän 
mielekkyys edistävät työssä jaksamista. Tulosten pohjalta kehitettiin alusta-
va malli, jonka mukaan diakoniatyössä oleminen, työn sisältö, työssä onnis-
tuminen ja työssä jaksaminen ovat kaikki yhteydessä toisiinsa.
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ABSTRACT

Lea Rättyä   Diaconal workers' descriptions of their 
    work and coping at work

Helsinki:   Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2009

118 p.
liitettä    Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja 
    A Tutkimuksia, 24 

ISBN    ISSN 1455-9919 
978-952-493-082-6  (nid.)
978-952-493-083-3 (pdf ) 

The current study aimed at describing diaconal work, being at work and 
coping with it from the diaconal workers' point of view. The research ap-
proach was qualitative. The research data were gathered using the role-play-
ing method and a questionnaire with open-ended questions.  The role-play-
ing method was used to gather data through two frame stories among dia-
conal workers in the deaneries of Liminka, Kalajoki and Raahe. The num-
ber of frame stories was 57. The questionnaires with open-ended questions 
were sent to all the diaconal workers in the Diocese of Oulu (N=153). The 
number of questionnaires returned was 79 (51.6 %). 76 of the question-
naires were included in the data analysis. The analysis was carried out using 
inductive content analysis.

The diaconal workers are mainly highly motivated for and enjoy their 
work. Diaconal work involves skilled helping, comprehensive support and 
prevention of distress. Important things in the work include intensive en-
counters with people, comprehensive support for them, and the rewards of 
the work. These issues reinforce the feeling of success at work. Less impor-
tant work functions include those in which there are no intensive encoun-
ters with people and the work consists of endless service. In such cases the 
worker feels that she has failed in her work. A meaningful working and pri-
vate life promotes coping at work. On the basis of the results, a prelimina-
ry model was elaborated according to which involvement in diaconal work, 
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the contents of the work, success at work and coping with it are all related 
to each other. The worker's motivation for diaconal work and job satisfac-
tion are connected with the contents of work, helping, encountering, sup-
porting and serving the customer, prevention of distress, the experience of 
success at work, feeling of the rewards of work as well as the meaningful-
ness of her work and private life. Correspondingly, the meaningfulness of 
work or private life can have an impact on the contents of work, the expe-
rience of success at work and being at work.

The knowledge produced in this study can be utilised in diaconal work 
and in the planning and implementation of education in this field. The mo-
del produced here adds to the understanding of the connections between 
doing diaconal work, the contents of the work and coping at work.

Licentiate thesis, October 2004
University Of Oulu
Faculty of Medicine, Department of Nursing and Health Science

Keywords:
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Available: 
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Order: 
Granum http://granum.uta.fi/

Open access: 
http://www.diak.fi./files/diak/Julkaisutoiminta/A_24_
ISBN_9789524930833.pdf             



7

SISÄLTÖ

LUTTELO TAULUKOISTA JA KUVIOISTA

1. JOHDANTO       11
2. DIAKONIATYÖN MÄÄRITTELYÄ    14

3. DIAKONIATYÖN KEHITYS YHTEISKUNNAN 
MUUTOKSISSA       18
 3.1 Laitosdiakoniasta seurakuntadiakoniaan   18
 3.2. Kirkon vastuusta yhteiskunnan tehtäväksi   21
 3.3. Taloudellisen auttamisen korostuminen diakoniatyössä 23
 3.4. Diakoniatyön haasteita     25
 3.5. Yhteenvetoa diakoniatyön historiallisesta ja 
 sisällöllisestä muutoksesta     27

4. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 29

5. TUTKIMUSMENETELMÄT, AINEISTON 
KERUU JA ANALYYSI      30
 5.1. Eläytymismenetelmällä kerätyn aineiston 
 keruu ja analyysi      32
    5.1.1. Aineiston keruu     32
    5.1.2. Aineiston analyysi     34
 5.2. Kyselylomakkeilla kerätyn aineiston keruu ja analyysi 36
    5.2.1. Aineiston keruu     36
    5.2.2. Aineiston analyysi     37
 5.3. Eettiset näkökohdat     38

6. TULOKSET       40
 6.1. Tutkimukseen osallistuneiden kuvaus   40
 6.2. Diakoniatyössä oleminen     40
    6.2.1. Motivaatio diakoniatyöhön    42
         6.2.1.1. Motiivit diakonia-alan opiskeluun  42
         6.2.1.2.  Auttamishalu     42
                 6.2.1.3. Henkilökohtainen usko    43



8

         6.2.1.4. Hakeutuminen diakoniatyöhön   43
    6.2.2. Työssä viihtyminen     43
         6.2.2.1. Tyytyväisyys työn ominaispiirteisiin  44
         6.2.2.2. Työn palkitsevuus    44
         6.2.2.3. Diakoniatyössä jatkaminen   45
 6.3. Diakoniatyön sisältö     46
    6.3.1. Ammattitaitoinen auttaminen    48
         6.3.1.1. Auttamisen periaatteet ja kohteet   48
         6.3.1.2. Asiakkaan kohtaaminen    50
         6.3.1.3. Suunnittelu ja yhteistyö    51
    6.3.2. Kokonaisvaltainen tukeminen    52
         6.3.2.1. Hengellinen tuki     53
         6.3.2.2. Henkinen tuki     53
         6.3.2.3. Emotionaalinen tuki    54
         6.3.2.4. Käytännön apu     55
    6.3.3. Hädän ehkäiseminen     57
         6.3.3.1. Yhteyteen saattaminen    57
         6.3.3.2. Asiakkaan edustaminen    58
         6.3.3.3. Koulutustoiminta    59
         6.3.3.4. Varhainen auttaminen    59
    6.3.4. Tärkeät ja vähemmän tärkeät työtehtävät  60
         6.3.4.1. Tärkeiden työtehtävien päivä   60
         6.3.4.2. Vähemmän tärkeiden työtehtävien päivä  63
         6.3.4.3.Yhteenveto tärkeiden ja vähemmän 
         tärkeiden työtehtävien päivistä ja työssä onnistumisesta 66
 6.4. Diakoniatyöntekijöiden työssä jaksaminen  70
    6.4.1. Työn mielekkyys     72
         6.4.1.1. Motivaatio hengelliseen työhön   72
         6.4.1.2. Seurakunnasta saatu tuki    73
         6.4.1.3. Työn palkitsevuus    74
         6.4.1.4. Työn ominaispiirteet    75
         6.4.1.5. Ammattitaito     76
    6.4.2. Yksityiselämän mielekkyys    78
         6.4.2.1. Oma uskonelämä    78



9

         6.4.2.2. Läheiset ihmiset     79
                 6.4.2.3. Itsensä hoitaminen    79
         6.4.2.4. Harrastustoiminta    80
 6.5. Yhteenveto tutkimustuloksista ja alustava malli 
 diakoniatyöstä       81

7. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET    83
 7.1. Tutkimuksen luotettavuus     83
    7.1.1. Aineiston keruu     84
    7.1.2. Aineiston analyysi ja tulokset    86
 7.2. Tulosten ja niiden merkityksen tarkastelu   89
    7.2.1. Diakoniatyössä oleminen    89
    7.2.2. Diakoniatyön sisältö     92
    7.2.3. Diakoniatyössä jaksaminen    98
    7.2.4. Tutkimuksen merkitys hoitotieteelle   103
 7.3. Johtopäätökset      105
 7.4. Jatkotutkimushaasteet     105

LÄHTEET        107

LIITTEET        119



10

LUETTELO TAULUKOISTA JA KUVIOISTA

Kuvio 1. Diakoniatyön historiallinen ja sisällöllinen muutos  28
Taulukko 1. Tutkimuksen tavoite, tutkimukseen osallistujat, 
aineiston keruumenetelmät, aineiston keruun ajankohta ja 
analyysimenetelmä       31
Taulukko 2. Analysointiprosessin vaiheet    35
Taulukko 3. Analysointiprosessin vaiheet    38
Kuvio 3. Diakoniatyössä olemista kuvaavat luokat   41
Kuvio 4. Diakoniatyön sisältöä kuvaavat luokat   47
Kuvio 5. Tärkeitä työtehtäviä ja työssä onnistumista kuvaavat luokat 67
Kuvio 6. Vähemmän tärkeitä työtehtäviä ja työssä epäonnistumista 
kuvaavat luokat       69
Kuvio 7. Diakoniatyöntekijöiden työssä jaksamista kuvaavat luokat 71
Kuvio 8. Alustava malli diakoniatyössä olemisesta, työn sisällöstä, 
työssä onnistumisesta  ja työssä jaksamisesta sekä niiden välisistä 
yhteyksistä        82
Kuvio 2. Esimerkki analysointiprosessin 
etenemisestä            LIITE 3



11

1. johDanto

Diakoniatyö perustuu lähimmäisenrakkauteen (Åstrand 1995). Sen ta-
voitteena ja toiminnallisena motiivina on ihmisen auttaminen mah-

dollisimman kokonaisvaltaisesti (Rydholm 1997, Rättyä 1998, Rantama 
2001, Myllylä 2000). Henttosen (1997) mukaan diakoniatyö voi olla hoi-
toa, huolenpitoa, sosiaalikritiikkiä, lohduttamista, tukemista, kasvatusta ja 
keskinäistä vastuuta sekä yksilöllistä tai yhteisöllistä auttamista. Veikkola 
(2002) tähdentää työhön sisältyvän sielunhoidon merkitystä, ja keskeistä 
onkin hengellisyyden merkityksen huomioiminen ihmisen hyvinvoinnille 
ja terveydelle (Rydholm 1997). 

Diakoniatyöstä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Kirkkolaki 
määrittelee kirkon tehtäväksi Jumalan sanan julistamisen, sakramenttien ja-
kamisen, kristillisen sanoman levittämisen ja lähimmäisenrakkauden toteut-
tamisen (KL 1:2).  Toteuttaakseen tätä tehtävää seurakunta huolehtii juma-
lanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muis-
ta kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sie-
lunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan 
perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä (KL 4:1). (Halttunen ym. 2002.)

Kirkkojärjestyksen (KJ 6:9,1) mukaan diakonian virka on seurakunnassa 
pakollinen, ja seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jon-
ka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen eri-
tyisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta (KJ 4:3) 
(Halttunen ym. 2002). Niemelän (2004) tutkimuksen mukaan vuonna 2002 
diakoniatyössä työskenteli 1405 työntekijää. Diakoniatyö on naisvaltainen 
ala sillä 90 % työntekijöistä on naisia. 

Diakonian määritelmä on varsin väljä ja laaja-alainen, ja se mahdollistaa 
monimuotoisen auttamistoiminnan ja toimintamuotojen runsauden (Huo-
tari 992, Komulainen ym. 1998, Rättyä 1998). Myös diakonian asiakkaiden 
moniongelmaisuus ja vaikeus tekee työstä laaja-alaisen, vaikeasti hallittavan 
ja kuormittavan (Rantama 2001). Laaja-alaisuus voi aiheuttaa suunnittele-
matonta työskentelyä ja pyrkimystä vastata kaikkeen mahdolliseen hätään. 
Olisi kriittisesti pohdittava diakoniatyön keskeisintä sisältöä ja auttamisre-
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sursseja (Rättyä 1998).
Diakoniatyöhön kohdistuu seurakunnassa paljon odotuksia, ja työroo-

lista irrottautuminen vapaa-aikana voi olla vaikeaa. Seurakunnassa voidaan 
toimia työntekijä- ja työmuotokeskeisesti, jolloin jokainen työmuoto hoi-
taa ja vastaa itsenäisesti tehtävistään, ja vieläpä työntekijöistä johtuvien in-
dividualististen painotusten suuntaamina. (Rantama 2001.) Paikallisen dia-
koniatyön toteutuminen ja työn muodot ovat suuresti riippuvaisia paikka-
kunnan tarpeista ja yksityisen diakonian viranhaltijan asenteista, ideoista ja 
työnäyistä (Määttä 1991, Kirkkohallitus/ Kirkon diakonia- ja yhteiskunta-
työnkeskus 2000, Sattilainen 2001). Åstrandin (1995) mukaan myös pe-
rinne ja ammattiosaaminen ohjaavat sitä, millainen hätä helpoiten huoma-
taan. Eri seurakuntien diakoniatyö voi poiketa suuresti toisistaan (Kirkko-
hallitus, Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyönkeskus 2000). 

Syitä diakoniatyön muutokseen 1990-luvulla voidaan etsiä yhteiskunnal-
lisista ilmiöistä (Heikkilä 2000, Malkavaara 2000, Niemelä 2000, Rintata-
lo 2000). Fabrin (1999) nostaa esiin tulonjakoon liittyneet muutokset, kor-
kean työttömyyden, syrjäytymiskehityksen ja julkiseen perusturvaan suun-
natut säästöt. Työn luonteen muuttuminen ja sosiaalipolitiikan hitaus vas-
tata nopeaan yhteiskunnalliseen muutokseen ovat vaikuttaneet kansalaisjär-
jestöjen ja kirkon aineellisen avun tarpeen kysynnän kasvuun 1990-luvulla 
(Kirkkohallitus/ Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus 2000). Laman 
aikana diakoniatyön painopiste siirtyi vanhuksista työikäisiin. Vuonna 1999 
diakoniatyöntekijöillä oli noin 910 000 henkilökohtaista asiakastapaamista 
ja 61 % diakoniatyön asiakkaista oli työikäisiä. Asiakastapaamiset kasvoi-
vat voimakkaimmin Oulun hiippakunnassa. (Salonen ym. 2000.) Diako-
nian ruokapankkitoiminta (Seppänen 1999, Jääskeläinen 2000, Lemmetyi-
nen 2000) teki näkyväksi laman ihmisille aiheuttaman hädän ja sai aikaan 
julkista keskustelua yhteiskuntamme perusarvoista ja hyvinvointivastuusta. 
Huoli hyvinvointivaltiomallin säilymisestä aktivoi kirkon edustajia ja työn-
tekijöitä vaikuttamaan yleiseen asenne- ja arvokeskusteluun ja poliittisiin 
päättäjiin (Seppänen 1999). 

Yhteiskunnalliset muutokset näkyvät nopeasti diakoniatyön arjessa haas-
taen työntekijöitä yhä uudelleen pohtimaan työnsä sisältöä ja toimintaperi-
aatteita. Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena kuvailla diakoniatyötä, työs-
sä olemista ja siinä jaksamista diakoniatyöntekijöiden näkökulmasta. Dia-
koniatyön sisällön tutkimus työntekijöiden näkökulmasta käsin on tärke-
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ää, koska se avaa mahdollisuuksia työn ytimen kirkastamiseen, työtehtävien 
rajaamiseen ja kehittämiseen ja sitä kautta myös työssä jaksamiseen. Diako-
nia-aiheista tutkimusta on tehty varsin niukasti Oulun hiippakunnan alu-
eella, mistä johtuen rajasin tutkimukseni koskemaan maamme pohjoisin-
ta hiippakuntaa.

Mielenkiintoni diakoniatyön tutkimiseen perustuu pitkään työhistoriaani 
diakoniatyön tekijänä ja pro gradu -tutkielmaani, joka käsitteli diakoniatoi-
mistojen asiakkaiden kokemuksia avun ja tuen saamisesta. Jatkotutkimuk-
sessani halusin tutkia diakoniatyötä työntekijöiden näkökulmasta. 
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2. Diakoniatyön määrittelyä 

Kristillisen diakonian lähtökohtana voidaan pitää Apostolien tekojen kuu-
dennessa luvussa kuvattua tapahtumaa. Apostolit eivät ehtineet jakaa 

sekä Jumalan sanaa että aineellista avustusta, josta syystä seurakunta valitsi 
aineellisen avun jakamista varten seitsemän hyvämaineista ja Hengen sekä 
viisauden täyttämää miestä. (Beyreuther 1977, Veijola 2002.)

Diakonian määritelmien raamatullisena perustana voidaan pitää rakkau-
den kaksoiskäskyä (Matt. 22:37–39), kultaista sääntöä (Luuk. 6:31) ja Jee-
suksen tulkintaa elämästään ja opetuslapseudestaan. Diakonian käytännöt 
perustellaan pääsääntöisesti Kristuksen tavalla elää ja toimia. (Henttonen 
1997.) Diakoniatyö kuten muukin seurakunnan toiminta perustuu ensisi-
jaisesti Raamattuun. Sen lähtökohtana on Jeesuksen ja hänen opetuslasten-
sa elämä, toiminta ja sanat. (Kruus 1990.) Veikkolan (1997) mukaan dia-
konian perusparadigmana eli diakoniaa ohjaavana ajattelumallina pidetään 
yleensä laupiaan samarialaisen mallia lähimmäisyyden sisällöstä. 

Diakonia tarkoittaa palvelemista, jonka lähtökohtana on kristitty elä-
mänkatsomus. Sen esikuvana on alkukirkon diakonia ja päätehtävänä ih-
misten ruumiillisista ja henkisistä tarpeista huolehtiminen. (Vauhkonen 
1993.) Sormusen (1952) mukaan diakonia on kirkon sananjulistuksen rin-
nalla sen elintoimintoihin kuuluvaa, virallisesti järjestettyä, mutta sisäiseltä 
luonteeltaan vapaata ja persoonallista, kristillisestä rakkaudesta ja kiitolli-
suudesta johtuvaa laupeudenpalvelusta, jonka kohteina ovat erityisesti köy-
hät, sairaat, kodittomat ja vangit. Hän korostaa, että työtä ei tee kristilli-
seksi työn tekijä, vaan se henki, joka työssä saa ilmauksensa. Diakonian pe-
rustus ja jatkuvan voiman lähde on Jumalan armo sellaisena kuin se ilme-
nee Jeesuksessa Kristuksessa, hänen elämässään, toiminnassaan, kärsimises-
sään ja kuolemassaan.

Veijola (2002) nostaa Raamattuun perustuen esiin köyhät, ylivelkaantu-
neet, muukalaiset, sairaat, ja vanhukset sellaisina ihmisryhminä, joihin dia-
koninen toiminta kohdistuu. Hän tähdentää myös luonnon merkitystä dia-
konisen toiminnan kohteena. Diakonian tehtävänä on ensisijaisesti ollut 
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lähiavun jakaminen apua tarvitseville ja erityisesti niille, jotka ovat muun 
avun ulkopuolella. Diakoniaan liitetään myös advokaatin tehtävä, joka mer-
kitsee päättäjiin, puolueisiin ja etujärjestöihin vetoamista ihmisyyden ja oi-
keudenmukaisuuden toteutumiseksi maailmassa (Huovinen 1997, Rättyä 
1998). Åstrandin (1995) mukaan diakoniatyö on kokonaisuudessaan ih-
misten auttamista ja avun antamisen edellyttämiä tukitoimia. Pääasialliset 
työmuodot ovat yksilökohtainen työ vastaanotolla ja kotikäynneillä ja ryh-
mäkohtainen toiminta kerhoissa, retkillä ja leireillä. Diakonia on leivän ja-
kamista, velkaneuvontaa, sielunhoidollisia kahvikeskusteluja, vastuuta ryh-
mätoiminnasta, kuuntelemista ja arkista toimintaa lähimmäisen auttami-
seksi (Ryökäs 2001).

Veikkola (1997) tähdentää osallisuuden, keskinäisen jakamisen ja yhteis-
vastuun merkitystä diakonia- ja yhteiskunnallisessa työssä. Osallisuuden ko-
kemus edellyttää sitä että, ihminen nähdään omaehtoisena ja täysivaltaise-
na toimijana eikä auttamisen passiivisena kohteena. Toljamon (1996) tutki-
muksen mukaan negatiivisena koettu tukeminen voi olla tunkeilevaa ja häi-
ritsevää. Kritiikitön tai liiallisen avun ja tuen antaminen voi johtaa riippu-
vuuden lisääntymiseen ja opittuun avuttomuuteen (Kumpusalo 1991). Ilk-
ka-Aholan (2001) mukaan diakonian haaste on ollut ja tulee aina olemaan 
alkavan vaivaisuuden eli syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten löytäminen. 
Diakonian on varauduttava asioihin jotka ovat vasta tulossa.

Diakoniatyön perustana on kristillinen ihmiskäsitys (Aalto & Ormio 
1985, Valopaasi 1996, Niemelä 2002, Myllylä 2004). Sen mukaan ihmi-
sellä on ruumiillinen, henkinen, sielullinen ja sosiaalinen ulottuvuus (Myl-
lylä 2000). Niemelän (2002) mukaan diakonian ihmiskäsityksessä sovelle-
taan myös sosiaali- ja terveydenhuollon ihmiskäsitystä, jotta ihmisen palve-
leminen olisi monipuolista ja kohdistuisi eniten apua tarvitseviin. Kristilli-
sen ihmiskäsityksen mukaan hoidettavalta ihmiseltä ei vaadita erityistä va-
kaumusta tai maailmankatsomusta (Myllylä, 2004). Diakoniatyö on kris-
tilliseen rakkauteen perustuvaa hengellisen, ruumiillisen ja aineellisen avun 
antamista niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta (Kan-
sanaho & Hissa 1974, Voipio ym. 1993, Åstrand 1995, Julkunen 1998, Rät-
tyä 1998). Kristillisessä ihmiskäsityksessä ihmisarvo on alkuperäistä ja luo-
vuttamatonta. Sen mukaan ihmisiä ei voi asettaa paremmuusjärjestykseen. 
Apu kuuluu kaikille. 

Diakonisen hoitotyön käsitettä on alettu käyttää 1980-luvulla diakonissa-
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koulutuksen keskiasteen koulu-uudistuksen yhteydessä (Möttönen 1994). 
Myllylän (2000) tutkimuksen mukaan diakoninen hoitotyö merkitsee ih-
misen kohtaamista jakamattomana sieluna, henkenä ja ruumiina. Diakoni-
nen hoitotyö on universaalia, ja se saa sisältönsä hoitotieteestä ja teologias-
ta sekä näitä täydentävistä tieteistä. Diakonisessa hoitotyössä käytetään kä-
sitteitä lähimmäinen ja ammatillinen palveleminen. Diakonisen hoitotyön 
auttamismenetelmiä kuvataan samoiksi, joita toteutetaan hoitotyössä, mut-
ta niitä täydentävät karitatiiviset, sosiaaliset, pastoraaliset, katekeettiset ja li-
turgiset auttamismenetelmät. (Myllylä 2004.) 

Karitatiivinen elementti diakoniatyössä merkitsee lähimmäisenrakkauteen 
perustuvaa yksilöllistä ja välitöntä avun antamista hädässä olevalle ja siihen 
sisältyy sielunhoidollinen näkökulma (Veikkola 2002). Erikssonin (1987, 
1988) mukaan hoitaminen on alkuperäisessä muodossaan lähimmäisenrak-
kautta, toivoa ja uskoa välittävä ihmissuhde, jonka tarkoituksena on ihmi-
sen olemassaolon eheyttäminen ja kärsimyksen lievittäminen. Diakonialla 
on myös pedagoginen eli katekeettinen tehtävä, joka toteutuu lähinnä dia-
koniakasvatuksen muodossa. Liturginen ulottuvuus liittää diakonian juma-
lanpalvelukseen ja sen vuoksi diakoniatyöntekijöillä tulisi olla oma osuus ju-
malanpalveluksen toimittamisessa. (Veikkola 2002.) Åstrand (1995) kuvaa 
diakoniatyötä ammatillistetuksi lähimmäisenrakkaudeksi. Myllylä (2004) 
käyttää termiä ammatillinen palveleminen kuvatessaan diakonista hoito-
työtä. Vuorovaikutussuhde on ammatillinen lähimmäissuhde, jossa hoidet-
tava kokee saavansa lahjomatonta hoitamista ja rakkauden tunnetta. Kok-
ko (2004) on tutkinut mielenterveystoimiston asiakkaiden ja työntekijöi-
den käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä. Hänen tutkimuksensa mukaan 
ammattitaito ilmenee kykynä ja haluna säilyttää auttamissuhteen ammatil-
linen luonne ja taitona toimia erilaisissa auttamistilanteissa asiakaslähtöises-
ti. Ammatillisuus asiakaskohtaamisessa ilmenee mm. asiakkaan ja hänen ih-
misarvonsa kunnioittamisena ja arvostamisena.

Tiittanen (2001) on tutkinut diakonissojen yksinhuoltajaäideille antamaa 
apua ja tukea. Tutkimuksen mukaan tuen antamisen prosessi eteni kohda-
tuksi tulemisen kokemuksesta sopimusten tekemiseen ja voimavarojen lisää-
miseen. Palm (2001) korostaa diakonisessa kohtaamisessa pyyteettömyyden 
suhdetta armoon. Toivo ja Jumalan edessä eläminen kannustavat pyyteettö-
myyteen. Pyyteettömyys puolestaan merkitsee laskelmoimattomuutta ja elä-
mistä toisia varten ilman että pyrittäisiin osoittautumaan hyväksi. Diakoni-
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sessa kohtaamisessa armo vaikuttaa vilpittömän rakkauden kautta. Diako-
ninen kohtaaminen tapahtuu suhteessa lähimmäiseen ja Jumalaan. Åstrand 
(1995) painottaa keskustelua kokonaisvaltaisena kohtaamisena, jossa asiakas 
voi puhua kaikista ongelmistaan uskonnollisista, terveydellisistä, mielenter-
veydellisistä, sosiaalisista ja käytännöllisistä. Diakoniatyöntekijä kuuntelee, 
käyttää herkkyyttään, yrittää aistia ja ymmärtää mistä on kyse.  

Diakonia on osoittanut eri aikoina sen, etteivät jäykät kaavat ja rakenteet 
estä rakkauden osoittamista silloin kun ihminen on Kristuksen rakkauden 
valtaama (Ahonen 2003). Diakoniassa on Suomisen (1988) mukaan lopul-
ta aina kyse uskosta ja rakkaudesta. 
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3. Diakoniatyön kehitys yhteiskunnan muu-
toksissa

Diakoniatyö on sidoksissa erilaisiin kirkollisiin, alueellisiin, valtakun-
nallisiin, yhteiskunnallisiin ja maailmanlaajuisiin ilmiöihin ja muu-

toksiin. Se vastaa toisaalta aina oman aikansa hätään, mutta se myös enna-
koi tulevaa ja valmistautuu muutokseen. Diakoniatyö on kehittynyt vah-
van laitosdiakonian vaiheen kautta seurakuntadiakoniaksi, jolloin diako-
nia-alan ammattilaiset ovat vastanneet hädässä olevan lähimmäisen autta-
misesta ja laaja-alaisesta palvelutyöstä. Alati muuttuvana diakoniatyö haas-
taa tekijöitään kohtaamaan työn kehittämiseen, organisoimiseen ja työssä 
jaksamiseen liittyviä haasteita.

 3.1 Laitosdiakoniasta seurakuntadiakoniaan

Alkukristillisen kirkon diakonialaitoksen elpyminen protestanttisen kirkon 
piirissä alkoi Saksasta, Kaiserswerthin kaupungista (Vauhkonen 1992), kun 
pastori Theodor Fliedner (1800-64) perusti Friederike -puolisonsa kanssa 
Kaiserswerthin diakonissalaitoksen v. 1836 (Vauhkonen 1992, Julkunen 
1998, Mustakallio 2002). Kaiserswerthin yhteisöllinen elämäntapa merkit-
si sisarkotijärjestelmää, jossa omasta perheestä irrottauduttiin ja siirryttiin 
palvelutyöhön diakonissalaitokseen, joka tarjosi kasvateilleen ilmaisen kou-
lutuksen, ylläpidon ja elämäntehtävän sekä sairauden- ja vanhuuden turvan. 
Kaiserswerth antoi virikkeen laitosdiakonian synnylle Keski-Euroopassa ja 
Pohjoismaissa. (Mustakallio 2002.)

Pohjoismaiden ensimmäinen diakonissalaitos Ersta aloitti toimintansa Tuk-
holmassa 1851. Erstaan kuului diakonissalaitoksen lisäksi Magdalenakoti 
(langenneille naisille), kiertokoulunopettajaseminaari, vanhainkoti, matkus-
tajakoti sekä turva- ja pelastuskoteja. Myöhemmin perustettiin mm. Vårstan 
diakonissalaitos, joka vihittiin käyttöön 1912. Bräckössä toiminnan aloitta-
nut diakonissalaitos vihittiin 1923. Kööpenhaminaan perustettiin diakonis-
salaitos 1863 ja Kristianiaan (Osloon) 1868. Pyhän Luukkaan diakonissa-



19

laitos perustettiin Kööpenhaminaan 1886. (Sormunen, 1952.)
1830-luvulta lähtien oli maassamme havaittavissa diakoniaharrastusta eri 

tahoilla. Kuopion tuomiorovasti Aaron Kustaa Borg vieraili v. 1853 Kaisers-
werthissä ja Julius Immanuel Berg julkaisi Kuopion hiippakunnan sanomis-
sa kirjoitussarjan samasta laitoksesta. Näiden pyrkimysten seurauksena pe-
rustettiin maahamme ensimmäiset diakonissalaitokset. (Sormunen 1952.) 
Suomen ensimmäinen ammatillista sairaanhoitajakoulutusta antava oppilai-
tos perustettiin Amanda Cajanderin toimesta ja Aurora Karamzinin (1808–
1902) tuella Helsinkiin vuonna 1867 (Mustakallio 1999). Diakonissalai-
tokset perustettiin lisäksi Viipuriin 1869 ja Sortavalaan 1894 (Mustakallio 
2002). Oulun Diakonissakoti, joka aloitti toimintansa 1896 (Mustakallio 
1999, Markkola 2002), yhdisti vuonna 1912 hyväksymässään ohjesäännös-
sä Sortavalasta peräisin olleet diakonissojen kaksi työnkuvaa yhdeksi koko-
naisuudeksi. Diakonissojen työhön liitettiin sekä köyhien ja turvattomien 
keskuudessa tehtävä työ että sairaanhoito. (Mustakallio 1999.)

Naisten aseman muutos yhteiskunnassa ja kirkossa sekä työväenkysymyk-
set 1800-luvulla vaikuttivat voimakkaasti diakonissakoulutukseen (Ahola 
ym. 2002, Markkola 2002, 2003, Mustakallio 2002). Kauppinen-Perttu-
la (2004) kuvaa tutkimuksessaan kansannaisen kutsumusta 1800–1900-lu-
vun vaihteessa ja naisen palvelutyötä diakonissasisarena. Tuolloin diakonis-
sakutsumus teki naimattomuudesta ja lapsettomuudesta naiselle kunnial-
lisen elämäntapavaihtoehdon. Teollistuvan yhteiskunnan sosiaaliset ongel-
mat lisäsivät altruistisen huolenpidon tarvetta samaan aikaan kun kirkolla 
oli tarve nostaa omaa uskottavuuttaan maallistumisen keskellä. Tähän ti-
lanteeseen rakennettiin diakonissan kutsumus, uskonnollinen ideaali nais-
ten palvelustyöstä. 

Diakonissalta vaadittavat ominaisuudet kuvastavat tuon ajan naiskäsitys-
tä ja rooliajattelua. Markkolan (2002, 2003) mukaan diakoniatyössä nos-
tettiin naiseus erityisasemaan. Naisilla nähtiin olevan kykyjä ja valmiuksia 
ymmärtää, auttaa ja hoivata toisia. Naisellisuus nähtiin palvelemisena. Yh-
teiskunnallinen äitiys nousi diakoniatyön kautta naisten panokseksi yhteis-
kunnan rakentamisessa. Diakonissakoulutusta ja itsenäisen työn avautumista 
naiselle voidaan pitää naisasialiikkeen kannalta tärkeänä. Diakonissakoulu-
tus mursi säätyrajoja ja lisäsi naisten tasa-arvoisuutta (Ahola ym. 2002, Vap-
pula 2002), mutta koulutus oli ankaraa ja vaativaa. Diakonissan kristillises-
tä persoonallisuudesta ja sisäisestä kehityksestä riippui koko hänen työnsä 
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onnistuminen. (Markkola 2002.) Diakonissat, varsinaiset uranuurtajanai-
set kirkon tehtävissä, tekivät fyysisesti raskasta työtä ja olivat halpaa ja nöy-
rää työvoimaa (Ahola ym. 2002). Kauppinen-Perttula (2004) toteaa hive-
nen kyynisesti, että hyvä sisar ei ollut kenellekään loukkaukseksi edes kuol-
lessaan. Valiosisarten piti olla kaikkea ja toisaalta ei yhtään mitään. 

1880-luvulla kirkko aloitti seurakuntadiakonian toteuttamisen, jolloin 
diakonissoja alettiin kouluttaa suoraan seurakuntien palvelukseen. Kuopi-
on hiippakunnan diakoniasäännön hyväksyminen merkitsi järjestetyn seu-
rakuntadiakonian alkua Suomessa. Kirkko tunnusti omikseen sekä diakonis-
san että diakonin virat. (Mustakallio 2002.) Diakonissakoulutuksen ohes-
sa aloitti Sortavalan diakonissalaitos vuonna 1901 diakonien kouluttami-
sen seurakuntapalvelijalaitoksessa, ja vuonna 1953 alkoi koulutus Järven-
päässä toimivassa Suomen Kirkon Seurakuntaopistossa. Koulutusta antoi-
vat 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa myös Pieksämäen ja Helsingin 
diakoniaopistot. (Malkavaara 2002.) Ruumiillisesti puutteenalaisten hoitoa 
varten palkattiin diakonissoja ja julistustyöhön palkattiin Jumalan sanaan 
perehtyneitä miehiä eli diakoneja (Mustakallio 2002). Seurakunnissa dia-
konien tehtävänä oli hartauskokouksien pitäminen ja uskonnollisen kirjal-
lisuuden levittäminen (Murtorinne 1992). Diakonit työllistyivät seurakun-
taa useammin kuitenkin etupäässä järjestöjen, kuntien ja valtion palveluk-
seen (Julkunen 1998). 

Vuoden 1918 kirkkolaissa diakonia tunnustettiin kirkon viralliseksi toi-
minnaksi ja vuoden 1943 kirkolliskokous tuki kristillistä laupeudentyötä ja 
siihen tarvittavien henkilöiden palkkaamista jokaiseen seurakuntaan. Vaik-
ka Suomesta tuli näin seurakuntadiakonian mallimaa (Mustakallio 2002), 
kehitys oli aluksi hyvin vaatimatonta. Ensimmäinen diakonissa aloitti toi-
mintansa Raumalla vuonna 1879, ja vuonna 1895 viidessä seurakunnassa 
oli diakonissa. (Markkola 2002.) Vasta 1900-luvulla diakonissojen eli seura-
kuntasisarten palkkaaminen seurakuntiin lisääntyi merkittävästi (Mustakal-
lio 2002). Seurakunnissa diakonissat keskittyivät sairaiden ja köyhien hoi-
toon sekä köyhien lasten kasvatukseen ja huoltoon (Murtorinne 1992). Jul-
kusen (1998) mukaan diakonissat toimivat aluksi pääasiassa kotisairaanhoi-
totyössä ja kulkutautien ehkäisytyössä. Sielunhoidollisen työn lisäksi tehtä-
viin kuului mm. avustusten jakaminen köyhille, vainajan peseminen ja ark-
kuun laittaminen, diakoniailtojen pito ja talkootoiminta.

Seurakuntadiakonia alkoi kehittyä erityisesti toisen maailmansodan jälkeen. 
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Vuonna 1946 oli 308 seurakunnassa diakoniatyöntekijä, ja vuonna 1965 jo 
419 seurakuntaa oli palkannut diakoniatyöntekijän. Diakoniatyö laajeni en-
tisestään kun vammais- ja kriminaalityöhön palkattiin erityistyöntekijöitä. 
1960-luvulla seurakunnan diakoniavastuun nähtiin kuuluvan seurakunnan 
jokaiselle jäsenelle ja diakonian piiriin sisällytettiin myös kotimaan rajojen 
ulkopuolella tapahtuva auttamistoiminta. (Koskenvesa 2002.)

Koskenvesa (2002) viittaa piispa Erkki Kansanahon eri yhteyksissä esittä-
miin diakonian kehityksen kuvauksiin 1900-luvulla, jossa on havaittavissa 
kolme kehitysjaksoa. Aluksi syntyi yhdistys- ja laitosdiakonia, ja tämän jäl-
keen painotettiin seurakuntadiakoniaa, eli seurakunnan järjestämää diakonia-
toimintaa, joka oli koko seurakunnan yhteistä, mutta se rakentui kuitenkin 
diakoniatyöntekijöiden tekemän työn varaan, ja seurakuntalaiset avustivat 
työntekijää omalla vapaaehtoistyöllään. Diakonian kolmas vaihe on diako-
niaseurakunnan vaihe. Tällöin seurakunnan diakoniatyöntekijät ovat dia-
konian asiantuntijoita, joiden suurin haaste on auttaa seurakuntalaisia elä-
mään diakoniavastuullisesti.

3.2. Kirkon vastuusta yhteiskunnan tehtäväksi

Seurakunnat olivat vielä 1800-luvulla vastuussa sosiaalihuollosta ja Suomen 
kirkko oli tuolloin monin tavoin sidoksissa velvollisuuksiin, jotka myöhem-
min ovat siirtyneet maallisen yhteiskunnan hoidettavaksi (Taskula 1997, 
Mustakallio 2002). Seurakuntien kirkkoherrat johtivat paikallista itsehal-
lintoa ja järjestivät kansakouluopetusta. He olivat sielunhoitajia ja yhteis-
kunnallisia virkamiehiä. (Mustakallio 2002.)

Ennen kunnallishallinnon asetusta kunta ja seurakunta olivat maaseudul-
la yksi kokonaisuus, jota kutsuttiin kirkkopitäjäksi. Pitäjänkokouksen pu-
heenjohtajana toimi kirkkoherra. Seurakunnat vastasivat köyhäinhoidosta, 
opetustoimesta ja pitkälti sairaanhoidosta. (Tuominen 2001.) Markkolan 
(2002) mukaan diakonia-aate aktivoitui maassamme samalla vuosikymme-
nellä, jolloin kirkko vapautui vaivaishoidollisista tehtävistään. Vuoden 1852 
vaivaishoitoasetus tähdensi seurakunnan vastuuta köyhistä ja vaivaisista mut-
ta 1860-luvulta alkaen kirkon vastuu köyhäinhoidosta alkoi kaventua. Tä-
mä johtui maalla 1865 ja kaupungeissa 1873 toteutetusta kunnallishallin-
non uudistuksesta, jolla maalliset tehtävät siirtyivät seurakunnilta kunnille 
(Taskula 1997, Mustakallio 2002). Kunnan tuli huolehtia vaivaishoidosta ja 
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niistä avuntarvitsijoista, jotka eivät olleet vaivaishoidon suojeltavina, mut-
ta eivät kyenneet itsestään huolta pitämään ja olisivat muutoin hoitoa vail-
la (Taskula 1997). Kirkon ja yhteiskunnan vahdinvaihtoa ei voitu toteuttaa 
hetkessä ja käytännössä kirkkoherra oli useissa kunnissa edelleen vastuussa 
hätäavun antamisesta. 1880-luvulle tultaessa seurakunnilla ei ollut enää vi-
rallista vastuuta pitää huolta köyhistä ja huono-osaisista, mutta naisasia ja 
työväenkysymyksistä johtuen kirkko aloitti seurakuntadiakonian toteutta-
misen.  (Mustakallio 2002.) Tämä tapahtui osittain myös siksi että kunnal-
linen vaivaishoito ei kirkon edustajien mielestä kyennyt riittävän hyvin hoi-
tamaan sille kuuluvia tehtäviä, joten nähtiin tarpeellisena perustaa sen rin-
nalle kristillinen rakkaudenpalvelu (Murtorinne 1992).

Sekä 1800-luvun loppupuoliskolla että 1900-luvun alkutaipaleella dia-
konissat toimivat välittäjinä ja sillanrakentajina avuntarvitsijoiden ja eri aut-
tamistahojen välillä. Diakonissoista tuli köyhyyden ja elämänongelmien asi-
antuntijoita samalla kun he perehtyivät kunnan, seurakunnan ja yksityisten 
hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintaan ja oppivat hyödyntämään eri autta-
mistahoja omassa työssään. Seurakuntien diakoniatyöhön suuntaamat varat 
olivat usein vähäiset, joten diakonissat hakivat taloudellista tukea työlleen 
yksityisiltä hyväntekijöiltä. Vapaaehtoisen sosiaalityön merkitys korostuikin 
seurakunnan diakoniatyössä 1920-luvulta lähtien. (Markkola 2002.)

Aineellinen avustaminen on aina kuulunut diakoniatyöhön ja erityises-
ti sotien jälkeen sen merkitys diakoniatyössä korostui (Kirkkohallitus/kir-
kon diakonia- ja yhteiskuntatyönkeskus 2000).  Rintaniemi (2002) kuvai-
lee 1950-luvun diakoniatyötä varsin vanhustyöpainotteiseksi maassamme. 
Vanhusten lisäksi apua ja tukea kohdennettiin äideille, lapsille, nuorille, al-
koholisteille, vangeille ja aistivammaisille. Vuonna 1950 järjestettiin ensim-
mäinen Yhteisvastuukeräys, jolla oli tarkoitus tukea Itä- ja Pohjois-Suomes-
sa asuvia hätää kärsiviä kansalaisia. Sittemmin kyseisestä keräyksestä on tul-
lut diakonian merkittävin valtakunnallisesti toteutettu keräys. Vuonna 1964 
kirkkolakiin tehtiin muutos, jolla haluttiin korostaa seurakuntalaisten dia-
koniavastuuta.

Hyvinvointivaltion rakentamisen ja sosiaaliturvan parantamisen myötä ai-
neellisen avustamisen tarve oli diakoniatyössä vähaistä 1970- ja 1980-luvuil-
la (Kirkkohallitus/kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyönkeskus 2000). Dia-
koniatyön muutokseen vaikutti merkittävästi voimaan tullut kansanterveys-
laki (v.1972) ja sosiaalihuoltolaki (v.1984), joiden johdosta sekä peruster-
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veydenhuolto että sosiaalihuolto siirtyivät kunnan viranomaisille (Huotari 
1992). Kansanterveyslain määräämän terveyskeskusjärjestelmän myötä sai-
raanhoitajien virkojen määrä erityisesti maaseudulla lisääntyi ja diakonissoil-
ta ei enää edellytetty sairaanhoidollisten toimenpiteiden suorittamista yh-
tä paljon kuin aiemmin (Kirkkohallitus/ Kirkon diakonia- ja yhteiskunta-
työnkeskus 2000).  Kun kotisairaanhoitajat saivat hoitaakseen avosairaan-
hoidon, diakoniatyöntekijöiden toimenkuvassa korostui kokonaisvaltainen 
auttaminen, vanhus- ja huoltotyö, virkistys- ja ryhmätoiminta, kriminaa-
li-, päihde- ja vammaistyö sekä sielunhoidon ja erityiskasvatustyön alueet 
(Julkunen 1998, Kirkkohallitus/Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön kes-
kus 2000, Rintaniemi 2002). 

Malkavaaran (2002) mukaan seurakuntadiakonian hiljaisina vuosina 1970- 
ja 1980-luvuilla diakonia yhteiskunnallistui. Vuonna 1991 kirkon yhteis-
kunnallisen työn keskus sulautettiin kirkon diakoniatyön keskukseen, joista 
muodostettiin kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus. Kirkon yhteis-
kunnallinen työ on perinteisesti ollut yhteiskuntakritiikkiä, joka on 1990- 
luvun laman jälkeen vahvistunut myös diakoniatyössä. Diakonian keskitty-
minen syrjäytymisproblematiikkaan on merkinnyt yhteiskunnallistumista 
ja radikalisoitumista. Nykyään ei ole tarvetta pitää erillään puolueeton dia-
koninen palvelu ja kantaaottava sosiaalietiikka, vaan niitä voidaan sekoittaa 
toisiinsa. Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön yhteinen linjaus 2010 koros-
taa lähimmäisvastuun ja yhteiskuntavastuun syventämistä, diakoniaseura-
kunnan rakentamista, osallisuuden vahvistamista, turvaverkkojen rakenta-
mista ja kestävän kehityksen tukemista. (Veikkola 2003.)

2000-luvulle tultaessa seurakunnan ja kunnan perustehtävät ovat erilaisia, 
mutta toimintaympäristö ja ihmiset ovat samoja. Viime aikoina on erityi-
sesti pienissä kunnissa lisätty seurakunnan ja kunnan yhteistyötä mm. dia-
konia- ja sosiaalityön, lapsityön ja perhepäivähoidon sekä perhetyön osalta. 
(Suomen kuntaliitto 1998, Tuominen 2001.)

3.3. Taloudellisen auttamisen korostuminen diakoniatyössä

Hyvinvointipalveluja rakennettiin 1970- ja 1980-luvulla taloudellisen kasvun 
ja valtionapujärjestelmän turvin (Perttilä ym. 1999), ja tuolloin aineellisen 
avustamisen tarve diakoniatyössä oli vähäistä (Kirkkohallitus/ Kirkon diako-
nia- ja yhteiskuntatyönkeskus 2000).  Julkisen talouden kasvun pysähdyttyä 



24

1990-luvun alussa kuntien itsehallinto ja vastuu palvelujen järjestämisestä 
lisääntyi samaan aikaan kun kuntien talous kiristyi (Perttilä ym. 1999). 

Kansalaisten perusturvaa leikattiin mm. lapsilisiä pienentämällä sekä las-
kemalla asumis- ja kotihoidon tukea. Lapsiperheistä erityisesti yksinhuol-
tajaperheet joutuivat taloudellisesti ahtaalle. (Kirkkohallitus/ Kirkon dia-
konia- ja yhteiskuntatyönkeskus 2000.) Taloudellisen laman seurauksena 
yhä useammat ihmiset ajautuivat vaikeuksiin ja hyvinvointipalvelujen ul-
kopuolelle 1990-luvun alkupuolella maassamme (Heino ym. 1997, Iivari 
& Karjalainen 1999, Heikkilä & Rastas 2000). Tämä heijastui oleellisesti 
diakoniatyöhön, jossa alettiin vanhustyön sijaan painottaa ylivelkaantunei-
den, toimeentulovaikeuksiin joutuneiden työikäisten, konkurssin tehnei-
den, työttömien ja mielenterveysvaikeuksista kärsivien ihmisten auttamis-
ta. Tästä on osoituksena mm. vuonna 1990 perustettu Takuu- Säätiö, jon-
ka tehtävänä oli auttaa laitostaustan omaavia ihmisiä heidän velkaongelmis-
saan. (Malkavaara 2002.) 

Yhä useammat työikäiset ihmiset ja perheet, joilla oli taloudellisia vaike-
uksia, ylivelkaantumista, työttömyyttä, mielenterveydellisiä ongelmia, sai-
rastavuutta, sosiaalisia ongelmia ja hengellisiä vaikeuksia, hakivat apua seu-
rakuntien diakoniatyöntekijöiltä (Åstrand 1995, Heino ym. 1997, Rättyä 
1998, Iivari & Karjalainen 1999). Ensiapuna annettiin aterialippuja tai os-
tokortti lähikauppaan. Työntekijöiden ammattitaitoa tarvittiin sielunhoi-
toon, velkaneuvontaan, takausjärjestelyihin, asiakkaan taloudellisen ja ko-
konaistilanteen selvittämiseen sekä vuokrarästeistä neuvottelemiseen. Dia-
konian ruokapankkitoiminta konkretisoi viestin Suomessa vallitsevasta hä-
dästä ja vei kirkon keskelle ”poliittista diakoniaa”. Kirkon piirissä laadittu 
Nälkäryhmän julkilausuma otettiin osaksi hallitusohjelmaa ja valtion bud-
jettiin esitettiin köyhyyspakettia vuodelle 2002. Tämä oli nälkäryhmän kan-
nalta edistysaskel. (Malkavaara 2002.)

Rättyän (1998) tutkimuksessa diakoniatoimistojen asiakkaat kertoivat saa-
vansa emotionaalishenkistä ja instrumentaalista tukea hakiessaan diakonia-
työntekijöiltä apua vaikeuksiinsa. Emotionaalinen tuki välittyi asiakkaille 
hyvän kohtelun ja auttavan vuorovaikutuksen kautta, joka sisälsi keskus-
telemista, selviytymisen tukemista, lohduttamista, välittämistä ja kannus-
tamista. Henkinen tuki sisälsi rinnalla kulkemista, Jeesuksen läsnäolon ko-
kemusta, toivoa paremmasta ja kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Instrumen-
taalisena tukena asiakkaat saivat tiedollista sekä aineellista tukea rahallisena 
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sekä ruoka-, vaate- ja tavara-apuna.  Diakoniatyöntekijät ymmärsivät “ih-
misen hätää”, sillä seurakunnasta saatu tuki oli monelle ylivelkaantuneel-
le ensiarvoisen tärkeää. Saatu henkinen tuki kompensoi taloudellisen avun 
määrällistä vähäisyyttä. (Iivari & Rastas 1996.)

Diakoniatyöhön kuuluva taloudellinen auttaminen on herättänyt dia-
koniatyön kentällä kriittisiä kannanottoja vaikka vuosina 1999 ja 2000 to-
teutettujen diakoniabarometrien mukaan diakonia-alan ammattilaiset tu-
kevat kirkon yleistä linjaa hyvinvointivaltion säilyttämisestä. Osa työnteki-
jöistä katsoi diakoniatyön edistävän hyvinvointi-yhteiskunnan purkamista 
ottamalla hoitaakseen kunnalle ja valtiolle kuuluvia tehtäviä. Ruokapankki-
toiminnan nähtiin osin olevan syrjäytymistä ylläpitävää, holhoavaa ja pas-
sivoivaa. Työtä haluttiin suunnata enenevässä määrin hengelliseen tukemi-
seen, sielunhoitoon ja julistustyöhön. (Malkavaara 2002.) 

Henttonen (2001) korostaa yhtäältä auttavan ja hoitavan kohtaamisen 
merkitystä diakoniatyössä ja toisaalta ennaltaehkäisevää diakoniaa, joka mer-
kitsee hänen mielestään köyhyyttä ja syrjäytymistä aiheuttaviin rakenteelli-
siin ja poliittis-taloudellisiin syihin puuttumista. Diakonian on paikallisella 
tasolla rakennettava myös entistä tiiviimpiä yhteiskuntasuhteita taloudelli-
siin ja poliittisiin päättäjiin ja vaikuttajiin, kansalaisliikkeisiin, ammattiyh-
distysliikkeeseen ja kansalaisiin. 

3.4. Diakoniatyön haasteita

Diakoniatyö on säilyttänyt elinvoimaisuutensa historiallisten ja yhteiskun-
nallisten muutosten keskellä. Se on toisaalta sopeutunut vallitseviin tilantei-
siin etsien uusia avuntarvitsijaryhmiä ja palvelun kanavia, ja toisaalta se on 
ammentanut voimaa yhä uudelleen omasta historiastaan ja perusteistaan. 

Työn laaja-alaisuus ja monipuolisuus on diakoniatyön rikkaus, mutta pyr-
kimys vastata kaikkeen mahdolliseen hätään voi aiheuttaa työuupumusta. 
Diakoniatyön suunnittelu on usein työnjakoperusteista, joka pahimmillaan 
johtaa työntekijöiden eristäytymiseen. Työn rajaaminen edellyttää avointa 
yhteistä pohdintaa ja arviointia työn sisällöstä työtovereiden tai luottamus-
henkilöiden kanssa. (Mäkelä 2002.) Salmen (2001) tutkimus seurakun-
nan työntekijöiden työmotivaatiosta tuo esiin työntekijöiden varsin kor-
kean kutsumustietoisuuden. Työ mielletään elämäntehtäväksi, jossa voi to-
teuttaa itseä ja palvella lähimmäisiä. Mitä varmemmin työntekijät kokivat 
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seurakuntatyön olevan Jumalan kutsumuksen toteuttamista, sitä korkeam-
pi oli heidän kokonais-työmotivaatiotasonsa. Työhönsä tyytyväinen työn-
tekijä oli myös työhönsä motivoitunut. Kutsumusammatissa olevalle työn-
tekijälle seurakuntatyö on sisäisesti palkitsevaa. Rask ym. (2003) korostavat 
kirkon diakonia- ja nuorisotyön arkea kuvaavassa tutkimuksessaan työnte-
kijöiden kutsumustietoisuutta ja vahvaa kirkollista identiteettiä. Diakonia-
työntekijät jaksoivat työssään nuorisotyönohjaajia paremmin, mutta pien-
ten seurakuntien työntekijät olivat työhönsä uupuneempia kuin suurten 
seurakuntien työntekijät.

Rantaman (2001) tutkimus paljastaa puolestaan sen, miten seurakun-
tien hengellisen työn tekijät kamppailevat laaja-alaisen, monimuotoisen ja 
yhä kasvavan työmäärän parissa. Uusia tehtäviä tulee koko ajan lisää, mut-
ta mitään vanhaa ei karsita pois. Työn suunnittelemisen ja rajaamisen mer-
kitys korostuu (Kostiainen 2000, Salonen ym. 2000, Rantama 2001), jot-
ta työntekijät eivät uupuisi työtaakkansa alle. Mäkelä (2002) korostaa puo-
lestaan diakoniatyöntekijöiden vastuullisuuden ja ahkeruuden yhteyttä työ-
uupumukseen. Hänen mielestään alalle valikoituu ihmisiä, joilla on kyky 
havaita toisen ihmisen tarpeita ja halu vastata niihin. Diakoniatyössä ku-
luttavaa on myös työn vaikeutuminen ja työtilanteisiin liittyvän väkivallan 
pelko.  Kostiaisen (2000) näkemyksen mukaan työn sisällön epämääräisyys 
kuluttaa tekijäänsä lopulta enemmän kuin työn suunnitteluun ja tavoittei-
den miettimiseen käytetty aika. Salonen ym. (2003) näkee työntekijämää-
rän lisäämisen yhtenä ratkaisuna työuupumiseen. 

Nykyajan diakoniatyöntekijät ovat edeltäjiensä tavoin sillanrakentajia asi-
akkaan ja eri auttamis- ja palveluorganisaatioiden välillä. Mäkelän (2002) 
mukaan diakoniatyön lisääntynyt verkostoituminen 2000-luvulla on syönyt 
työntekijöiden voimavaroja, vaikka se onkin parantanut yhteistyötä. Verkos-
toituminen ja yhdessä tekemisen työtapa vahvistavat yhteisöllisyyttä ja tuovat 
diakoniaseurakunnan tavoitetta hivenen lähemmäksi todellisuutta. Vapaaeh-
toistyön kehittäminen on eräs diakoniatyön nykyisistä haasteista. Fabrinin 
(2003) kirjoituksen mukaan vapaaehtoiset mahdollistavat diakoniatyöhön 
suunnattuihin odotuksiin vastaamisen. Seurakuntien vapaaehtoistoimintaan 
voidaan lukea mm. yhteisvastuukeräys, erilainen tukihenkilötoiminta, pal-
velevan puhelimen vapaaehtoistyö, lähimmäispalvelun kammarit, äidikepal-
velu tilapäistä lastenhoitoapua tarvitseville perheille, kirkon ulkomaanavun 
yhteyshenkilötoiminta ja ruokapankkitoiminta (Harju ym. 2001).
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Koskiaho (2002) nostaa esiin vapaaehtoisuuteen liittyviä solmukohtia. Va-
paaehtoisuuteen vedotaan mm. silloin kun julkinen valta ei huolehdi tehtä-
vistään ja vapaaehtoiset tekevät työtä toisten puolesta jolloin he  toimivat jul-
kisen palvelun jatkeena. Vapaaehtoisuuden jalouteen vedoten voidaan sääs-
tää työntekijöiden palkkakustannuksissa. Vapaaehtoisille annettujen tehtä-
vien laatu ja tehtäviin sitoutuminenkaan eivät ole täysin ongelmattomia asi-
oita. Vapaaehtoistyö voi seurakunnissa myös vahvistaa perinteisiä sukupuo-
lirooleja, jolloin naisväki huolehtii hoiva-, viihdytys- ja keittiötehtävistä ja 
miehet organisoivat, johtavat ja pitävät puheita. 

Jos seurakuntaa halutaan kehittää kohden osallisuudesta ja rakkaudesta 
elävää yhteisöä, on myös diakonian korostettava yhteisvastuullisuutta ja ih-
misten keskinäistä huolenpitoa. Tällöin ei olisi tarvetta erotella kovin jyrkäs-
ti ihmisiä autettaviin ja auttajiin, viranhaltijoihin ja asiakkaisiin vaan yhdes-
sä etsittäisiin ratkaisuja tilanteisiin. Ihmiset eivät olisi auttamisen kohteita 
vaan kanssatoimijoita. (Veikkola 1997.) Koskenvesan (2000) mukaan me-
nemme diakoniatyössä kohti aikaa, jolloin diakoniatyöntekijä on pelaajaval-
mentaja, jonka ammattitaitoa on saada seurakuntalaiset diakoniavastuunsa 
perusteella tukemaan lähimmäisiään. Sillä siellä missä ihmiset kohtaavat on 
yhteisöllisyyttä, joka poistaa yksinäisyyden (Tuominen 2001).

3.5. Yhteenvetoa diakoniatyön historiallisesta ja sisällöllisestä muu-
toksesta

Maamme ensimmäinen sairaanhoitajakoulutusta antava diakonissalaitos pe-
rustettiin Helsinkiin vuonna 1867. Diakonissalaitosten perustaminen mah-
dollisti diakonissojen kouluttamisen aluksi laitoksissa ja myöhemmin seu-
rakunnissa tapahtuvaan hoito- ja palvelutyöhön. Ensimmäinen diakonissa 
palkattiin Raumalle vuonna 1879. Diakonissojen lisäksi koulutettiin seu-
rakuntatyöhön myöhemmin myös diakoneja, joiden tehtävissä painottui 
hoitotoimenpiteiden sijaan julistustyö. Vähitellen diakoniatyöntekijöiden 
määrä seurakunnissa lisääntyi, ja seurakuntadiakonia vahvistui. Siirryttiin 
laitosdiakonian vaiheesta seurakuntadiakoniaan. 1970- ja 1980-luvut oli-
vat hyvinvointivaltion rakentamisen aikaa, ja taloudellinen auttaminen oli 
diakoniatyössä vähäistä. Kansanterveyslain ja sosiaalihuoltolain voimaantu-
lon myötä sairaanhoidollisuus diakoniatyössä väheni, ja työ painottui entis-
tä enemmän vanhusten virkistys- ja ryhmätoimintaan, vammaisten ja päih-
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deasiakkaiden parissa tehtävään työhön, kokonaisvaltaiseen auttamiseen ja 
sielunhoitoon. 

1990-luvun  taloudellisen laman myötä kirkko lähti puolustamaan ja tu-
kemaan taloudellisissa vaikeuksissa kamppailevia ihmisiä mm. velkaneuvon-
nan ja ruokapankkitoiminnan avulla. Diakoniatyön tehtäväksi nähtiin syr-
jäytymisen ehkäiseminen, työttömien tukeminen ja yhteiskunnallisiin ra-
kenteisiin vaikuttaminen. Tällä hetkellä diakoniatyössä on tärkeää verkos-
totyö, vapaaehtoisten aktivoiminen, monipuolinen yhteistyö ja ennaltaeh-
käisevä työ. Työntekijät kamppailevat työn rajaamiseen ja työssä jaksami-
seen liittyvien tekijöiden kanssa. Tulevaisuudessa korostuu seurakunnan 
jäsenten yhteisöllisyys, vastuullisuus, osallisuus ja keskinäiseen lähimmäi-
senrakkauteen kasvaminen, matka kohden diakoniaseurakunnan ideaalia 
jatkuu (Kuvio 1).
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Kuvio 1. Diakoniatyön historiallinen ja sisällöllinen muutos
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4. tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtä-
vät

Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena kuvailla diakoniatyötä, työssä ole-
mista ja siinä jaksamista diakoniatyöntekijöiden näkökulmasta. 

Diakoniatyötä ohjaavat kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännöt mahdol-
listavat hyvin erilaisia tapoja tehdä diakoniatyötä. Työn painopistealueet ja 
työmuodot vaihtelevat työntekijästä ja seurakunnasta riippuen. On tärkeää 
tutkia diakoniatyötä työntekijöiden näkökulmasta tilanteessa, jossa asiakas-
määrät vastaanotoilla lisääntyvät, asiakkaiden elämäntilanteet ovat entistä 
monimutkaisempia, ja työntekijöiden työssäjaksaminen on uhattuna. Tut-
kimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää diakonian opetuksessa ja käy-
tännön työn kehittämisessä. 

TUTKIMUSTEHTÄVÄT
Tutkimustehtävänä on vastata kysymyksiin
1. Mitä diakoniatyö on diakoniatyöntekijöiden näkökulmasta?
2. Mitkä tehtävät ovat työssä tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä?
3. Mitkä tekijät ovat yhteydessä diakoniatyössä olemiseen ja siinä jaksami-
seen?
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5. tutkimusmenetelmät, aineiston keruu ja 
analyysi

Tutkimukseni lähestymistapa on kvalitatiivinen. Se perustuu aristote-
liseen tieteenfilosofiaan eli ymmärtävään, hermeneuttiseen tutkimus-

perinteeseen. Pyrkimyksenä on ilmiöiden ja prosessien ymmärrettäviksi te-
keminen ja ilmiön oleellisimman sisällön tavoittaminen (vrt. Nieminen & 
Åstedt-Kurki 1993).

Tutkimus on kvalitatiivinen ja kuvaileva. Haluan tutkimukseni avulla tuo-
da esiin diakoniatyöntekijöiden ääntä ja näkemyksiä omasta työstään sekä 
edesauttaa työn ydinsisällön löytymistä muutoin laaja-alaisessa ja haasteel-
lisessa työssä. Koska laadullisen tutkimuksen tavoitteena on löytää tutki-
musaineistosta toimintatapoja, samanlaisuuksia tai eroja (Latvala & Van-
hanen-Nuutinen 2001), voi tutkimukseni tuoda uutta näkökulmaa käytän-
nön diakoniatyöhön. Laadullisia tutkimusmenetelmiä on hyödyllistä käyt-
tää silloin, kun etsitään tietoa ihmisten kokemuksista, käyttäytymisestä ja 
käsityksistä tai tutkimuskohteesta halutaan löytää jotain uutta tietoa (vrt. 
Krause & Kiikkala 1996).

Keräsin aineiston eläytymismenetelmällä ja avoimia kysymyksiä sisältä-
villä kyselylomakkeilla. Aineiston analysointimenetelmänä käytän sisällön 
analyysiä sen soveltuvuuden ja käyttökelpoisuuden vuoksi (Taulukko 1, sivu 
20). Sisällön analyysin historia yhdistää sen hermeneuttiseen tutkimukseen 
(Mayring 2000), jota käytettiin teologisessa tutkimuksessa jo 1600-luvulla 
(Krippendorff 1986). Uskonnollisten kirjoitusten lisäksi analysoitiin myö-
hemmin sanomalehtiä ja erityisesti englantilaista runoutta ja proosaa. Me-
netelmä on yleinen historiallisessa tutkimuksessa ja kirjoitettujen tekstien 
analyysissä, koska sen avulla voidaan analysoida dokumentteja systemaatti-
sesti ja objektiivisesti (Berelson 1971) sekä järjestää, kuvailla ja kvantifioida 
tutkittavaa ilmiötä (Kyngäs & Vanhanen 1999).

 Sisällön analyysissä pyritään rakentamaan sellaisia malleja, jotka esittävät 
tutkittavaa ilmiötä tiivistetyssä muodossa ja joiden avulla tutkittava ilmiö 
voidaan käsitteellistää (Kyngäs & Vanhanen 1999). Sisällön analyysin avul-
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la voidaan tuottaa johtopäätöksiä sanallisesta, vertauskuvallisesta tai puhu-
tusta aineistosta (Krippendorff 1986).

Induktiivinen tutkimusote merkitsee sitä, että tutkimus etenee yksityisis-
tä havainnoista yleisiin merkityksiin ilman että aikaisempi teoreettinen tieto 
ohjaa luokitusten muodostamista. Induktiivinen sisällönanalyysi on aineis-
tolähtöinen menetelmä muodostaa kategorioita ilman aikaisemman teori-
an ohjausta. (Kyngäs & Vanhanen 1999, Janhonen & Nikkonen 2001, Es-
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Taulukko 1. Tutkimuksen tavoite, tutkimukseen osallistujat, aineiston 
keruumenetelmät, aineiston keruun ajankohta ja analyysimenetelmä
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kola & Suoranta 2003.) Tällaisessa aineistolähtöisessä analyysissä aineistoa 
pelkistetään, ryhmitellään ja abstrahoidaan ilman valmista teoreettista luo-
kittelurunkoa (vrt. Kyngäs & Vanhanen 1999, Hirsjärvi ym. 2001, Latva-
la & Vanhala-Nuutinen 2001). 

Eskolan ja Suorannan (2003) mukaan tutkijalla todennäköisesti on tut-
kittavasta kohteesta etukäteistietoa ja esioletuksia, mutta ne eivät silti estä 
aineistosta itsestään nousevien teemojen havaitsemista. Varmistin analyy-
sin aineistolähtöisyyden huolellisella kertomusten ja lomakkeiden lukemi-
sella, aineiston aukikirjoittamisella ja analyysillä. Pyrin tietoisesti unohta-
maan aikaisemmat käsitykseni tutkimusaiheesta ja annoin tekstin kertoa ja 
johdattaa analyysiä eteenpäin. 

5.1. Eläytymismenetelmällä kerätyn aineiston keruu ja analyysi

5.1.1. Aineiston keruu

Keräsin tutkimusaineiston Oulun hiippakunnan seurakuntien diakoniatyön-
tekijöiltä eläytymismenetelmällä kahta kehyskertomusta apuna käyttäen se-
kä avoimia kysymyksiä sisältävillä kyselylomakkeilla (ks. taulukko 1). Laa-
dullisen tutkimuksen aineisto tulee koota sieltä missä tutkimuksen kohteena 
oleva ilmiö esiintyy ja aineiston valitsemisessa tulisi noudattaa tarkoituksen-
mukaisuusperiaatetta eikä edustavuuden periaatetta (Nieminen 1997). 

Eläytymismenetelmää käytin aineistonkeruumenetelmänä, koska se sovel-
tui tutkimuksen tarkoitukseen, ja myös koska diakoniatyöntekijät omaavat 
koulutuksensa ja työkokemuksensa pohjalta eläytymiskykyä ja kertomusten 
kirjoittamiseen tarvittavia taitoja. Eläytymismenetelmä mahdollisti myös dia-
koniatyöntekijöille uudenlaisen tavan tarkastella ja kuvata työtään. 

Keräsin eläytymismenetelmällä aineistoa Limingan rovastikunnan dia-
koniatyöntekijöiltä (n=12) sekä Raahen ja Kalajoen rovastikuntien (n=16) 
diakoniatyöntekijöiltä kahta kehyskertomusta apuna käyttäen (Liite 1). Ke-
räsin aineiston diakoniatyöntekijöiden kokoontumisten yhteydessä. Kehys-
kertomusten avulla kartoitin diakoniatyöntekijöiden työhön sisältyviä tär-
keitä ja vähemmän tärkeitä työtehtäviä.  Palautetuista kehyskertomuksista 
29 koski diakoniatyöntekijöiden työhön sisältyviä tärkeitä työtehtäviä ja 28 
koski diakoniatyöhön sisältyviä vähemmän tärkeitä työtehtäviä. 57 kehys-
kertomuksen avulla sain riittävästi aineistoa tärkeiden työtehtävien ja vä-
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hemmän tärkeiden työtehtävien työpäiväkuvausten muodostamista varten. 
Lisäaineistoa ei ollut tarve kerätä. 

Eskolan ja Suorannan (1996) mukaan eläytymismenetelmä edellyttää vä-
hintään kahta erilaista tarinaversiota, mutta erilaisia kehyskertomuksia on 
tavallisesti kahdesta neljään kappaletta joissa varioidaan jotain tiettyä seik-
kaa (Eskola 1991, 1992, 1997, Eskola & Suoranta 2003). 15–20 vastaus-
ta yhtä kehyskertomusta kohden on yleensä riittävä määrä. Tämän jälkeen 
vastausten peruslogiikka alkaa toistaa itseään, ja saturaatio on saavutettu.  
Tällöin aineistoa ei ole tarpeen kerätä enempää. Vastauksia tarvitaan juu-
ri sen verran kuin aiheen kannalta on välttämätöntä. (Eskola 1997, Eskola 
& Pietilä 2002.) Paras tilanne kerätä kehyskertomuksia on jonkin ryhmän 
kokoontumistilanne jossa on pakko olla paikalla. Eläytymismenetelmätari-
nan kirjoittaminen vaatii asiaan paneutumista (Eskola 1991, 1997, Eskola 
& Suoranta 2003) ja taitoa kirjoittaa (Eskola 1991).

Eläytymismenetelmä on laadullisen tutkimuksen tiedonhankintamenetel-
mänä erityisen toimiva silloin, kun halutaan kartoittaa jotakin ilmiötä, sel-
vittää ihmisten käsityksiä tulevaisuudesta tai selvittää heidän käyttäytymis-
tään tilanteissa, joita ei voi demonstroida tutkimustarkoituksiin. Menetelmä 
toimii myös tutkijan ajattelun vauhdittajana, ja se tuottaa sopivaa materiaa-
lia aineistolähtöiseen analyysiin. (Eskola 1997, Eskola & Pietilä 2002.)

Eskolan ja Suorannan (2003) mukaan eläytymismenetelmässä voidaan 
erottaa aktiivinen vaihtoehto eli Role playing –menetelmä, jossa henkilöt 
eläytyvät tarinan tulkintaan roolien avulla, passiivisemmassa vaihtoehdos-
sa eläytyminen tapahtuu kertomuksen kirjoittamisen, ei roolileikin avulla. 
Vastaajille annetaan kehyskertomukseksi kutsuttu orientaatio, jonka anta-
mien mielikuvien mukaan vastaajat kirjoittavat tarinan. Eläytymismenetel-
mätarinat eivät välttämättä ole kuvauksia todellisuudesta, vaan ne ovat mah-
dollisia tarinoita siitä, mikä saattaa toteutua (Eskola, 1991, 1992, Eskola & 
Pietilä 2002, Eskola & Suoranta 2003). 

Eskolan ja Suorannan (2003) mukaan tarinan kirjoittaminen tapahtuu ku-
vittelemalla jonkun toisen henkilön tilanne, mutta lopulta usein kerrotaan 
omista kokemuksista. Eläytymismenetelmä tuottaa faktojen sijaan erilaisia 
merkkejä ja vihjeitä. Eläytymismenetelmätutkimuksella ei niinkään löydetä 
yleistä, vaan koetellaan ja horjutetaan itsestään selvinä pidettyjä käsityksiä. 
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5.1.2. Aineiston analyysi

Hain eläytymismenetelmällä vastausta tutkimustehtävään: Mitkä tehtävät 
ovat työssä tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä? 

Luin kaikki kehyskertomukset aluksi läpi ja kelpuutin jokaisen kertomuk-
sen mukaan aineistoon. Kehyskertomusten aukirjoittamisen aloitin tärkei-
den työtehtävien päivän kertomuksista. Numeroin jokaisen kehyskertomuk-
sen (V.8.). Tämän jälkeen esitin aineistolle tutkimustehtävän mukaisesti ky-
symyksiä: Mikä on tärkeää työtä? Millaiset työtehtävät ovat tärkeitä? Mik-
si juuri ne ovat tärkeitä? Mitä tärkeän tehtävän tekeminen saa aikaan työn-
tekijälle ja asiakkaalle? 

Näiden aineistolle esittämieni kysymysten avulla aineisto pelkistyi ja sain 
oleellisimman tärkeiden työtehtävien päivistä esiin. Analysointiyksiköksi va-
litsin lausuman, joka saattoi tarkoittaa useammista sanoista koostuvaa aja-
tusta, ajatusteemaa, lausetta tai lauseen osaa (vrt. Janhonen & Nikkonen 
2001). Numeroin pelkistetyt lausumat (V.8.1., V.8.2.) ja kokosin ne listaksi. 
Tämän jälkeen jaoin lausumia ryhmiin niiden samankaltaisuuksien ja ero-
jen mukaan. Kokosin yhteen samanlaisia ja samaa asiaa käsitteleviä lausu-
mia ja muodostin teemoja (yhteistyö, kotikäynti, vastaanotto). Yhteen tee-
maan (esim. kotikäynti) keräsin lausumaryhmät, jotka kuvasivat kotikäyn-
tipaikkaa (minne?), syytä kotikäynnille (miksi?), mitä kotikäynnillä tapahtui 
(mitä?), miten kotikäynnistä sovittiin? (miten). Teemaa kotikäynti käsittele-
vistä lausumista ryhmittelin loogisen kertomuspätkän, joka kuvasi tärkeäk-
si koettua työtehtävää kotikäyntiä ja siihen liittyviä tehtäviä ja tapahtumia. 
Kun yhdistin kaikki tärkeiden työtehtävien päivän teemat, pystyin kirjoit-
tamaan kokonaisen kertomuksen tärkeiden työtehtävien päivästä. Muodos-
tui tärkeiden työtehtävien päivä (Taulukko 2).

Tärkeiden työtehtävien päivää kuvaavan kertomuksen valmistuttua, ana-
lysoin samalla tavoin vähemmän tärkeitä työtehtäviä kuvaavat kehyskerto-
mukset ja muodostin kertomuksen vähemmän tärkeiden työtehtävien työ-
päivästä.
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Tutustuminen aineistoon
2. Kehyskertomusten mukaan aineiston jakaminen kahteen osaan 

(kaksi kehyskertomusta, tärkeiden ja vähemmän tärkeiden työ-
tehtävien päivä)

3. Kehyskertomusten aukikirjoittaminen ja vastausten numeroimi-
nen  (V.8. vastaus 8)

4. Tutkimustehtävän mukaan oleellisten asioiden eli lausumien erot-
telu aineistosta ja koodaaminen (V.8.12. vastaus kahdeksan lausu-
ma 12) aineistolle esitettyjen kysymysten mukaisesti (Mitkä teh-
tävät ovat tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä?)

5. Lausumien ryhmittely teemoiksi, esim. kotikäynti
6. Teemaa kuvaavista lausumista kertomuksen kirjoittaminen
7. Kaikkien tärkeiden työtehtävien päivää kuvaavien teemojen yh-

distäminen omaksi kertomukseksi ja kaikkien vähemmän tär-
keiden työtehtävien päivää kuvaavien teemojen yhdistäminen 
omaksi teemaksi

Taulukko 2. Analysointiprosessin vaiheet

Kertomukset eivät ole yksittäisiä kertomuksia, vaan yhteenvetoja yksittäis-
ten kertomusten sisällöistä. Kertomukset sisältävät sellaista, mitä yksittäises-
sä kertomuksessa ei välttämättä ole. Jotkut seikat on mainittu kerran ja jot-
kut seikat on mainittu useammin (Vrt. Eskola 1991, Eskola 1997, Eskola 
1999, Eskola & Suoranta 2003). Analysoin eläytymismenetelmällä keräämä-
ni kehyskertomusaineiston lisäksi induktiivisella sisällönanalyysillä luokkia 
muodostaen. Näin sain tärkeitä työtehtäviä ja työssä onnistumista sekä vä-
hemmän tärkeitä työtehtäviä ja työssä epäonnistumista kuvaavat luokituk-
set. Analysointi eteni ja tapahtui samalla tavalla kuin kyselylomakeaineis-
ton analysointi (Taulukko 3, sivu 38).
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5.2. Kyselylomakkeilla kerätyn aineiston keruu ja analyysi

5.2.1. Aineiston keruu

Tutkimusaineistoa keräsin lisäksi avoimia kysymyksiä sisältävillä kyselylo-
makkeilla diakoniatyön sisällöstä, diakoniatyössä olemisesta ja siinä jaksa-
misesta. Kyselylomakkeen (Liite 2) kysymykset perustuivat diakoniatyön 
käytännöstä ja alan tutkimuksista saatuun tietoon. Avoimien kysymysten 
avulla uskoin saavani tutkittavasta ilmiöstä laaja-alaista ja kokemusperäistä 
tietoa (Alasuutari 1995). Kyselylomakkeilla voidaan selvittää mm. sitä, mi-
tä ihmiset ajattelevat, tuntevat, kokevat ja uskovat tai mitä he tekevät yksi-
tyiselämässään (Hirsjärvi ym. 2001).

Kyselylomakkeet esitestasin Limingan rovastikunnan diakoniatyöntekijöil-
lä ja tein kyselylomakkeisiin tarvittavat muutokset. Lähetin kyselylomakkeet 
postitse silloisille Oulun hiippakunnan seurakuntien diakoniatyöntekijöille 
(n=153), jotta diakoniatyöstä saataisiin riittävän kattava kokonaiskuva. Kyse 
olisi kyselytutkimuksen osalta kokonaistutkimuksesta (Hirsjärvi ym. 2001). 
Ensimmäiset kyselylomakkeet lähetin marraskuussa 1999. Uusia kyselylo-
makkeita lähetin vielä joulukuun 1999 ja maaliskuun 2000 välisenä aika-
na neljäkymmentä kappaletta. Kyselylomakkeen palautti 79 henkilöä. Kak-
si lomaketta palautettiin tyhjänä (seurakunnassa ei ollut sillä hetkellä dia-
koniatyöntekijää, virka oli auki, toisessa tyhjänä palautetussa lomakkeessa 
ei ollut mitään mainintaa, miksi lomake palautettiin tyhjänä). Yhden kyse-
lylomakkeen oli täyttänyt ja palauttanut kirkkoherra, koska seurakunnas-
sa ei ollut diakoniatyöntekijää sillä hetkellä. Aineiston analyysiin otin mu-
kaan 76 kyselylomaketta.

 Lisäaineiston keräämisen lopetin, kun vastauksia oli kertynyt 79 kappa-
letta, koska luettujen ja aukikirjoitettujen kyselylomakeaineistojen vastauk-
set eivät tuottaneet tutkimusaiheesta enää uutta ja merkityksellistä tietoa, 
vaan alkoivat muistuttaa toisiaan. Hirsjärven ym. (2001) mukaan aineisto 
on riittävä silloin, kun samat asiat alkavat kertautua. Kvalitatiivisen aineis-
ton koon määräämisessä keskeistä on aineiston riittävyys, kyllääntyminen. 
Kun uudet tapaukset eivät tuota tutkimustehtävän kannalta mitään uutta 
tietoa, voidaan aineiston kerääminen lopettaa (Eskola 1997).
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5.2.2. Aineiston analyysi

Aloitin aineiston analyysin kyselylomakkeiden tarkistamisella ja lukemisella. 
Luin kyselylomakkeet läpi useaan kertaan, jotta aineisto tulisi tutuksi. Ky-
selylomakkeista kelpuutin mukaan ainoastaan diakoniatyöntekijöiden vas-
taukset. Analyysi eteni samanaikaisesti aineiston keruun kanssa. Luin ja au-
kikirjoitin vastauksia ja järjestin aineistoa palautusaikataulun mukaan (vrt. 
Hirsjärvi ym. 2001) (Taulukko 3, sivu 38).

Aukikirjoitin aineiston kysymyskohtaisesti. Tutkimustehtävään, mitä dia-
koniatyö on diakoniatyöntekijöiden näkökulmasta, hain vastausta kysely-
lomakkeen kysymyksellä numero 8 (Liite 2). Tutkimustehtävään, mitkä te-
kijät ovat yhteydessä diakoniatyössä olemiseen ja siinä jaksamiseen, hain 
vastausta kyselylomakkeen kysymyksellä numero 5 ja kysymyksellä nume-
ro 12 (Liite 2).

Analysointiyksikkönä käytin lausumaa. Ensimmäisessä vaiheessa erotte-
lin raakamateriaalista oleellisen aineksen eli lausumat jotka viittasivat tut-
kimuskysymykseen. Kun esitin aineistolle kysymyksiä: Mitä diakoniatyö 
on? Mitä työ sisältää? Miksi ollaan diakoniatyössä? Mikä auttaa jaksamaan? 
sain aineiston pelkistymään pienemmäksi (Alasuutari 1995, Eskola & Suo-
ranta 1996, Krause & Kiikkala 1996). Erottelin tutkimustehtävien kannal-
ta oleellisen sisällön aineistosta.

Luin pelkistynyttä aineistoa läpi useita kertoja ja järjestin lausumia uu-
delleen yhteen sisällön samankaltaisuuden ja erilaisuuden mukaan. Koko-
sin samankaltaiset lausumat samaan ryhmään ja muodostin näin alaluokat 
(Kuvio 2, Liite 3). Alaluokkia yhdistelemällä muodostin pääluokkia ja pää-
luokkia yhdistämällä muodostin yläluokkia. Yhdistävän luokan muodostin 
yläluokista (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala & Vanhanen, 2001). En 
pakottanut aineistoa ennalta määrättyyn kehikkoon vaan löysin luokituk-
sen aineistosta (Denzin 1994). Pyrin luokittelussa sulkemaan pois luokki-
en päällekkäisyydet (ks. Mäkelä 1990).
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Analysointiprosessi kyselylomakkeiden osalta eteni siten, että välillä pala-
sin lukemaan alkuperäistä aineistoa, tarkensin luokituksia ja tutustuin me-
netelmä- ja diakonia-aiheiseen kirjallisuuteen (ks. Eskola & Suoranta 1996, 
Nieminen 1997). Kahden eri aineiston analyysi eteni rinnakkain lähes ko-
ko analysointivaiheen ajan.  Analyysissä pyrin huolellisuuteen ja objektii-
visuuteen. Muodostin luokituksen aineistolähtöisesti tutkimustehtävittäin 
(vrt. Uusitalo 1996).

5.3. Eettiset näkökohdat

Anoin tutkimusluvan kirjallisena Oulun hiippakunnan piispalta Olavi Rim-
piläiseltä. Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot sain myös hiippakunnan 
tuomiokapitulista.  Tutkimukseen osallistujille selostin tutkimuksen taus-
tan, tarkoituksen, tutkimustulosten käyttötarkoituksen, vastausten luotta-
muksellisuuden ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. Jaoin kyselylomakkeet 
postitse. Kyselylomakkeen ja kehyskertomusten palauttamista pidin tietoi-
sena suostumisena tutkimukseen. Kyselylomakkeessa oli tarvittavat yhteys-
tiedot, jotta osallistujat saattoivat halutessaan ottaa yhteyttä minuun tutki-
mukseen liittyvissä asioissa. 

Keräsin kehyskertomusaineiston kahdessa eri diakoniatyöntekijöiden ta-
paamisessa. Paikalla olleille diakoniatyöntekijöille kerroin tutkimuksesta, 
tutkimustulosten käyttötarkoituksesta ja diakoniatyöntekijöiden mahdolli-
suudesta osallistua tutkimukseen. Korostin tutkimukseen osallistumisen ja 

1. Tutustuminen aineistoon ja aineiston aukikirjoittaminen
2. Tutkimuskysymyksittäin oleellisten asioiden eli lausumien 

erottelu aineistosta, pelkistäminen
3. Lausumien ryhmittely alaluokiksi samankaltaisuuksien ja ero-

jen mukaan
4. Alaluokkien yhdistäminen pääluokaksi
5. Yläluokkien muodostaminen pääluokkia yhdistämällä
6. Yläluokista yhdistävän luokan muodostaminen

Taulukko 3. Analysointiprosessin vaiheet
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kehyskertomusten kirjoittamisen vapaaehtoisuutta. Tutkimukseen liittyviin 
kysymyksiin vastasin paikanpäällä.

Eskolan (1997) mukaan eläytymismenetelmä tarjoaa vastaajalle laajem-
man mahdollisuuksien kirjon vastaamiseen kuin esimerkiksi kyselylomake.   
Eläytymismenetelmässä ei vastaaja joudu myöskään tarkentamaan vastaus-
taan kuten haastattelutukimuksessa. Eläytymismenetelmää pidetään eettises-
ti turvallisena mahdollisuutena tehdä tutkimusta, koska se antaa vastaajille 
vapauden tuottaa käsityksensä tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman luon-
nollisesti ilman tutkijan vaikutusta (Eskola, 1997, Eskola & Pietilä 2002). 
Ihmisen toimintaa aktiivisena ja ajattelevana yksilönä ei rajoiteta. Menetel-
mä mahdollistaa ihmisen oman harkinnan ja erilaisista vaihtoehdoista va-
litsemisen. (Eskola & Suoranta 2003.) Menetelmä on luotu tutkimukseen 
liittyvien eettisten ongelmien takia ja ihmisarvon kunnioittamiseksi (Esko-
la & Pietilä 2002).
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6. tulokset

6.1. Tutkimukseen osallistuneiden kuvaus

Kyselylomakkeen palautti 79 vastaajaa eli 51,6 % kyselylomakkeen saaneis-
ta. Heistä diakonissoja oli 62 ja diakoneja 14. Tutkimustulosten analyysiin 
otettiin mukaan 76 palautettua kyselylomaketta. Vastaajista 72 oli naisia 
ja 4 miehiä. Kaupunkiseurakunnassa heistä työskenteli 22. Yksi vastauslo-
makkeen palauttanut oli jättänyt merkitsemättä työkokemuksensa diakonia-
työstä. Kolmella tutkimukseen osallistuneella oli työkokemusta alle vuosi 
ja yhdestä viiteen vuotta oli työkokemusta 18 vastaajalla. Yhdeksän vastaa-
jaa oli ollut työssään kuudesta kymmeneen vuotta, 18 oli tehnyt diakonia-
työtä yhdestätoista viiteentoista vuotta ja 5 oli toiminut työssään kuudesta-
toista kahteenkymmeneen vuotta. Yli kaksikymmentä vuotta diakoniatyö-
tä tehneitä oli 22. Kehyskertomusten kirjoittajat olivat kaikki naispuolisia 
diakoniatyöntekijöitä, sillä yhtään miestä ei osallistunut tilaisuuksiin, joi-
den yhteydessä kehyskertomukset kerättiin.
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Alaluokka  Pääluokka Yläluokka Yhdistävä luokka 

 
 
 
 
 

Motiivit diakonia-
alan opiskeluun 

Motivaatio 
diakoniatyöhön 

Diakoniatyössä 
oleminen 

Auttamishalu 

Henkilökohtainen 
usko 

Hakeutuminen 
diakoniatyöhön 

Tyytyväisyys työn 
ominaispiirteisiin 

Työn palkitsevuus 

Diakoniatyössä 
jatkaminen 

Työssä 
viihtyminen 

Hengellisyys 
Ihmiskeskeisyys 
Itsenäisyys 
Monipuolisuus 
Haasteellisuus 
Työaika 
Itselle oikealla 
alalla oleminen 
Työn tärkeys ja 
kiinnostavuus 
Palkka 
Työ itsessään 
Halu ammatissa 
pysymiseen 
Ei mahdollisuutta 
vaihtaa alaa 

Halu toimia 
seurakunnassa 
Diakonia-alan 
koulutukseen 
hakeutuminen 
Persoonallisuus ja 
elämäntilanne 
Seurakunnan 
työntekijän malli 
 
Mahdollisuus 
auttaa ja tukea 
Halu palvella 
 
Hengellinen 
herätys 
Oma vakaumus 
Kristittynä 
oleminen 
Uskonnollisuuteen 
kasvattaminen  
 
Kutsumus 
Jumalan johdatus 
Virka 
Ajautuminen 
ammattiin 
 

Kuvio 3. Diakoniatyössä olemista kuvaavat luokat

6.2. Diakoniatyössä oleminen

Diakoniatyöntekijät olivat diakoniatyössä, koska he olivat motivoituneita työhön 
ja viihtyivät siinä (Kuvio 3).
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6.2.1. Motivaatio diakoniatyöhön

Motivaatio diakoniatyöhön perustui motivaatioon diakonia-alan opiskeluun, 
auttamishaluun, henkilökohtaiseen uskoon ja hakeutumiseen diakoniatyö-
hön (Kuvio 3, sivu 41).

6.2.1.1. Motiivit diakonia-alan opiskeluun

Motiivina diakonia-alan opiskeluun oli halu toimia seurakunnassa. Osa vas-
taajista oli vahvasti suuntautunut seurakuntatyöhön, koska he olivat lap-
suudesta saakka kasvaneet sisälle seurakuntaan. He kokivat seurakuntatyön 
olevan lähellä sydäntä ja työ itsessään kiinnosti. Osalla vastaajista oli seura-
kuntanuoren tausta. 

Diakonia-alan koulutukseen hakeuduttiin alalla olleen kehoituksesta. Dia-
koniaopisto koettiin aikanaan sopivaksi opiskelupaikaksi ja siitä oli koulu-
aikoina ollut hyvä esittely, joka herätti kiinnostuksen alalle hakeutumiseen. 
Koulutukseen oli hakeuduttu myös siksi, että haluttiin valmiuksia syvälli-
sempään auttamiseen, koska aikaisemmat opinnot koettiin pinnallisiksi. 
”Sosiaalipuolen opinnot tuntuivat kovin kevyiltä ja pinnallisilta. Lähdin ha-
kemaan diakoniaopinnoista jotain uutta syvyyttä. En tiedä löysinkö, mutta ai-
nakin työ on sitä tuonut.”

Diakoniatyöntekijän koulutuksen koettiin vastaavan omia odotuksia pa-
remmin kuin sairaanhoitajakoulutuksen. Opiston antamaa monipuolis-
ta koulutusta arvostettiin ja sen odotettiin antavan valmiudet auttamistyö-
hön, jolloin opintoihin pyrittiin määrätietoisesti. Alan opintoihin pääsemi-
nen nähtiin myös Jumalan johdatuksena.

Osalle vastaajista diakonia-alan opiskelu ei ollut ensisijainen vaihtoehto, 
mutta siihen tyydyttiin toiseksi parhaana tai ihanneammattia lähinnä ole-
vana alana, tai koulutukseen lähdettiin uteliaisuudesta. ”Hain ensin lasten-
hoitoalalle, mutta en päässyt koulutukseen. Sen jälkeen kiinnostuin sairaanhoi-
tajan ammatista ja hain Diakoniaopistoon.”

Koulutuksen saamisen jälkeen oli luontevaa hakeutua diakoniatyöhön. 
Osa vastaajista oli opiskellut diakoniatyöntekijäksi työn ohessa, osa vastaa-
jista oli valmistunut hiljattain ja osalla alan koulutuksesta oli jo pitkä aika. 
Persoonallisuus ja elämäntilanne motivoivat alalle hakeutumiseen. Lapsuu-
dessa koetut asiat ja ympäristön epäoikeudenmukaisuudet sekä oma persoo-
na ja tapa suhtautua elämään vakavasti ohjasivat osaltaan alan valintaa. Dia-
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konia nähtiin keinona taistella epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Seurakun-
nan työntekijä on nuorelle malli, ja hänen olemassaolonsa ohjasi nuorta ha-
keutumaan samalle alalle kuin esikuvansa.

6.2.1.2.  Auttamishalu

Auttamishalu merkitsi mahdollisuutta auttaa ja tukea sekä halua palvella. 
Mahdollisuus auttaa ja tukea toimi voimakkaana motiivina sekä opintoihin 
hakeutumiselle että työssä olemiselle. ”Haluan auttaa ja palvella toisia ihmi-
siä. Voin julistaa evankeliumia tekojen kautta.” 

Halu auttaa apua tarvitsevia ihmisiä heidän vaikeuksissaan nähtiin tärkeäk-
si. Auttamisen kokonaisvaltaisuus ja työssä vaadittava laaja ammattitaidon 
käyttäminen oli merkityksellistä. Auttamisen avulla nähtiin voitavan eheyt-
tää ja rikastuttaa ihmisen elämää. Ihmisen tukeminen ja käytännönlähei-
nen palveleminen oli itselle mieluisampaa työtä kuin puheiden pitäminen 
ja esillä oleminen. Jotkut pidempään työssä olleet kokivat auttamisen tär-
keäksi, mutta ammatti olisi voinut olla muukin. ”Kauan sitten ammatinva-
lintaa harkitessa oli vahva halu auttaa ja palvella ihmisiä. Halu on edelleen, 
ammatti voisi olla joku muukin, mutta miksi sitä muuttaisi.”

6.2.1.3. Henkilökohtainen usko

Henkilökohtaista uskoa vastaajat kuvasivat hengellisen herätyksen, oman va-
kaumuksen, kristittynä olemisen ja uskonnollisuuteen kasvattamisen avul-
la. Lapsuudessa saadun uskonnollisen kasvatuksen ja nuoruudessa koetun 
hengellinen herätyksen myötä ihmisen kaikkinainen auttaminen ja hengel-
linen hoitaminen nähtiin tärkeäksi. Kristittynä olemista ja lähimmäisenrak-
kautta oli luontevaa toteuttaa seurakunnan yhteydessä. Elämäntehtävänä oli 
olla ilona ja valona ihmisille.  Omat kristilliset arvot ja työ sopivat yhteen. 
”Hoitoalan koulutus valmisti auttamistyöhön. Oma hengellinen vakaumukse-
ni kasvatti hengelliseen työhön. Luonnollinen ratkaisu oli yhdistää edellä mai-
nitsemani seikat ja valmistua diakoniseen auttamistyöhön.”

6.2.1.4. Hakeutuminen diakoniatyöhön

Useimmat vastaajat kuvasivat kutsumusta diakoniatyöhön vahvana työn mo-
tivaatiotekijänä ja työhön sitoutumista selittävänä seikkana. Kutsumus nou-
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si esiin useissa vastauksissa, mutta sen merkitystä selitettiin niukasti. Vas-
taajat kokivat kutsumusta seurakuntatyöhön, seurakunnan virkaan tai ky-
seiseen työhön. Kutsumusta alalle koettiin jo hyvinkin nuorena, mutta osa 
kouluttautui kutsumusammattiinsa myöhemmin.

Kutsumus diakoniatyöhön nähtiin myös Jumalan johdatuksena alalle. Ju-
malan koettiin johdattaneen koko elämänmatkan ja myös siunanneen vir-
kaan. Kutsumusammatissa oleminen merkitsi Jumalan antaman kutsun seu-
raamista. Yksi vastaajista kuvasi asiaa näin. ”Alun perin piti tulla sairaanhoi-
taja, eikä missään nimessä diakonissa. Onko liian hurskasta sanoa, että vahvas-
ti koen Jumalan minut tähän työhön tuupanneen vastustuksestani huolimatta. 
Suuri ihme että tässä olen.”

Osa vastaajista kuvasi diakoniatyössä olemistaan lyhyesti sillä, että oli tul-
lut valituksi virkaan tai seurakuntavirkaan oli palattu muista tehtävistä. Osa 
vastaajista oli ajautunut ammattiin, jolloin kutsumus oli vähäistä tai tiedos-
tamatonta, sillä kyseinen ala ei ollut lapsuuden unelma-ammatti. Työhön oli 
hakeuduttu myös erheellisten odotusten pohjalta, jolloin toisaalta haluttiin 
hengelliseen työhön, mutta diakoniatyön vaativuus oli yllättänyt. 

Diakonia-alan koulutukseen hakeuduttaessa alkuperäisenä ajatuksena oli 
ollut hakeutua sairaanhoitajan työhön, mutta yllättäen päädyttiinkin seura-
kuntaan. Osa vastaajista ei tiennyt syytä alalla olemiselleen, tai työssä oltiin 
vahingon tai sattuman seurauksena. ”Olen alalla sattumalta. Jos sattumaa on 
olemassa. Hain aikoinani Helsingin diakoniaopistoon, kun halusin auttaa ja 
suunnittelin sairaanhoitajan työtä mutta päädyin seurakuntaan ja tässä olen”

 
6.2.2. Työssä viihtyminen

Työssä viihtyminen merkitsi tyytyväisyyttä työn ominaispiirteisiin ja työn 
kokemista palkitsevana. Työn mielekkääksi kokemisella oli yhteyttä myös 
työssä jatkamiseen (Kuvio 3, sivu 41).

6.2.2.1. Tyytyväisyys työn ominaispiirteisiin

Vastaajat kuvasivat diakoniatyötä hengelliseksi, ihmiskeskeiseksi, itsenäi-
seksi, monipuoliseksi ja haasteelliseksi työksi, jossa oli mahdollisuus julis-
taa evankeliumia erityisesti teoilla, mutta myös sanojen avulla.  Sielunhoi-
totyö oli kiinnostavaa.



45

Työn ihmiskeskeisyys oli usein yksi työssä viihtymiseen vaikuttava tekijä. 
Diakoniatyön ihmisläheisyys sopi vastaajille, jotka kokivat olevansa luon-
teeltaan hyvin sosiaalisia. Ihmisten kohtaamista heidän arjessaan arvostet-
tiin. Työ tarjosi mahdollisuuden sekä yksilö- että ryhmätyöhön ja hyvin eri-
laisten ihmisten kohtaamiseen.

Diakoniatyö mahdollisti itsenäisen ja monia muita työaloja vapaamman 
työskentelyn. Oman työn suunnitteleminen ja painopistealueiden arvioin-
ti oli suurimmalle osalle vastaajista erittäin mielekästä, mutta osa saattoi 
kokea sen vaikeaksi. ”Olen kokeillut myös sairaalatyötä ja kokenut pystyväni 
parhaiten toimimaan itsenäisemmässä ja monipuolisemmassa työssä eli seura-
kuntatyössä.”

Työtä kuvattiin monipuoliseksi ja haasteelliseksi. Omia lahjoja ja ammat-
titaitoa saattoi hyödyntää työssä monipuolisesti ja paremmin kuin jossain 
muussa työssä. Työ oli vaihtelevaa, muuttuvaa, jatkuvasti haasteellista ja luo-
vuutta edellyttävää. Työ oli myös raskasta ja vaativaa, mutta se tarjosi mah-
dollisuuden kasvaa haasteiden ja muutosten myötä. Työ toi uutta syvyyt-
tä omaan elämään. ”Tämä on ihmisläheistä, monipuolista ja haastavaa työtä. 
Tässä saan kohdata erilaisia, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä. Tä-
mä on kasvupaikka ihmisenä. Tuntuu omalta.”

Työaika sai osakseen vain positiivisia mainintoja. Diakoniatyö, joka rajoit-
tui etupäässä päivin ja iltaisin tapahtuvaan työskentelyyn, oli sairaanhoita-
jan kolmivuorotyöhön verrattuna työajoiltaan vastaajille mieluisampaa. Val-
voa tarvitsi vain leireillä ja viikonloput olivat usein vapaita. Diakoniatyö oli 
vastaajien mielestä työajallisesti suhteellisen säännöllistä. 

6.2.2.2. Työn palkitsevuus

Suurin osa vastaajista koki olevansa omalla alallaan. Työ oli tärkeää, kiinnos-
tavaa, antoisaa, jatkuvasti mielenkiintoista ja palkitsevaa. Nuorena valittu 
diakonian ala tuntui edelleen oikealta ja vieläkin suorastaan unelma-amma-
tilta. Tärkeää oli omien elämänarvojen ja työn ristiriidattomuus. Pääsään-
töisesti vastaajat viihtyivät työssään ja siitä oli opittu pitämään.

Työstä maksettava palkka oli yksi syy diakoniatyössä pysymiseen. Sään-
nöllisen palkan saaminen oli tärkeää, vaikka palkka suuruudeltaan ei ko-
vin suuri ollutkaan. Palkkaa pidettiin tyydyttävänä tai huonona. Ensisijai-
sina palkitsevina tekijöinä diakoniatyössä olivat kuitenkin muut kuin ma-
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teriaaliset tekijät. ”Työ on luovaa, haasteellista, muuttuvaa ja omat lahjat saa-
vat olla monipuolisesti käytössä. En ole alalla siksi että työ olisi helppoa ja hy-
vin palkattua.”

Vastaajat arvostivat sitä, että heillä itsellään oli työ mitä tehdä. Työn te-
keminen oli palkitsevaa aikana, jolloin läheskään kaikilla ihmisillä ei ollut 
koulutustaan vastaavaa saati muuta työtä. 

Vastaushetkellä osa työntekijöistä kyseenalaisti omia auttajanvalmiuksiaan 
ja auttamismahdollisuuksiaan josta johtuen työtä ei koettu kovin palkitse-
vana. Työ ei joka hetki tuntunut omalta alalta ja kuva työstä oli kriittinen. 
Kuvitelma alasta ei vastannut todellisuutta tai oma soveltuvuus alalle herätti 
ristiriitaisia ajatuksia. ”Tällä hetkellä en tiedä miksi olen alalla. Hakeutuessani 
alalle kuvittelin pystyväni auttamaan ihmisiä ja olemaan heille tukena. Tätä 
nykyä kuva työstäni on varsin kriittinen ja tähyilen kouluttautumista.” 

6.2.2.3. Diakoniatyössä jatkaminen

Diakoniatyössä jatkamista kuvaa halu ammatissa pysymiseen. Osalla vas-
taajista oli alun perin ollut aikomus olla työssä vain vähän aikaa, mutta työ-
hön oli kuitenkin jääty. Diakoniatyöstä ei pyritty muihin työtehtäviin kos-
ka siinä oli oltu niin kauan. Työstä oli tullut elämäntapa joten siitä ei ha-
luttu lähteä muihin töihin. ”Nuorena halusin työhön nimenomaan seurakun-
taan. Opiskelin vuoden nuorisonohjaajakoulutusta, jonka totesin minulle sopi-
mattomaksi ja hakeuduin diakoniaopistoon joka tuntui sopivammalta minul-
le. Haluan edelleen tehdä diakoniatyötä.”

Kaikille vastaajille diakoniatyössä jatkaminen ei ollut yhtä itsestään sel-
vää. Heillä ei ollut mahdollisuutta vaihtaa alaa vaikka olisivat sitä ehkä ha-
lunneetkin. Pitkän työelämästä poissaolon jälkeen vaihtoehtoja oli vähän ja 
oli mahdollisuus päästä vain tähän työhön. Myös ikä rajasi ammatinsaantia 
ja vaihtoehtoja ei paljon enää ollut. Ammatinvaihdon kynnys myös nou-
si kun oli ollut yli kaksikymmentä vuotta samassa työssä. Ammatinvaihto 
tuntui työläältä.

6.3. Diakoniatyön sisältö

Diakoniatyö oli ammattitaitoista auttamista, kokonaisvaltaista tukemista ja 
hädän ehkäisemistä (Kuvio 4, sivu 47).
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Kuvio 4. Diakoniatyön sisältöä kuvaavat luokat

Alaluokka Pääluokka         Yläluokka Yhdistävä luokka 
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6.3.1. Ammattitaitoinen auttaminen 

Ammattitaitoinen auttaminen muodostui auttamisen periaatteista ja koh-
teista, asiakkaan kohtaamisesta ja suunnittelusta ja yhteistyöstä (Kuvio 4, 
sivu 47).

6.3.1.1. Auttamisen periaatteet ja kohteet

Auttamisen periaatteita ja kohteita olivat avun antaminen, ihmisten erotte-
lemattomuus, lähimmäisenrakkaus, laaja-alaisuus, hädän etsiminen ja kan-
sainvälisyys. 

Avun antaminen oli palvelemista, auttamista ja tukemista. Diakoniatyö 
seurakunnan tarjoamana palveluna sisälsi sekä lähimmäispalvelua että am-
matillista auttamista pyrkimyksenä lähimmäisen auttaminen. Se oli muu-
takin kuin ensiapua ja sisälsi erilaisia toimenpiteitä asiakkaan tukemiseksi. 
Apua suunnattiin erityisesti niille ihmisille, joita muut eivät auttaneet. 

Ihmisten erottelemattomuus merkitsi sitä, että asiakkaita ja avun tarvitsi-
joita ei luokiteltu tai jätetty avun ulkopuolelle millään perusteella. Ihmisten 
avun tarpeiden erottelemattomuus merkitsi millaisen tahansa hädän koh-
taamista. Kaikkia ihmisiä pyrittiin auttamaan. Vastaajat kuvasivat runsaasti 
eri asiakasryhmiä, joita he työssään kohtasivat. Usein avuntarvitsijat olivat 
erilaisten auttamisverkostojen väliinputoajia. ”Työttömille olen pitänyt kes-
kusteluryhmiä joissa välillä on ollut taukoa, mutta ryhmä alkaa taas ensivuon-
na. Kolmevuotinen ruokapankkiprojekti on tuonut uusia asiakkaita, juuri nii-
tä väliinputoajia joita en olisi muuten tavoittanut. Velkaneuvonnassa olen mu-
kana henkisen tuen roolissa.”

Työttömyyteen liittyvissä ongelmissa, parisuhdevaikeuksissa, traumaattis-
ten kokemusten käsittelemisessä, katastrofitilanteissa, kärsimyksissä, talou-
dellisissa vaikeuksissa sekä rahan ja ruuan puutteessa käännyttiin diakonia-
työntekijöiden puoleen, joiden työhön sisältyi paljon erilaista kriisiapua.

Omaishoitajien tukemiseksi oli erityisesti ryhmä- ja leiritoimintaa. Mie-
lenterveysasiakkaille oli myös erilaista kerho-, ryhmä- ja leiritoimintaa. Hei-
tä  kohdattiin myös vastaanotolla ja kotikäynneillä.  Usean vastaajan toi-
menkuvaan kuului vammaistyötä. Aistivammaisille, kehitysvammaisille ja 
sotainvalideille suunnattiin toimintaa kirkkopyhien, hartaushetkien, laulu-
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hetkien, leirien ja kerhojen avulla. Vastaajat arvostivat vanhustyötä, johon 
sisältyi kotikäyntejä, erilaista kerho- sekä leiri- ja retkitoimintaa. ”Työtilan-
teet ovat yhtä värikkäitä kuin riepumatto. Avun kohteena ovat ihmiset vauvas-
ta vaariin ja työtehtävät jopa kätilöstä saattohoitoon.”

Vastaajat kuvasivat melko vähän varsinaisesti lasten ja nuorten parissa teh-
tävää työtä. He kohtasivat lapsia ja nuoria kotikäynneillä, kerhoissa, lasten 
ja nuorten projektissa, kouluilla ja nuorten palveluryhmissä. Ennaltaehkäi-
sevä päihdetyö oli tärkeää nuorten parissa. Avioparien ja perheiden tuke-
minen merkitsi äitien virkistystoiminnan järjestämistä, perhekerhojen pi-
tämistä sekä avioliitto- ja perheongelmissa tapaamisia vastaanotolla tai ko-
tikäynnillä.

Päihdyttävien aineiden käyttäjien auttamisesta oli muutamia maininto-
ja. Auttaminen sisälsi kotikäyntejä, vastaanotolla tapahtuneita kohtaamisia, 
leiritoimintaa ja laitosvierailuja. 

Asiakkaina oli sairaita, surevia, kuolevia, vankeja, asunnottomia, yksinäi-
siä ja mm. maataloustuottajia. Vastaajat pitivät erityisen tärkeänä kotikäyn-
neillä tapahtuvaa kohtaamista, koska niillä näki ihmiselämän kirjoa synty-
mäpäivän ilosta sairauden ja kuoleman suruun. Oleellista oli ihmisten luok-
se meneminen. ”Kotikäyntiä odotetaan erityisen paljon. Valitettavasti matkoi-
hin menee paljon aikaa. Mahdollisuus lähteä kotikäynnille ei ole aina onnistu-
nut, koska haasteita ja muuta työtä on tullut lisää. Tämä seutu on perinteisesti 
maaseutumaista. Seurakunnan työntekijä on aina tervetullut koteihin.” Mo-
nelle asiakkaalle laitos oli koti.

Vastaajat näkivät auttamisen osin yksilökeskeisenä asiakas- ja auttamistyö-
nä. Asiakkaita kohdattiin puhelimitse, vastaanotolla, päivystyksissä, kadulla, 
koululla ja laitoksessa. Pyrkimys oli auttaa kaikkia apua tarvitsevia ihmisiä. 
Näin asiakassuhteet muodostuivat hyvin erilaisiksi ja eripituisiksi. 

Lähimmäisenrakkaus oli auttamisen perusta. Se merkitsi Jeesuksen esimer-
kin noudattamista, evankeliumin todeksi elämistä ihmisten keskellä. Lähim-
mäisenrakkauden kautta kristillinen sanoma todentui käytännössä.

Laaja-alaisuus oli vastaajien mielestä diakoniatyön rikkaus ja rasite. Laaja-
alaisuudessaan auttaminen uhkasi riistäytyä käsistä ja oli vaikeasti kuvatta-
vaa, koska se ei ollut pykälin määriteltävissä eikä mitenkään raamitettavis-
sa. Pahimmillaan se oli kaikkea mahdollista tekemistä ja sirpaleista toimin-
taa. Vastaajilta laaja-alaisuus edellytti kaikkien lahjojen käyttämistä työssä, 
lisääntyviin haasteisiin vastaamista, koko elämänkirjon kohtaamista, lopu-
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tonta tehtävälistaa ja hajanaisuuden ja kaaosmaisten asioiden kestämistä. 
Vastaajat kokivat olevansa sekatyön tekijöitä, jotka hoitivat oman työnsä 
ohessa muita tehtäviä tai tekivät niitä töitä, mitä muut eivät ehtineet teke-
mään. ”Olla terapeuttina, taloudellisen avun antajana, sielunhoitajana, kans-
sarukoilijana, virkistystoiminnan ylläpitäjänä, seurakunnan tervehdyksen vie-
jänä, juhlien organisoijana ja vetäjänä. Pitää olla pappina, lukkarina, talon-
poikana ja kupparina. Koen että asiakkaat tulevat luokseni hyvin erilaisin tar-
pein ja siksi yhden päivän aikana saa todellakin olla monena. Olipa omat voi-
mavarat kuinka rajalliset tahansa.”

Työn laaja-alaisuus aiheutti vastaajilla myös kriittistä suhtautumista työ-
hön. Kun piti olla niin monena, niin diakoninen ajatus saattoi hämärtyä. 
Laaja-alaisuus vei tilaa todelliselta ja syvälliseltä auttamiselta. Työaika ei ku-
lunut kipeimmin apua tarvitsevien auttamiseen, vaan johonkin muuhun. 

Hädän etsiminen merkitsi hädän tunnistamista, syrjään jäävien huomi-
oimista, suurimman puutteen, hoitamattoman sairauden, henkisen ja hen-
gellisen ahdingon sekä yksinäisten ihmisten etsimistä. Kuulolla oleminen, 
avuntarpeen tarkkailu, tuntosarvien herkkyys ja lähelle katsominen korostui 
vastauksissa. Oli etsittävä niitä, joiden hätä oli suurin, joita muut eivät aut-
taneet ja jotka eivät päässeet eivätkä pystyneet enää lähtemään mihinkään.

Auttamisen periaatteena ja kohteena oli kaukana olevan lähimmäisen aut-
taminen. Kansainvälisyys merkitsi kansainvälisen diakonian toteuttamista 
ja kansainvälisyyden esillä pitämistä diakoniatyössä. Se oli kauas katsomis-
ta, kaukaisen lähimmäisen muistamista ja avun antamista yli rajojen. Kir-
kon Ulkomaanavun hyväksi toimiminen, ystävyysseurakuntatoiminta Ees-
tissä ja Karjalan työn avustaminen nähtiin tärkeiksi. Sitä vastoin kansainvä-
liseen diakoniaan liittyvät maininnat olivat aineistossa vähäisiä.

6.3.1.2. Asiakkaan kohtaaminen

Asiakkaan kohtaaminen merkitsi ajan antamista, asiakaslähtöisyyttä, luot-
tamuksellisuutta, tasa-arvoisuutta, kunnioittamista ja kokonaisvaltaisuutta. 
Ajan antamista oli sekä ihmisen että oman ajan antaminen toiselle. Työnte-
kijä vastasi ihmisen kaipuuseen ja oli toisen käytettävissä. Ajan antamises-
sa korostui olemassaolon, ei tekemisen tärkeys. Diakoniatyöntekijä oli ih-
misten tavoitettavissa vastaanotolla ja kylän raitilla. ”Käytännössä diakonia-
työ on mielestäni ihmisenä olemista. Monelle riittää se, että on olemassa, että 
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seurakunnassa on diakonian virka. Se luo turvallisuutta. Hätkähdyttävää on 
huomata että tekeminen ei olekaan niin tärkeää.”

Asiakkaan tarpeesta lähtevä auttaminen tarkoitti asiakaslähtöistä kohtaa-
mista. Avun tarvitsijan tarpeet määrittivät auttamista. Vaati viisautta aut-
taa oikeaan aikaan oikeaa henkilöä. Vastaajien mielestä toimiminen ihmi-
sen ehdoilla edellytti ihmisen huomioimista, kiinnostusta hänen elämäänsä 
ja tutustumista häneen sekä omien tarpeiden unohtamista.

Luottamuksellisuus ja turvallisuuden kokeminen olivat edellytyksiä autta-
van suhteen syntymiselle. Diakoniatyö oli luottamuksellista avun antamis-
ta. Samanvertaisuus auttajan ja autettavan välillä, subjekti- subjekti asetel-
ma ja ihmisyys merkitsivät tasavertaisuutta.

Ihmisen kunnioittamisessa vastaajat tähdensivät ihmisen itsenäisyyden se-
kä hänen ajatus- ja tunnemaailmansa kunnioittamista. Ihmisen kokonais-
valtainen kohtaaminen ja auttaminen oli tärkeää vastaajille. He pyrkivät 
huomioimaan ihmisen kokonais- ja elämäntilanteen toiminnassaan, jolloin 
auttaminen merkitsi ihmisen elämänlaadun parantamista ja hänen eheyt-
tämistään.

6.3.1.3. Suunnittelu ja yhteistyö

Vastaajat korostivat toiminnan suunnittelemisen ja yhteistyön merkitystä 
osana ammattitaitoista auttamista. Työn laaja-alaisuus haastoi vastaajia toi-
minnan tehokkaampaan suunnittelemiseen. Työn laajempi suunnittelemi-
nen tarkoitti toimintasuunnitelmien ja talousarvion tekemistä, johon liit-
tyi oleellisesti tarvittavien avustusmäärärahojen varaaminen ja niiden riit-
tämisestä huolehtiminen. Työhön kuului tapahtumien suunnittelemista ja 
runsaasti erilaisia suunnittelukokouksia. Kotikäynneillä ja vastaanotolla ta-
pahtuvista kohtaamisista, tapaamiskerroista ja tapaamisaikatauluista sopi-
mista tähdennettiin. Tärkeäksi nähtiin myös tapaamispyyntöihin perustu-
va kohtaaminen vastakohtana työntekijälähtöisille kohtaamisille. Työn ko-
ettiin olevan pitkäjänteistä puurtamista, joka edellytti myös kirjallisia suun-
nittelutöitä ja tehtäviä.

Erilaisten tilanteiden ja tapahtumien organisoiminen ja työn rajaaminen 
olivat osa työn suunnittelua. Kaikkea ei ollut tarkoituksenmukaista tehdä 
itse ja omat auttamisresurssit oli nähtävä realistisesti. Rajaaminen merkit-
si oikeanlaista ajankäyttöä, työn ja vapaa-ajan rytmittämistä, ja itsensä suo-
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jaamista, mutta rajaamisen toteuttaminen työssä ei ollut vastaajille helppoa. 
Työrooli jatkui helposti työtilanteiden ulkopuolelle.

Vaadittiin oikeanlaista lujuutta kieltäytyä ja sanoa ei joillekin tarjotuille 
työtehtäville, jotta työaikaa ei olisi käytetty muiden kuin apua kipeimmin 
tarvitsevien kanssa. Suunnittelemista ja rajaamista vaikeutti hädän kohtaa-
misen ennakoimattomuus. ”Työ on asiakkaiden kohtaamista virastolla, hei-
dän kotonaan, mitä erilaisemmissa sovituissa paikoissa yksilökohtaisesti tai ryh-
missä. Kohtaamiset ovat etupäässä sovittuja tapaamisia, pääsääntöisesti kerta-
luonteisia. Toistuvat tapaamiset pyrin rajaamaan suunniteltuihin käyntiker-
toihin määrätyille ajanjaksoille. Pysähdyn liikkuessani kuuntelemaan ihmistä 
milloin missäkin kaupan tiskien välissä, busseissa, baarissa, uimahallilla. Koh-
taamisissa keskustelun aiheena on elämän koko kirjo.”

Vastaajat tekivät yhteistyötä runsaasti ja laaja-alaisesti erilaisten verkos-
tojen, kirkollisten toimijoiden, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Yhteistyö 
edellytti yhteisiä kokouksia, palavereja ja neuvotteluja. Projektit olivat usein 
yhteistyön tulosta ja alueellisesti toteutettuja. Muu yhteistyö merkitsi yhte-
ydenpitoa ihmisiin ja organisaatioihin. 

Sosiaali- ja terveystoimi, mielenterveystoimisto, kotisairaanhoito, terveys-
keskus, koulut, urheiluseurat, kuntien viranhaltijat, vammaisyhdistykset, hy-
väntekeväisyysjärjestöt, veteraanit ja maataloustuottajat olivat vastaajille mer-
kittäviä yhteistyötahoja. Asiakkaiden auttamisessa verkostotyö oli mielekäs-
tä, sillä verkostojen syntymistä mahdollistamalla ja verkostoja vahvistamalla 
ihmisten hyvinvointi lisääntyi. Kohtaamismahdollisuuksien järjestäminen, 
yhteyksien luominen asiakkaan omaisiin ja yhteyden syntymisessä auttami-
nen oli osa työtä. Eri auttajatahojen välinen yhteistyö oli viisasta koska se 
esti mm. työn päällekkäisyyttä ja vapautti resursseja. Kirkollisista toimijois-
ta vastaajat mainitsivat yhteistyökumppaneiksi oman seurakunnan eri työ-
muodot, diakoniatyön johtokunnan ja rovastikunnallisen toiminnan. 

6.3.2. Kokonaisvaltainen tukeminen

Kokonaisvaltainen tukeminen merkitsi hengellisen, henkisen ja emotio-
naalisen tuen ja käytännön avun antamista apua tarvitseville (Kuvio 4, si-
vu 47).
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6.3.2.1. Hengellinen tuki

Hengellinen tuki sisälsi hartauden pitämistä, rukoilemista, jumalanpalve-
luksessa auttamista ja hengellistä hoitamista. Hartauden pitäminen merkit-
si vastaajille hartaushetkien pitämistä kouluilla, laitoksissa ja kerhoissa, jol-
loin se sisälsi mm. hartauskirjan lukemista, puheen pitämistä, laulamista, 
virren veisuuta ja säestämistä. Hartaus oli evankeliumin viestittämistä, sa-
noman esillä pitämistä ja anteeksiantamuksen sanoman tuomista. Muuta-
ma vastaaja liitti hartauden pitämiseen myös seurat ja hartauskirjoitusten 
tekemisen lehteen. 

Rukoilemisessa korostui Jumalan puoleen huokaaminen, kanssarukoili-
jana oleminen, yhdessä rukoileminen, esirukous ja itsensä hoitaminen ru-
koilemalla. Joskus rukoileminen vaati uskallusta. Diakoniatyöhön liittyvi-
en jumalanpalvelusten suunnittelemiseen osallistuminen, ehtoollisella avus-
taminen ja seurakunnan palveleminen jumalanpalveluksessa oli osa hengel-
listä tukea.

Hengellistä hoitamista vastaajat kuvasivat sielunhoitona, uskon asioista 
keskusteluna, hengellisiin tarpeisiin vastaamisena, uskon elämän hoitami-
sena ja hengellisenä kohtaamisena. Hengellisyys oli työssä läsnä usein erilai-
sin muodoin. ”Terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisilla ei ole juurikaan 
aikaa viipyä niin että syvällisempi keskustelu, sielunhoito olisi edes mahdollis-
ta. Sielunhoidon tarve on ilmeinen. Ihmisillä on sisässään läpikäymätöntä su-
rua, hylkäämisistä aiheutunutta katkeruutta, yksinäisyyttä, pelkoja sairauksis-
ta jne. Ihminen tarvitsee tänäkin päivänä toista ihmistä, kuuntelijaa joka vä-
littää. Itse toivoisin että Kristuksen rakkaus voisi koskettaa minun kauttani sa-
noilla tai teoilla toista ihmistä.”

Hengellisessä hädässä avustaminen merkitsi synninpäästön julistamista ja 
siunaamista. Uskon ulottuvuuden esillä pitäminen ilmeni Jumalan armon 
välittämisenä ihmiselle ja tämän armon ymmärtämisessä tukemista.  Dia-
koniatyöntekijä saattoi oman toimintansa avulla välittää Jumalan ja Kris-
tuksen rakkautta ihmisille. Hengellinen hoitaminen oli arvostettu osa am-
mattiosaamista.

6.3.2.2. Henkinen tuki

Henkinen tukeminen sisälsi henkistä auttamista, toivon välittämistä ja kans-
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sa kulkemista. Vastaajat näkivät tärkeänä diakoniatyöhön sisältyvän henki-
sen avun antamisen. Toivon välittämistä kuvattiin toivon näkökulman etsi-
misenä yhdessä asiakkaan kanssa. Henkinen tuki merkitsi vastaajille ensisi-
jaisesti kuitenkin kanssa kulkemista. Sitä kuvattiin rinnalla tai vierellä kul-
kemisena, yhdessä tai mukana elämisenä, mukana kulkemisena ja askelissa 
saattamisena. Tuskaan, kriisiin, hätään ja elämän pahimpiin kokemuksiin 
ihmiset tarvitsivat kanssakulkijaa. Tällaisissa tilanteissa ihmisen lähellä ole-
minen ja eläminen oli henkistä auttamista.  ”Diakoniatyö on rinnalla kulke-
mista. Ei auteta siksi että laki ja asetukset niin määrää, vaan siksi että kristil-
linen lähimmäisenrakkaus niin kehottaa.”

Kanssa kulkeminen merkitsi myös yksinäisyydestä yhteyteen saattamista 
ja ihmisten arjen elämisen jakamista. Se oli ihmisten välistä matkakumppa-
nuutta, arjen askelissa saattamista ja arkun kantamista elämän aikana. ”Työ 
on arkipäivän askelia, kun joku meinaa horjahtaa hän tarvii saattajaa. Dia-
koniatyöntekijä on näin mielestäni käytännössä arkun kantaja elämän aikana. 
Sillä aina ei tarvi itse jaksaa, vaan tarvitsee ihmisen joka jaksaa.”

6.3.2.3. Emotionaalinen tuki

Emotionaalisen tuen antamista vastaajat kuvasivat kokemusten jakamisena, 
kasvun ja jaksamisen tukemisena, kuuntelemisena, keskustelemisena, roh-
kaisemisena, lohduttamisena ja välittämisenä. Kokemusten jakaminen mer-
kitsi ilojen, surujen, hädän ja taakkojen jakamista. Tunneskaalojen läpikäy-
minen, ihmisten kipujen tunteminen ja huolien kantajana oleminen olivat 
kokemusten jakamista. 

Kasvun ja jaksamisen tukeminen merkitsi pärjäämisen kyselemistä ja ih-
misen auttamista löytämään omat voimavaransa. Selviytymisen tukeminen 
oli elämän lahjasta iloitsemaan tukemista, jaksamisen lähteiden etsimistä, 
ja kaikkea ihmistä arjessa jaksamaan auttavaa toimintaa. Omaan kasvuun ja 
oman paikan löytämiseen ja täyttämiseen tukeminen oli emotionaalista tu-
kea. Vastaajat mainitsivat erikseen naisten jaksamisen tukemisen sekä maa-
taloustuottajien ja itsemurhavaarassa olevien tukemisen. ”Diakoniatyö elää 
keskellä ihmisten arkea ja hätää, mutta myös mukana juhlahetkissä, ilossa ja 
surussa. Ajattelen että se on ihmisen tukemista omaan kasvuunsa, että hän voisi 
täyttää oman paikkansa Jumalan luomana arvokkaana ja rakastettuna ihmise-
nä. Että hän voisi iloita elämän lahjasta ja ymmärtäisi siihen sisältyvän arvon. 
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Keskustelen paljon vastaanotolle tulevien nuorten aikuisten kanssa, yritän vies-
tittää että välitän todella heidän asioistaan ja siitä mitä he tekevät.”

Kuuntelemisen ja keskustelemisen merkitys korostui diakoniatyössä. Kii-
reettömyyttä, tarpeenmukaisuutta, auttavaa ja puolueetonta kuuntelua sekä 
hädän ja tarpeiden kuulemista painotettiin. Seurakuntalaisilla oli kuulluk-
si tulemisen tarve. Diakoniatyöntekijä toimi ”purkupaikkana” ja terapeutti-
na. Osa vastaajista koki kuuntelemisen eri tavoin. Se oli taloudelliseen aut-
tamiseen liittyvänä ”sivussa murheiden kuuntelua” Vaikeiden asioiden ja su-
rullisten tarinoiden kuuleminen saattoi myös uuvuttaa, sillä kuuntelemaan 
pysähdyttiin missä ja milloin tahansa.

Kotikäynneillä ja toimistolla keskusteltiin elämäntilanteista, elämästä, vai-
keuksista, arkipäivän selviämisestä ja mm. avioerosta. Oleellista oli asiakkaal-
le välittyvä kokemus siitä, että hän sai puhua rauhassa. Keskustelulle oli va-
rattu erikseen aikaa. Keskustelujen syvällisyyttä ja terapeuttisuutta painotet-
tiin, ja puhelinkeskustelujen auttavaa merkitystä tähdennettiin. Työntekijä 
saattoi sanoa myös oman mielipiteensä asioihin asiakkaan sitä kysyessä.

Asioiden selvittelemiseen sisältyi elämäntilanteiden kartoittamista, ihmis-
suhdekysymyksiä, ymmärtämistä, vaikeita asioita, ratkaisujen miettimis-
tä ja  auttamiskeinojen pohtimista. Yhdessä etsittiin elämiseen vaihtoehto-
ja. Työntekijä saattoi esittää rohkeita kysymyksiä asiakkaalle ja auttaa näin 
häntä asioissa eteenpäin. Ihmisen elämän kokonaistilanne huomioitiin ei-
kä keskitytty vain raha-asioiden kyselemiseen taloudellista tukea hakevien 
asiakkaiden kohdalla.

Rohkaiseminen, lohduttaminen ja välittäminen oli osa emotionaalista 
tukea. Asiakkaat tarvitsivat kannustusta, hyväksyntää, lohtua ja itkemisen 
paikkaa. Välittämistä kuvattiin ihmisestä välittämisenä, ihmisen teoista vä-
littämisenä, myötäelämisenä, ystävän kätenä olemisena sekä avun ja lahjoi-
tusten lähettämisenä ihmisille. Vastaajat olivat seurakunnan tervehdyksen 
viejiä. He toimivat linkkeinä seurakunnasta vieraantuneille. Välittäminen 
merkitsi myös työntekijälähtöistä ihmisistä huolehtimista. Se oli joskus jo-
pa äitinä olemista.

6.3.2.4. Käytännön apu

Käytännön apu sisälsi hoitotoimenpiteitä, käytännön asioissa auttamista, ta-
loudellista auttamista ja ohjaamista. Hoitotoimenpiteinä mainittiin veren-
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paineen ja verensokerin mittaus, lääkkeiden jakaminen, jalkojen hoitami-
nen ja pesuissa auttaminen sekä terveydentilan ja hoidon tarpeen arviointi 
ja muut sairaanhoidolliset tehtävät. ”Kotisairaanhoidon kanssa on aina ollut 
1-2 asiakasta joiden luona käymme vuoroviikoin. Lääkkeiden jako, RR-mit-
taus ja toisinaan on muutakin tehtävää. Eräälle vanhukselle käytiin tämän li-
säksi tekemässä saunassa pesut jonne hänet piti viedä rullatuolilla. Lisäksi eri-
laisia sairaanhoidollisia tehtäviä. Teen kotikäyntejä myös alkoholistien luokse. 
Eräälle jaan kahden viikon lääkkeet dosettiin.”

Siivoaminen, tavaroiden kyyditseminen, lukeminen ja ostosten tekeminen 
sekä kotiaskareissa auttaminen olivat osana käytännön apua. Sanankuuloon 
tulemisen mahdollistaminen merkitsi mm. pyörätuolilla vanhainkodin asuk-
kaan kirkkoon viemistä. Vastaajat hoitivat yhdessä asiakkaan kanssa tämän 
asioita. Joskus työntekijä oli järjestellyt myös yksinäisten ihmisten hautaus-
asioita ja puhunut muistotilaisuudessa. 

Taloudellinen ja aineellinen auttaminen oli osa käytännön apua. Työnte-
kijät maksoivat erääntyneitä laskuja, kirjoittivat ostokortteja, tekivät asiak-
kaan rahatilanteesta laskelmia, jakoivat ruokaa ja päättivät aineellisen avun 
antamisesta. Taloudellisen avun antaminen herätti vastaajissa osin ristiriitai-
sia mietteitä. Raha-avun antamista ei pidetty todellisena auttamisena ja ruo-
ka- sekä raha-avun antamisen perusteiden epäiltiin olevan kehnoja.  ”Siinä 
he istuu, löyhkää viinalta ja vahtaa silmät kiiluen. Ja keksii surkeita tarinoita 
kuolleista äideistä ja joululahjattomista lapsista. Ja lopulta työntekijän sydän 
heltyy kirjoittamaan ostokortin. Seuraavana päivänä hänelle selviää että satu-
seppojahan äijät olivat, voi surkia kurjuus. Enää koskaan en anna avustuksia 
lista pitenee. Jotenkin tuntuu että tuo on kaukana diakoniasta, vai onko?”

Työntekijältä edellytettiin kykyä nähdä taloudellisen avun tarpeen takana 
olevaa hätää. Vastaajat kuvasivat taloudellisen avun pyytäjien määrän kas-
vaneen vastaanotoilla ja joissakin seurakunnissa heitä oli jopa jonoiksi asti. 
Taloudellinen auttaminen merkitsi joillekin vastaajille sosiaalitoimen auk-
kojen paikkaamista, ja vähäinen taloudellisen avun pyytäminen oli heil-
le työssä tärkeää. Ruoka-avun antaminen oli kuitenkin myös keino tavoit-
taa väliinputoajia. Ruoka-avustusten myöntäminen sisälsi kylätoimikunnan 
ruokapaketin viemistä, EU-ruoan jakoa, työttömien ruokailuja, ruokapank-
kiprojektia ja ruoka-avustusten myöntämistä. 

Ohjaaminen tarkoitti velka- ja lääkeneuvontaa, kriisitilanteessa, avun hake-
misessa ja opiskelussa ohjaamista sekä erilaista käytännön asioissa tapahtuvaa 
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neuvomista ja opastusta. Se sisälsi vapaaehtoisten ja työntekijöiden työnoh-
jausta, oikeisiin auttamispisteisiin ja seurakuntayhteyteen ohjaamista.

6.3.3. Hädän ehkäiseminen

Hädän ehkäiseminen muodostui yhteyteen saattamisesta, asiakkaan edus-
tamisesta, koulutustoiminnasta ja varhaisesta auttamisesta (Kuvio 4, sivu 
47). 

6.3.3.1. Yhteyteen saattaminen

Yhteyteen saattaminen sisältää toiminnasta tiedottamista ja ryhmämuotois-
ta toimintaa.  Diakoniatyöstä tiedottaminen ja olemassaolosta kertominen 
lehdissä, seurakunnan www–sivuilla, radiossa ja messuilla oli tärkeää. Tapah-
tumia mainostamalla ja tempauksia esittelemällä oli mahdollista mataloittaa 
seurakunnan kynnystä ja toivottaa ihmisiä tervetulleiksi toimintaan mukaan. 
Myös seurakunnan sisällä tapahtuva tiedottaminen oli muistettava.

Vastaajat kuvasivat runsaasti erilaista työhön sisältyvää ryhmätoimintaa. 
Ryhmiin, kerhoihin, piireihin, tilaisuuksiin, virkistys- ja muuhun toimin-
taan, retkille ja leireille sekä keräyksiin osallistui runsaasti ihmisiä. Omaishoi-
taja-, erityis-, perhe-, palvelu-, työnohjaus-, suru-, kriisi-, työttömien-, mie-
lenterveyskuntoutujien- ja kehitysvammaisten ryhmien avulla mahdollistet-
tiin vertaistukea, keskustelemista ja virkistystä. Ryhmissä oli mahdollisuus 
saada hoitoa ja sosiaalisia suhteita. Oleellista oli myös saada ryhmä autta-
maan itseään. 

Kerhotoimintaa oli paljon erityisesti perheille, vanhuksille ja eri tavoin 
vammaisille. Vastaajat olivat ohjelmavastuussa kerhoissa. Piireistä mainittiin 
kerho- ja ryhmätoiminnassa mainittujen lisäksi eläkeläis-, diakonia-, keskus-
telu-, seurakunta-, Raamattu- ja rukouspiirit. Sivukylillä pidettiin erityisesti 
diakoniapiiri-iltoja ja seurakuntapiirejä. ”Ryhmäkohtaisen toiminnan kautta 
kohtaan eri ihmisiä. On eläkeläispiirejä, perheryhmiä, rukouspiirejä, kehitys-
vammaisten lauluhetkiä, vanhainkoti- ja sairaalahartaustuokioita ja vierailu-
ja. Ryhmäkohtaisen toiminnan tavoite on viestittää evankeliumin vapauttavaa 
ilosanomaa niin että elämänlaatu paranisi ja ihminen eheytyisi.”

Vastaajat vierailivat eri tilaisuuksissa ja juhlissa tai järjestivät niitä itse. Le-
lutalkoot, seurakuntaillat, lauluillat, Riemuvuoden tapahtumat, erilaiset 
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kirkkopyhät, seurat, naistenpäivät ja työikäisten naisten iltakahvit olivat esi-
merkkejä järjestetyistä kokoontumisista. Ohjelmavastuussa oleminen mer-
kitsi ohjelman suorittamista tai sen järjestämistä. Diakoniatyöntekijä toimi 
usein tilaisuuksien organisoijana ja vastasi myös hyvän ilmapiirin luomises-
ta.  Tilaisuuksien onnistumisen eteen työntekijä keräsi jatkuvasti uusia ide-
oita, kävi kaupassa, leipoi, keitti kahvia ja puursi keittiössä tehden seurakun-
nan emännän töitä. Hän kutoi sukkia ompeluseurassa ja oli mukana nuk-
keteatterissa. Tilaisuuksia järjestettiin seurakunnan tiloissa tai kodeissa Ju-
mala- ja seurakuntayhteyden kokemiseksi. 

Juhlat ja tilaisuudet tarjosivat työntekijälle mahdollisuuden kohdata ihmi-
siä ja ihmisille mahdollisuuden tavata toisiaan.  Virkistys- ja muu toimin-
ta tarkoitti työttömien toimintaa ja äitien virkistystoimintaa. Siihen sisältyi 
myös viriketoiminnan järjestämistä, erilaisia tempauksia, ystävysseurakun-
tatoimintaa Eestissä, ystävyysrengas-, ystäväpalvelu- tai lähimmäiskamma-
ritoimintaa sekä toimintojen johtamista.

Retkiä ja leirejä järjestettiin perheille, ryhmille, aistivammaisille, mielenter-
veysongelmia poteville ja omaishoitajille. Lisäksi pidettiin päihdeleirejä. Osa 
retki- ja leiritoiminnasta toteutettiin rovastikunnallisena yhteistyönä. Kerä-
ykset tarkoittivat rahan ja varojen keruuta diakoniatyölle. Eniten maininto-
ja oli yhteisvastuukeräyksestä, jonka organisoimisesta ja käytännön toteutta-
misesta oheistapahtumineen diakoniatyöntyöntekijät usein vastasivat.

6.3.3.2. Asiakkaan edustaminen

Asiakkaan edustaminen tarkoittaa asiakkaan puolesta puhumista ja ihmis-
arvon puolustamista. Diakoniatyöntekijä toimi asiakkaiden äänenä seura-
kunnassa ja yhteiskunnassa. Hän oli heikoimpien puolella ja korosti työttö-
mien ja päihdeongelmaisten asioiden hoitamisen tärkeyttä ja vei asiakkaan 
asioita eteenpäin, ellei asiakas itse siihen kyennyt.

Ihmisarvon puolustamiseen sisältyi kristillisen ihmiskäsityksen mukaises-
ti jokaisen ihmisen näkeminen arvokkaana, Jumalan luomana olentona. Se 
merkitsi sitä että jokainen ihminen oli rakastettava ja tärkeä. Tästä näkö-
kulmasta käsin työntekijät puolustivat niitä ihmisiä joiden ihmisarvoa ky-
seenalaistettiin ja poljettiin. Syrjäytyneille tuli palauttaa heille kuuluva ih-
misarvo. 
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6.3.3.3. Koulutustoiminta

Koulutustoimintaan kuului koulutus ja diakoniakasvatus Koulutus sisälsi 
alustusten ja koulutuksen pitämistä erilaisista teemoista ja aihealueista mm. 
terveydenhoidosta ja ruokailutottumuksista. Diakoniakasvatus merkitsi asen-
nekasvatusta, seurakuntalaisten kasvatusta lähimmäisyyteen ja oman vastuun-
sa huomaamiseen sekä vapaaehtoistyötä. Diakoniakasvatusta tapahtui seu-
rakunnan tapahtumissa, kaikessa kerhotoiminnassa, vierailuilla järjestöissä, 
kodeissa, ammattioppilaitoksissa, koulussa ja rippikoulussa. 

Yhteisvastuu- ja talkoohengen puhaltaminen, kansainväliseen vastuuseen 
rohkaiseminen ja palvelemaan auttaminen olivat osa diakoniakasvatusta. 
Vastaajat hyödynsivät diakoniakasvatuksessa luovia menetelmiä ja työalan 
ajankohtaisia asioita. He myös välittivät halukkaille seurakuntalaisille sopivia 
palvelutehtäviä. Diakonia kuului vastaajien mielestä kaikille seurakuntalai-
sille. ”Diakoniatyö on seurakuntalaisten kasvatusta lähimmäisyyteen, vastuun-
sa huomaamiseen, että toteutuisi paremmin tavoite ja periaate että diakonia-
työ kuuluu jokaiselle seurakuntalaiselle. Kasvatukseen ja toteutukseen kuuluu 
myös oman seurakunnan diakoniatyön lisäksi kansainvälisen vastuun ja kan-
sainvälisen diakonian ymmärtäminen ja toteuttaminen.”

Vapaaehtoiset toimivat aikuisten palveluryhmissä, ryhmien ohjaajina, lä-
himmäisen kammareissa, ystävyysrenkaassa, ja mm. diakoniayhdyshenkilöi-
nä. Vapaaehtoiset saivat erilaista koulutusta, työnohjausta ja tukea jaksaak-
seen toimia arvokkaassa tehtävässä. 

6.3.3.4. Varhainen auttaminen

Aktivoiminen, vaikuttaminen, toimintaherkkyys ja ennaltaehkäisevä toimin-
ta merkitsivät varhaista auttamista.  Vapaaehtoisten aktivoiminen oli tärke-
ää, sillä heitä oli vaikea löytää ja toimivia vapaaehtoisia ei ollut koskaan lii-
kaa. Joskus vapaehtoisten saaminen edellytti työntekijältä melkoista puhe-
luiden määrää. Ihmisiä tuli herätellä toimimaan, sillä yhdessä toimiminen 
oli kylissä vähentynyt ja diakoniakylätoimikuntien jäsenten yhteydet kylä-
läisiin huononivat. Aktivoiminen merkitsi myös ihmisen aktivoimista huo-
maamaan oma parhaansa. 

Toimintaherkkyys tarkoitti ”ajan hermolla olemista” ja valmiutta toimia 
nopeasti. Diakoniatyöntekijöiden edellytettiin voivan vastata yhteiskunnan 
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muuttuviin tilanteisiin. Työ muuttui koko ajan. Uusia työmuotoja ja toi-
mintoja piti aloittaa ja käynnistää jatkuvasti. Vastaajat kokivat työnsä jos-
kus raskaaksi. ”Diakoniatyössä tulee olla ajan hermolla, valmiina vastaamaan 
yhteiskunnan muuttuviin kuvioihin, tarvittaessa nopeastikin. Mielestäni dia-
koniatyön tulisi tänä päivänä olla enemmän myös ennaltaehkäisevää työtä esim. 
perhetyön puitteissa.”

Vaikuttaminen merkitsi yhteistyökumppaneihin ja päättäjiin vaikuttamis-
ta sekä epäkohtien korjaamista. Ennaltaehkäisevän työn nähtiin tulevaisuu-
dessa painottuvan omassa työssä entistä enemmän.  

6.3.4. Tärkeät ja vähemmän tärkeät työtehtävät 

Kertomus tärkeiden työtehtävien päivästä sisältää kuvauksia niistä työteh-
tävistä ja tapahtumista, jotka diakoniatyöntekijä koki työssään mielekkäiksi 
ja tärkeiksi (sivut 60-63). Kertomus vähemmän tärkeiden työtehtävien päi-
västä sisältää puolestaan kuvauksia vähemmän tärkeistä ja tyytymättömyyt-
tä herättäneistä työtehtävistä (sivut 63-66).

6.3.4.1. Tärkeiden työtehtävien päivä 

Diakoniatyöntekijän mieli oli iloinen aivan laulatti, kun hän aloitti työpäi-
vänsä Raamatun luvulla ja risti kädet rukoukseen pyytäen  siunausta päivään-
sä, näin hän sai itsekkin jotain. Samalla hän laittoi Raamatun tekstit  hautu-
maan iltahartauden pitoa varten. Asiakkaat tulivat vastaanotolle ajan vara-
uksella, ajallaan sovittuihin tapaamisiin. Eräs asiakas, joka oli vuoden mittai-
nen tuttavuus sai ajan sosiaalitoimiston vastaanotolle, toinen sai soitettuamme 
velkojille lisää maksuaikaa, kolmas sai raha-asiansa hahmottumaan parem-
min yhteisen miettimisen jälkeen, neljännellä oli avioeromietteitä, viides haki 
avustusta ja keskusteluapua ongelman ratkaisemiseksi, kuudennella asiakkaal-
la oli tänään pojan itsemurhan vuosipäivä, seitsemäs asiakas oli saanut asioi-
taan kuntoon ja hakeutunut kurssille, kahdeksannen pitempiaikaisen asiak-
kaan elämässä oli nähtävissä  positiivista kehitystä, ja erään asiakkaan perhe-
elämä näytti pääsevän raiteille hänen saatuaan töitä sen jälkeen kun diakonia-
työntekijä oli puhunut työnantajalle asiakkaan puolesta. Myös asiakas, jonka 
kanssa oli pitkään työskennelty, löysi itse ratkaisuja ongelmiinsa ja tilanne ete-
ni. Työskentely oli ollut hyödyllistä. Toiseksi viimeisellä asiakkaalla, rahapulas-
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sa olevalla äidillä, oli taloudellisia vaikeuksia, kysymyksiä elämästä ja uskon-
asioista. Pieni avustus auttoi häntä selviytymään työttömyyspäivärahaan asti. 
Äiti oli onnellinen ja kiitollinen avusta, hänen ehdotuksestaan rukoiltiin yh-
dessä. Diakoniatyöntekijä koki olleensa avuksi, koska asiakkaan olemus vapau-
tui ja hän ilmaisi selvästi saaneensa apua. Kaksikymmentä vuotiaan pojan elä-
mä oli hukassa, hänellä oli itsemurha-ajatuksia. Seuraava käynti sovittiin huo-
miselle, ja hän sanoi jaksavansa siihen asti. Asiakkaiden tarpeiden mukaan so-
vittiin seuraavat ajat ja käyntien lukumäärät. Oli aikaa keskittyä asiakkaiden 
tilanteisiin jo ennen heidän tuloaan ja hahmottaa avuntarpeita, koska ei ol-
lut ruuhkaa. Pystyi kohtaamaan jokaisen ihminen kunnolla ja luomaan hyvän 
kontaktin uusiin asiakkaisiin. Avustusten antaminen oli vähäistä, ja jokaisel-
le asiakkaalle oli sopivasti aikaa kiireettömään keskusteluun joka antoi asiak-
kaalle ja itselle eniten. 

Vastaanoton monenlaisissa syväkeskusteluissa diakoniatyöntekijä oli saanut 
asiakkaat avautumaan, ratkeamaan puhumaan elämäntilanteestaan, sielunhä-
dästä, Jumalan uskollisuudesta, hengellisistä asioista, elämän murheista, mielen-
terveysongelmista, iloista ja suruista, sillä ongelmista jutteleminen, elämäkerran 
läpikäyminen, ahdistuksen purkaminen, tuskan jakaminen ja sydämen vuodat-
taminen, itku ja  rukous helpotti.  Diakoniatyöntekijä oli pysähtynyt kuunte-
lemaan ja kuulemaan hädissään olevia ihmisiä, kulkemaan kappaleen matkaa 
heidän mukanaan. Hän sai yhteyden ja luottamuksen syntymään asiakkaiden 
kanssa. Samalla kun hän “kuuli” avuntarpeen ja hädän, hän kuunteli omaa 
sisintään. Pelkkä olemassaolo, läsnäoleminen, tilan antaminen ja eläytyminen 
asiakkaiden elämäntilanteisiin riitti. Hyvän mielen antoi tieto ja tunne siitä, 
että oli voinut auttaa monella eri tavalla, aineellisesti, henkisesti ja hengellises-
ti, sekä kokemus siitä että oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja koki tehneen-
sä voitavansa auttaessaan.

Asiakkaiden mentyä diakoniatyöntekijällä oli alustuksen muokkaamista ja pu-
helinyhteydenottoja  tulevan tapahtuman vuoksi. Lisäksi hän soitti surukotiin 
jossa lapsi oli  tehnyt itsemurhan. Äiti oli tyytyväinen yhteydenottoon. Perhees-
tä, jonka kanssa diakoniatyöntekijä oli tehnyt paljon töitä, ilmoittautui lapsia 
leirille, ja eräs vanhus oli tyytyväinen viimeviikkoiseen leiripäivään, joka oli ol-
lut virkistävä ja ikimuistoinen.  Loppupäivä oli mahdollista tehdä kotikäynte-
jä asiakkaiden ja asiakas -perheiden luokse, mutta hän tapasi asiakkaita  myös 
kylällä ja sairaalassa.  

Hän kävi kotikäynnillä vanhuksen luona, jonka elämäntilanteessa oli tapah-
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tunut muutoksia, surukodissa,  masentuneen, sairaan, yksinäisen, omaishoita-
jan, uuden asiakkaan, merkkipäivää viettävän, syrjässä, kurjissa oloissa asuvan 
erakoituneen  ja moniongelmaisen, kriisissä olevan perheen luona. Kotikäyn-
nit olivat tärkeitä diakoniatyöntekijälle itselleen ja asiakkaille, koska ne tuki-
vat asiakkaiden selviytymistä. 

Diakoniatyöntekijä meni kotikäynneille yleensä tarpeen ja sopimuksen mu-
kaan säännöllisesti ja  tarvittaessa tiheästi tai ehtiessään intuitiivisesti etsivää 
työtä tehden. Kotikäynneillä, joilla hän  kohtasi asiakkaan, perheen  ja moni-
en ihmisten asioita sisältyi halauksia, muistelua, toivon herättelyä, keskustelua, 
syvällistä ongelmien pohtimista yhdessä perheenjäsenten kanssa helpotuskeino-
jen löytymiseksi, veisuuta, rukousta ja kiitosta Jumalalle hengellisen yhteyden 
syntymisestä sekä sopimuksia jatkokäynneistä. Kotikäynnit herättivät asiak-
kaissa tyytyväisyyttä, ja he antoivat hyvää palautetta ja  pyysivät käymään uu-
delleen. Kotikäynnit olivat olleet tarpeellisia. Diakoniatyöntekijän lisäksi, joka 
jaksoi tehdä useita kotikäyntejä, myös runsas joukko vapaaehtoisia teki sään-
nöllisesti kotikäyntityötä.

Diakoniatyöntekijä koki yksilökohtaisen sielunhoitotyön omimmaksi alueeksi 
työssään, siinä saattoi auttaa ihmistä löytämään Jumalan. Työ oli hengellisen ja 
henkisen avun antamista sekä perheiden muistamista esirukouksin. Kun asia-
kas otti esille uskonasioihin liittyviä kysymyksiä ja etsi apua hengelliseen hätään 
diakoniatoimistosta oli kysymys ihmisen ikuisesta elämästä. Keskeistä oli se että 
sai lohduttaa Jumalan suurella rakkaudella, välittää uskon antamaa turvalli-
suutta, ja vakuuttaa Jumalan sanalla synnit anteeksi. Kun diakoniatyönteki-
jä ja asiakas yhdessä lukivat Raamattua ja  Herran siunauksen tulivat molem-
mat hoidetuiksi. Asiakas sai apua hengelliseen hätäänsä, hän sai jakaa taak-
kaansa, kokea Jumalan armon läsnäoloa ja vapautusta. Kukaan muu viran-
omainen ei kulkenut tällaisen sanoman kanssa joten diakoniatyöntekijä oli ar-
vokkaassa työssä, hän oli Jumalan hänelle tarkoittamalla paikalla. Hän huo-
kasi kiitollisena Jumalalle.

Tulevan diakoniatapahtuman suunnittelulle diakoniatyöntekijä varasi riittä-
västi aikaa ja siinä tapahtumassa hän aikoi toteuttaa itseään ja rikkoa tavallisia 
perinteitä. Perhekerhossa ja naistenryhmässä oli paljon väkeä, ja äidit lähtivät 
mukaan keskusteluun, iloisesti rupatellen mutta myös huoliaan jakaen ja toi-
siaan tukien. Kerho onnistui. Kerhon jälkeen yksi äiti jäi vielä keskustelemaan 
diakoniatyöntekijän kanssa. Eräässä kolmannessa kerhossa osallistujat innostui-
vat lähtemään retkelle. Retkellä sai diakoniatyöntekijä itsekkin nauttia. 
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Koululta opettaja soitti pyytäen pitämään oppituntia diakoniasta. Diakonia-
työntekijä suostuikin pitämään kokonaisen tunnin, joka oli mieluisampaa kuin 
aamunavauksen pitäminen, olihan diakoniakasvatus tärkeä osa työtä.

Sairaalakäynti sanan ja sävelen merkeissä onnistui hyvin. Samalla diakonia-
työntekijä viipyi kaksi tuntia sairaan vuoteen vierellä, koska hänellä ei ollut lä-
heisiä omaisia. Omaishoitajille piti järjestää säännöllisiä tapaamisia jotta he 
voisivat jakaa kokemuksiaan ja saada voimia.

Työkaverit pitivät huolta toinen toisestaan, ja työryhmän palaverissa tulevan 
tapahtuman suunnittelu oli luovaa ja iloista. Diakoniatyöntekijän ei tarvin-
nut tehdä kaikkea yksin. Hänellä oli toimiva yhteys toisiin auttajiin ja yhteis-
työtä eri tahojen kanssa. Myös suhde esimieheen oli hyvä. Lisäksi työntekijäko-
kouksessa oli puhuttu asiallisesti työyhteisöä vaivanneesta asiasta. 

Työpäivä oli sopivan mittainen, ei kohtuuttoman pitkä, ja ilta oli vapaa ko-
kouksista. Yksin oman työhuoneen rauhassa hän siivosi huonetta, kirjasi lapul-
le ylös huomisen tehtävät ja rauhottui päivän päätteeksi etteivät työasiat tulleet 
mukaan kotiin. Oli ollut aikaa hoitaa päivän asiat rauhallisesti, olla tukena 
siellä missä eniten tarvittiin, ja kokea työ tarpeelliseksi. Tehtävät eivät hyökän-
neet päälle, ja toiminta oli hanskassa. Ei jäänyt mielenpäälle hankalia asiakkai-
ta tai asioita, sai tehtyä rästissä olleet tehtävät, diakoniatapahtuman valmistelu 
eteni ja huomisen päivän kohtaaminen ei enää pelottanut niin paljon.  Lisäksi 
esimies onnitteli hyvästä tapahtumasta ja lupasi lisää palkkaa. Diakoniatyön-
tekijä oli onnellinen. Tässä työssä jaksoi, kun oli tällaisia vaihtelevia päiviä. 

6.3.4.2. Vähemmän tärkeiden työtehtävien päivä 

Aamuinen hiljentyminen työhuoneessa ei onnistunut. Oli siivottava paikko-
ja, koska siivooja ei ollut käynyt, talouspäällikkö halusi retkelle osallistuneiden 
työntekijöiden ja retkeläisten nimilistaa, ja kärsimätön, kiroileva asiakas odot-
ti, uhaten kirkosta eroamisella ellei saisi avustuksena kenkiä. Muutkin asiak-
kaat vaativat avustusta vaikka rahaa heillä oli. Kolme heistä tuli sisälle dia-
koniatoimistoon yhtäaikaa ollen heti vailla EU-ruokaa. Diakoniatyöntekijä 
lykkäsi heille ruokapussit kouraan, jolloin he lähtivät. Hän kuunteli tarinan 
toisensa jälkeen epäillen niiden todennäköisyyttä. Oli samaan talouteen kuulu-
via, peräkkäin avustusta hakevia, ristiin puhuvia ja huiputusta yrittäviä asi-
akkaita. Oli asiakas, jonka asioissa soitettiin lukuisia kertoja terveyskeskukseen 
ja Kelaan. Oli asiakas, joka soitti pyytäen tuomaan ruokaa kotiin koska ei it-
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se jaksanut hakea. Oli toisarvoisia asioita puhuva, uuvuttava ihminen, joka 
soitti jatkuvasti töihin ja kotiin, oli soittanut jo kymmenen vuotta eikä otta-
nut todesta soittokieltoa. Oli asiakas, jolle teki joskus mieli olla avaamatta ovea 
kun näki ovisilmästä kuka sen takana oli. Oli asiakas, jota hän kuskasi ja jolle 
hän hommasi ja haki sängyn kierrätyskeskuksesta. Oli asiakkaita, jotka jätti-
vät piittaamattomuuttaan tulematta sovittuihin tapaamisiin, aiheuttaen tur-
haa työtä. Oli humalainen, joka sai ajan huomiselle. Oli rahavaikeuksissa ole-
va mielenterveysongelmista kärsivä nainen, joka ei uskaltanut mennä ruuhkai-
seen sosiaalitoimistoon. Oli asiakas, jonka kanssa selviteltiin tuloja ja menoja 
toimeentulotukihakemusta varten...vain numeroita ja ynähtelyä, mitään var-
sinaista keskustelua ei käyty.

Pelkkä taloudellisen-, raha-avun, ja ruokakassien antaminen jatkuvasti sa-
moille pitkäaikaisasiakkaille ja perheille oli turhauttavaa.  He eivät halunneet 
muuta apua, eivätkä osanneet hoitaa asioitaan kuntoon, eikä ottaa vastuuta. 
Vihastutti kun aina samat olivat vailla, eikä tilanne muuttunut miksikään. 
Oli tehnyt mieli moralisoida. Ei häntä oltu koulutettu avustuksien antoon. Sen-
hän piti kuulua sosiaalitoimelle ja vain erikoistapauksissa seurakunnalle. Nyt 
hän oli EU – ruokakonttorina - automaattina ja EU-tukilomakkeiden täyttä-
jänä. Samalla kun odotti sosiaalityöntekijän vastaavan soittopyyntöön voidak-
seen keskustella toimeentulotuesta, hän etsi hukassa olevaa EU-makaronipussia. 
Ei tuntunut oikealta diakoniatyöltä.  Ei ollut ehtinyt yhdellekään kotikäynnil-
le, ja kotikäynnit olivat vähentyneet.

Kiltteydessään diakoniatyöntekijä haki kaupoista vaatetelineitä, kahvitarjoi-
luvärkkejä, ruoka-, askartelu- ja muita tavaroita kirpputorille, kerhoihin, juh-
liin, vapaaehtoisille, työttömien ruokailuun ja myyjäisiin. Hän mietti kaupas-
sa paljonko tarvitsi rasvaa piirakka- ja sämpylätaikinoihin illan tilaisuuteen, 
myyjäisiin ja  huomiseen työttömien ruokailuun johon hän tekisi myös ruuan 
ruuantekijän estyttyä.

Hän muutti päivän suunniteltua ohjelmaa, ja perui sovittuja asioita hoi-
taakseen myyjäisten käytännön järjestelyjä hakien pankista vaihtorahaa, kooten 
vaatetelineitä malliksi, raivaten kellaria tyhjäksi diakoniatavaroista, ja myy-
den myyjäisissä siksi, että soitettuaan kymmeniä puheluja vapaaehtoisille pa-
ri iäkästä lupautui avuksi ja talkoisiin lupautuneista kuudesta vapaaehtoisesta 
oli paikalla kaksi.  Hän keitti, kantoi ja tarjoili kahvia kokouksissa, vanhusten 
kerhossa ja eri tilaisuuksissa. Hän korjasi kupit pois, tiskasi ne ja luutusi kos-
ka sortui lupautumaan kaikkeen. Vanhan toiminnan vaihtaminen tarpeelli-
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seen oli vaikeaa, koska oli vaikea löytää tarpeetonta työtä. 
Hän paikkasi sairastunutta päiväkerhon pitäjää miettien mitä osaisi puhua 

sairaille ja toivoi kerhon pikaista loppumista koska vielä oli vedettävä kunnan 
alulle panema piiri, pidettävä aamulla ilmoitettu sairaalahartaus ja vanhus-
tenkerho. Vanhustenkerhossa hän hyssytteli väkeä olemaan hiljaa, jotta ohjel-
maa esittävä vanhus sai esittää rauhassa, keskusteli kerhoretkestä ja kohtees-
ta josta oli erimielisyyttä. Nyt hartauden kävi pitämässä pappi, mutta pappi-
en ollessa estyneitä diakoniatyöntekijä piti hätähartauden viidentoista minuu-
tin varoitusajalla tai valmistautumatta.  Säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä oli 
liian paljon ja niissä oli aina samat ihmiset. Hän ei kokenut piirejä tärkeik-
si mutta olosuhteiden pakosta niissä oli roikuttava.  Olisipa vapaaehtoisia pi-
tämässä kerhoja.

Kirottuja tilastoja tehdessään hän muisteli tarkasti asiakkaiden ikiä ja jutte-
luaiheita...ei kaikkea voinut tilastoida mitä hän päivittäin teki. Koska rästissä 
olleiden tilastojen, lippujen ja lappujen täyttäminen, ilmoitusten laatiminen, 
lehtitiedotteen, kerho-ohjelmien ja tilaisuuksien ohjelmarungon suunnittele-
minen, ja ohjelma-palvelijana oleminen ei motivoinut tuntuen hyödyttömältä 
vielä kun tulostinkin teki huonoa jälkeä ja tietokoneen käyttö oli turhauttavaa 
kun ei ollut aikaa opetella sitäkään hän lähti sovituille kotikäynneille. Ensim-
mäisellä kotikäynnillä ei kukaan ollut kotona, toisella oli samaan aikaan ko-
tisairaanhoitaja, ja syntymäpäiväkäynnillä juhlaväki kyseli pettyneenä pappia 
eikä päivänsankarin kanssa ollut mahdollisuutta puhua. Neljäs kotikäynti oli 
sovittu luottamushenkilön pyynnöstä yksinäisenä pidetyn asiakkaan luokse jol-
la puhelin soi kokoajan. Hän yritti vielä muutamaa kotikäyntiä, mutta ketään 
ei ollut paikalla. Niinpä hän ehti ajallaan sovittuun työn kannalta yhdenteke-
vään suunnittelupalaveriin, joka jätettiin pitämättä koska kaikki eivät tulleet 
paikalle. Oli turhautunut olo, ei ehtinyt syödä, ja huoli perheestä painoi. 

Oli kiirehdittävä pitämään diakoniailtaa erääseen kotiin, johon oli tullut 
kymmenen vakiokävijää. Illan aihe ei kiinnostanut ketään, ja työntekijä lähti 
sieltä kesken pois diakoniatyönjohtokunnan kokoukseen, jossa käsiteltiin kolmen 
vuoden toimintasuunnitelma talousarvioineen. Kokous venyi lähes kymmeneen, 
koska puheenjohtaja ei pysynyt asiassa. Diakoniatyöntekijä, joka oli sihteerinä 
laittoi väsyneenä sekavat kokousmuistiinpanot odottamaan puhtaaksikirjoitus-
ta. Pöytäkirjan piti olla kansliassa muutaman päivän päästä. 

Opiskelijoiden ohjaajien palaverissa opettajan tavoitepuheet olivat kaukana 
diakoniatyön arjesta, joka pitkän päivän päätteeksi tuntui rajattomalta, rasit-
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tavalta, yksinäiseltä, repivältä, turhalta, tavoitteettomalta ja omituiselta touho-
tukselta, tilaisuudesta toiseen menemiseltä. Asioita jäi puolitiehen, päivän suun-
nitellut ohjelmat muuttuivat, sovittuja asioita oli peruttava, kaikki oli pinta-
raapaisua, eikä otetta saanut mistään. Oli liian monenlaisia, vaikeita asioita ja 
asiakkaita, ei ollut aikaa kunnolliseen kohtaamiseen, koska piti olla liian mo-
nessa paikassa ja huolehtia toistenkin töistä, olla papin palvelija ja positiivinen 
joka paikan höylä, joka valmisteli kirkon julkisivua palvelevia diakoniatyöl-
le kuulumattomia tilaisuuksia tai yhteistapahtumia joista vastuu jäi diakonia-
työntekijälle. Yleisen seurakuntatyön jutut vei voimat. 

Oli tunne ettei osannut tätä työtä jolle lueteltiin odotuksia, jossa kalenteri 
täyttyi jutuista joita ei tuntenut omikseen, jossa joutui vastakkain toisten työn-
tekijöiden kunnianhimon ja arvostelun kanssa. Koko päivän oli ahdistanut 
asiakkaiden uhkaava käytös. Avustusvaratkin olivat lopussa eikä voinut aut-
taa silloin kun halusi. Oli taisteltava yhteistyötahojen kanssa avustuskysymyk-
sissä, mutta eipä tarvinnut miettiä käytettiinkö diakoniatyön antamaa talou-
dellista apua oikein.

Mielessä olleet asiat jäivät puhumatta, työkaverit eivät kuunnelleet, itsellä ei 
ollut puhumisen paikkaa, sillä esimieskään ei antanut aikaa jotta olisi voinut 
kertoa tästä työstä. Vieläkin tuntui pahalta esimiehen antama viimeisin kri-
tiikki. Miksi hän ei halunnut perehtyä diakoniatyöhön ellei hän tiedä siitä? 
Työ tuntui hengettömältä, kutsumus kuivui kokoon, kärsivällisyys loppui, huo-
no omatunto soimasi ja Jumala oli kaukana. Vielä kotonakin puhelin soi, sillä 
ihmiset ilmoittautuivat leirille ja retkille milloin sattui. Tuntui kuin työpäivä 
ei päättyisi koskaan, ja viikonlopputyöt olivat tulossa.

6.3.4.3.Yhteenveto tärkeiden ja vähemmän tärkeiden työtehtävien päivis-
tä ja työssä onnistumisesta 

Tärkeiden työtehtävien päivänä diakoniatyöntekijä onnistui työssään. Hän koh-

tasi ihmisen intensiivisesti, tuki kokonaisvaltaisesti ja koki työnsä palkitsevana 
(Kuvio 5, sivu 67).

Kuvio 5. Tärkeitä työtehtäviä ja työssä onnistumista kuvaavat luokat
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Alaluokka Pääluokka Yläluokka Yhdistävä luokka 

 

 
Kuvio 5. Tärkeitä työtehtäviä ja työssä onnistumista kuvaavat luokat 

Avuntarpeen kohtaaminen 
Kotikäynneillä kohtaaminen 
Läsnäolo 
Asiakkaaseen keskittyminen 
Kiireettömyys 
Tapaamisista ennakkoon 
sopiminen 
Tapaamisten 
suunnitelmallisuus 
 
Oma usko työvälineenä 
Kokonaisvaltaisuus 
Asiakaslähtöisyys 
Luottamuksellisuus 
Empatia 

Rukoileminen 
Hengellinen hoitaminen 
 
Kuunteleminen 
Keskusteleminen 
Yhdessä pohtiminen 
Selviytymisen tukeminen 
 
Taloudellinen auttaminen 
Käytännöllinen auttaminen 

Positiivinen palaute 
Onnistunut ryhmätoiminta 
Työn hedelmien näkeminen 
Työn arvostaminen ja siitä 
nauttiminen 
Toimiva yhteistyö 
Ajan varaaminen tärkeisiin 
tehtäviin 
Tehtävien suunnittelu ja 
rajaaminen 

Ihmisen 
todellinen 
kohtaaminen 

Ammatti-
taitoinen 
kohtaaminen 

Hengellisen 
tuen antaminen 

Emotionaalisen 
tuen antaminen 

Käytännön apu 

Työn 
palkitsevuus 

Ihmisen 
intensiivinen 
kohtaaminen 

Työssä 
onnis-
tuminen 

Kokonaisvaltainen 
tukeminen 
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Intensiivinen kohtaaminen merkitsi ihmisen todellista kohtaamista jol-
loin työntekijä oli läsnä tilanteessa, hän keskittyi avun tarvitsijaan ja avun 
tarve selkiytyi. Kotikäynneillä tapahtuva kohtaaminen oli erityisen tärke-
ää ja palkitsevaa. Koska tapaamisista oli ennakkoon sovittu ja ne oli hyvin 
suunniteltu, työntekijällä ei ollut kiire mihinkään. Osa työntekijöistä nä-
ki tärkeäksi intuitiivisen kohtaamisen vastapainona liian suunnitelmallisel-
le työskentelylle. 

Intensiivinen kohtaaminen edellytti työntekijältä taitoa toimia kokonais-
valtaisesti, asiakaslähtöisesti, luottamuksellisesti ja empaattisesti sekä käyt-
tää omaa uskoaan työvälineenä kohtaamisessa. 

Kokonaisvaltainen tukeminen merkitsi erityisesti hengellisen ja emotio-
naalisen tuen antamista. Hengellinen tuki sisälsi rukoilemista ja hengellistä 
hoitamista. Emotionaalinen tuki muodostui kuuntelemisesta, keskustelemi-
sesta, yhdessä pohtimisesta ja asiakkaan selviytymisen tukemisesta. Käytän-
nön apua, jonka tarve oli vähäistä ja jota ei nähty yhtä tärkeänä kuin edel-
lisiä annettiin taloudellisen ja käytännöllisen auttamisen muodossa todel-
liseen tarpeeseen.

Työ oli työntekijälle palkitsevaa silloin, kun hän onnistui avun ja tuen an-
tamisessa.  Asiakkaiden ja esimiehen antama positiivinen palaute, onnistu-
nut ryhmätoiminta ja työn hedelmien näkeminen teki työstä merkityksellis-
tä. Tällaisena päivänä diakoniatyöntekijä arvosti omaa työtään ja nautti siitä. 
Työn kokemista palkitsevana edesauttoi toimiva yhteistyö, ajan varaaminen 
tärkeisiin työtehtäviin sekä tehtävien suunnittelu ja työn rajaaminen.

Vähemmän tärkeiden työtehtävien päivänä diakoniatyöntekijä epäonnistui 
avun ja tuen antamisessa. Hän palveli rajattomasti, mutta ei kohdannut ih-
mistä intensiivisesti (Kuvio 6, sivu 69). 
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Kuvio 6. Vähemmän tärkeitä työtehtäviä ja työssä epäonnistumista ku-
vaavat luokat

    Alaluokka Pääluokka Yläluokka Yhdistävä luokka 

 
 

Kuvio 6. Vähemmän tärkeitä työtehtäviä ja työssä epäonnistumista kuvaavat luokat 

 

 

Vain raha-apua hakevat asiakkaat 
Samojen asiakkaiden tukeminen 
Sosiaalitoimiston jatkeena oleminen 
Avustushakemusten täyttäminen 
Uhkailevien ja humalaisten 
asiakkaiden kohtaaminen 
 
Sihteerinä toimiminen 
Tilastojen tekeminen 
Paperityöt 
Kaupassa käyminen 
Myyjäisvalmistelut 
Kuljetukset 
Kahvinkeitto ja leipominen 
Siivous 
Ohjelmapalvelut 
 
Hengettömyys 
Ihmisten kohtaamattomuus 
Työn pinnallisuus 
Turhautuminen 
Pettymykset 
Asiakkaisiin väsyminen 

Ei aikaa kotikäynneille 
Tapaamisista poisjäämiset 
Aikataulujen muutokset 
Monitouhuisuus 
Kiire 
Rajaamattomuus 
 
Vääränlainen palvelu 
Kokemus hyväksikäytöstä 
Muille kuuluvien töiden tekeminen 
Liiallisten odotusten kohteena 
oleminen 
Yksin tekeminen ja tuen puute 
 
Työpäivän liiallinen pituus 
Työstä irtautumisen vaikeus 
Työn paljous 
Yksinäisyys ja omien tarpeiden 
laiminlyöminen 

Mekaaninen 
taloudellinen 
auttaminen 

Toissijaisten 
työtehtävien 
tekeminen 

Työn 
suunnittele-
mattomuus 

Liika kiltteys 

Työlle 
uhrautuminen 

Ihmisen 
intensiivisen 
kohtaamisen 
puute 

Työssä 
epäonnis-
tuminen 

Rajaton 
palvelu 

Työn  
tyhjyys 
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Vähemmän tärkeitä työtehtäviä tehdessään diakoniatyöntekijä palveli ra-
jattomasti, mutta hän ei kohdannut ihmistä intensiivisesti, sillä auttaminen 
oli mekaanista taloudellisen tuen antamista samoille vain raha-apua halua-
ville asiakkaille (Kuvio 6, sivu 58). Kohtaamisissa ei juuri keskusteltu vaan 
täytettiin avustushakemusta. Diakoniatoimistosta oli tullut sosiaalitoimis-
ton jatke. Uhkailevien ja humalaisten asiakkaiden kohtaaminen ei lisännyt 
työpäivän mielekkyyttä. 

Työaika kului suurelta osin toissijaisten töiden tekemiseen kuten paperi-
töihin, kaupassa käymiseen, myyjäisvalmisteluihin, kahvinkeittoon, siivo-
ukseen, ohjelmapalveluihin jne. Työ oli tyhjää, koska se oli hengetöntä, pin-
nallista, turhauttavaa ja ketään kohtaamatonta. Pettymykset ja asiakkaisiin 
väsyminen lisäsivät tyhjyyden tunnetta.

Rajattomasti palvellessaan diakoniatyöntekijän työ oli suunnittelematon-
ta. Hän ei ollut varannut aikaa kotikäynteihin, jotka koki tärkeiksi, asiak-
kaita ja työtovereita jäi ilmoittamatta pois tapaamisista ja aikataulut muut-
tuivat itsestä riippumattomista syistä. Päivä oli sekava työn rajaamattomuu-
desta ja kiireestä johtuen.

Liiassa kiltteydessään diakoniatyöntekijä palveli väärällä tavalla, teki muil-
le kuuluvia työtehtäviä, kantoi mukanaan itsensä ja muiden asettamia lii-
allisia työhön suunnattuja odotuksia, sekä puursi yksin työssään ilman esi-
miehen, työyhteisön ja vapaaehtoisten tukea. Hän koki muiden käyttävän 
itseään hyväkseen.

Rajaton palveleminen merkitsi työlle uhrautumista. Työpäivä venyi liian 
pitkäksi, työstä irtautuminen oli vaikeaa, työtä oli paljon ja työntekijä lai-
minlöi omia tarpeitaan.  Kaiken työn keskellä yksinäisyys vaivasi, itselle ei 
ollut kuuntelijaa.

6.4. Diakoniatyöntekijöiden työssä jaksaminen 

Diakoniatyöntekijän työssä jaksamista auttoi kokemus oman elämän mie-
lekkyydestä johon sisältyi sekä työ- että yksityiselämän mielekkyys (Kuvio 
7, sivu 71).



71

Kuvio 7. Diakoniatyöntekijöiden työssä jaksamista kuvaavat luokat

    Alaluokka  Pääluokka Yläluokka Yhdistävä luokka 

 
 
Kuvio 7. Diakoniatyöntekijöiden työssä jaksamista kuvaavat luokat 

Usko 
Kutsumus 
Virka 
Jumalan johdatus 
Jumalan työssä oleminen 
Rakkaus 
Yhteisön tuki 
Esimiehen tuki 
Diakoniatyöntekijöiden tuki 
Vapaaehtoisten tuki 
Seurakuntalaisten tuki 
Työssä onnistuminen 
Palautteen saaminen 
Työn tärkeys 
Työmatkat latautumisaikana 
Palkka 
Monipuolisuus 
Itsenäisyys 
Luovuus 
Ihmisläheisyys 
Haasteellisuus 
Persoonalliset valmiudet 
Suunnitteleminen ja yhteistyö 
Työtehtävien rajaaminen 
Ammatin hallinta 
Työkokemus 
Itsen ja työn kehittäminen 
Työnohjaus 
 
Hengellisyyden hoitaminen 
Jumalanpalvelus 
Jumalan Sana 
Rukous 
Hiljentyminen 
Luottamus Jumalan apuun 
Armo 
Perhe ja sukulaiset 
Ihmissuhteet 
Ystävät 
Huolenpito itsestä 
Nautinnot 
Työympyröistä irrottautuminen 
Yksityiselämä 
Lepo ja rentoutuminen 
Harrastus 
Luovat harrastukset 
Ulkoilu ja luonnossa oleminen 
Liikunta 
Lukeminen 
Vapaaehtois- ja luottamustoiminta 

Motivaatio 
hengelliseen 
työhön 

Työn 
palkitsevuus 

Työn ominais-
piirteet 

Ammattitaito 

Läheiset 
ihmiset 

Oma 
uskonelämä 

Työn 
mielekkyys 

Työssä 
jaksaminen 

Yksityis-
elämän 
mielekkyys 

Seurakunnasta 
saatu tuki 

Itsensä 
hoitaminen 

Harrastus-
toiminta 
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6.4.1. Työn mielekkyys 

Työn mielekkääksi kokemista edistivät motivaatio hengelliseen työhön, seu-
rakunnasta saatu tuki, työn palkitsevuus, työn ominaispiirteet ja ammatti-
taito (Kuvio 7, sivu 71). 

6.4.1.1. Motivaatio hengelliseen työhön

Motivaatio hengellisen työn tekemiseen oli korkea. Usko, kutsumus, vir-
ka, kokemus Jumalan johdatuksesta ja Jumalan työssä olemisesta sekä rak-
kaus olivat hengellistä työtä motivoivia tekijöitä. Vastaajat kuvasivat usko-
aan henkilökohtaisena uskona ja kristillisenä henkilökohtaisena vakaumuk-
sena. Usko merkitsi uskoa Jumalaan, Vapahtajaan ja Herraan ja siinä koros-
tui pelastumisen, vapahtamisen ja uudistumisen merkitys.  ”Luottamus ar-
molliseen, rakastavaan Jumalaan, joka antaa anteeksi ja ohjaa eteenpäin. Viime 
kädessä työ on Herran. Hän toimii seurakunnassaan ja vain Hän on todelli-
nen auttaja, uudistaja, pelastaja, vapahtaja. Me rakastamme sillä Hän on en-
sin rakastanut meitä.”

Kutsumusta kuvattiin vastauksissa niukasti. Kutsumustietoisuus auttoi jak-
samaan työssä, samoin se että Jumala oli kutsunut työhön ja antanut tehtä-
vän. Virkaan vihkiminen ja virka itsessään kantoivat työssä.

Jumalan johdatus merkitsi luottamusta siihen, että Jumala ohjasi eteenpäin. 
Hän johdatti työssä oikeisiin paikkoihin oikeaan aikaan. Myös diakonissa-
vihkimyksen sanojen muistaminen rohkaisi eteenpäin. Jumalan työssä ole-
mista vastaajat kuvasivat runsaasti erilaisin sanakääntein. Kokemus työn te-
kemisestä Jumalalle, toivon näköalojen tuominen, Jumalasta ja Jeesuksen 
sovitustyöstä kertominen ja taivasmatkan kulkeminen lähimmäisen rinnal-
la, kylvetyn sanan itäminen ja sanoman eteenpäin vieminen välittämisen 
avulla oli arvokasta. ”Minut on siunattuna lähetetty tehtävään ja tiedän että 
puolestani rukoillaan. Suurin voimanantaja on Jumalan Sana. Mieleeni tulee 
ajoittain ajatus – Miksi olen juuri tässä työssä? Koen että Jumala on antanut 
minulle tehtävän ja luotan siihen että Hän myös varustaa minut ja antaa voi-
maa ja taitoa tehtävän suorittamiseen.”

Tärkeintä oli tunne Herran palveluksessa olemisesta ja tärkeän sanoman 
eteenpäin viejänä olemisesta. Jumalan työrukkasena ja Jumalan työtoverina 
toimiminen motivoi työn tekemiseen. Jumalan tahdon kyseleminen ja Hä-
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nen välikätenään oleminen koettiin tärkeiksi. Jumala valitsi, varusti ja siu-
nasi työntekijät tehtävään. Viimekädessä työtä ei tehty ihmisille, vaan Ju-
malalle. Työn tekijänä ei ollut pelkästään diakoniatyöntekijä, vaan Juma-
la hänessä.

Rakkaus Jumalaan ja ihmiseen sai palvelemaan. Kun sai itse osakseen Ju-
malan rakkautta sitä oli välitettävä myös muille. Tuon rakkauden avul-
la vilpitön, sydämestä lähtevä toiminta oli mahdollista. Vaikeinakin hetki-
nä saattoi luottaa Jumalan rakkauteen, ja sen avulla jaksoi silloin kun muu-
ten uupui. 

6.4.1.2. Seurakunnasta saatu tuki

Seurakunnasta saatu tuki sisälsi työyhteisöltä, esimieheltä, toisilta diakonia-
työntekijöiltä, vapaaehtoisilta ja seurakuntalaisilta saatua tukea. Vastaajat 
kuvasivat työyhteisöltä saatua tukea runsaasti. Tukea antoivat erityisesti hy-
vät, leppoisat, mukavat ja läheiset työtoverit. Työyhteisön ristiriidat puoles-
taan kuluttivat liikaa voimavaroja, jolloin työtoverit olivat jaksamista vai-
keuttava tekijä.

Oman tiimin tai työparin kanssa työskentely tuntui hyvältä. Ilman kes-
kusteluyhteyttä ja työasioiden jakamisen mahdollisuutta työ ei ollut miele-
kästä. Työn ilojen ja surujen jakaminen, työyhteisön yhteinen virkistystoi-
minta, asioiden yhdessä tekeminen, hyvät työskentelymahdollisuudet,  hy-
vä yhteishenki ja työyhteisön eheys lisäsivät työn tekemisen mielekkyyttä. 
Pienessä seurakunnassa ja työyhteisössä diakoniatyöntekijä oli toisaalta jos-
kus aika yksinäinen, kun lähityöyhteisössä ei ollut mahdollista jakaa työko-
kemuksia. ”Pienellä paikkakunnalla, pienessä työyhteisössä on myös  aika yksin. 
On löydettävä kanavat, työtoverit joiden kanssa jakaa työasioita. Näitä onnek-
si on  niin omassa rovastikunnassa kuin ulompanakin. Työnohjaus on varmas-
ti hyvä juttu, toivon mukaan itsellänikin lähitulevaisuudessa.”

Vastaajat tähdensivät esimiehen tuen merkitystä työssä jaksamiselle. Yh-
teiset keskustelut esimiehen kanssa ja häneltä saatu palaute olivat tärkeitä, 
vaikka toisaalta keskusteluja esimiehen kanssa oli liian harvoin ja niitä oli 
tarve lisätä. Hyvä suhde esimieheen oli työssä jaksamiselle merkittävää. Vas-
taajat kokivat hyvän esimiehen olevan tuki, mutta he eivät eritelleet tarkem-
min, millaisia ominaisuuksia hyvä esimies omasi.

Toisilta diakoniatyöntekijöiltä saatu tuki tarkoitti yhteyttä naapuriseura-
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kuntien, lähiseutujen tai rovastikunnan muiden seurakuntien kollegoiden 
kanssa. Yhteiset tapaamiset, neuvottelupäivät, juttuhetket, kokoukset, sään-
nölliset viikkopalaverit ja yhteinen retkipäivä olivat tärkeitä jaksamiselle, sil-
lä näissä kohtaamissa oli mahdollista pohtia työasioita ja työssä jaksamis-
ta. Keskustelut vaikeista asioista saman koulutuksen saaneiden kanssa olivat 
omalle jaksamiselle oleellisia. Oli raskasta olla oman seurakunnan ainoa dia-
koniatyöntekijä. Toisen diakoniatyöntekijän saaminen koettiin omalle jak-
samiselle usein välttämättömänä. Vastaajien mielestä diakoniasta vastaavan 
hiippakuntasihteerin olisi hyvä olla diakonia-alan koulutuksen saanut hen-
kilö, sillä diakoniatyötä ymmärsi parhaiten toinen saman koulutuksen saa-
nut ja samanlaisessa työssä toiminut henkilö.

Vapaaehtoisilta saatu tuki oli työntekijän jaksamiselle merkittävä voima-
vara. Vapaaehtoiset innostivat omalla toiminnallaan ja esimerkillään myös 
työntekijää. Yhdessä tekeminen oli mielekästä. Myös seurakunnan luotta-
mushenkilöiden ja aktiivisten seurakuntalaisten antama tuki työlle toimi 
kannustimena sen tekemiselle.  Seurakuntayhteyden kokemus oli työnteki-
jää voimaannuttava. 

6.4.1.3. Työn palkitsevuus

Työ oli palkitsevaa silloin kun siinä onnistuttiin, siitä sai palautetta ja työn 
koki tärkeäksi. Vastaajille työssä onnistuminen merkitsi sitä, että näki esi-
merkiksi alkoholistin raitistuvan, oli odotettu kotikäynnille, asiakkaan elä-
mä alkoi kantaa ja näki avun tehoavan.

Työ oli palkitsevaa myös silloin, kun sai olla avun kanavana ja auttaa vai-
kean asian yli. Kun asiakkaan itsemurhavaara poistui, muuri mureni ja ih-
minen nousi ongelmien ”suosta”, auttamisella oli merkitystä. Asiakkaan tyy-
tyväinen olemus kertoi että pahaolo oli helpottanut, asiat alkoivat selkiy-
tyä ja elämä edetä. 

Vastaajilla oli kokemuksia siitä, miten he olivat sattuneet olemaan oikeas-
sa paikassa oikeaan aikaan vaikeassa tilanteessa auttamassa.  Työssä onnis-
tumista kuvasti se, kun ihmiset tulivat uudelleen retkille, ja työläs projek-
ti ja suunniteltu tapahtuma oli onnistunut.  Retriittitoiminta oli tärkeää ja 
tekijäänsä palkitsevaa työtä. Kaikkien työtehtävien jälkeen ei aina ollut tyy-
tyväinen olo, mutta itselle oli annettava joskus lupa myös epäonnistumi-
seen. Pääsääntöisesti vastaajat kokivat ihmisten auttamisen hyvin palkitse-
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vaksi ja tyydyttäväksi työksi. ”Voimia saa siitä kun huomaa olleensa tavalla 
tai toisella avuksi ihmiselle. Apu voi olla henkinen, hengellinen tai aineellinen.  
Tärkeintä on tunne että saa olla Herran palveluksessa ja omalta osaltaan vie-
dä sanomaa eteenpäin tarjoamalla toisen ihmisen lämpöä ja välittämistä. Elä-
mässä ei ole kaikkien osana  hyvinvointi ja terveys, tasapaino ja harmonia. Ih-
misen on voitava elää myös vajavaisena kipunsa ja sairautensa, vammansa ja 
ahdistuksensa ja epätäydellisyytensä kanssa. Diakoniaan tarvittavat välineet 
meillä kaikilla on.”

Työtovereilta, vapaaehtoisilta, kentältä ja asiakkailta saatu suora positiivi-
nen palaute oli palkitsevaa ja tuki jaksamista. Pienet positiiviset sanat ja kii-
tolliset asiakkaat kannustivat palvelemaan. Pääsääntöisesti vastaajat arvosti-
vat työtään, uskoivat sen merkitykseen ja pitivät sitä tärkeänä. He uskoivat 
että ihmiset ja yhteistyökumppanit arvostivat diakoniatyötä. Työ itsessään oli 
mielenkiintoista, mielekästä ja sisällöltään rikasta, siinä ei päässyt turhautu-
maan. Tosin vastakkaisiakin kokemuksia työstä löytyi. Ilmeisesti käytännöl-
listen asioiden hoitaminen ei tuntunut kaikista vastaajista mielekkäältä. 

Työmatkat toimivat parhaimmillaan latautumisaikana, ja niiden aikana oli 
mahdollista mietiskellä, nauttia ympärillä olevista maisemista ja purkaa työ-
paineita lauleskelemalla. Palkka takasi toimeentuloturvaa, mutta osa vastaa-
jista koki sen liian pieneksi. Vastaajat halusivat palkkaan tuntuvia korotuksia. 
Erään vastaajan mielestä työmäärä tuli suhteuttaa siitä saatuun korvaukseen. 
”Palkan tulisi vastata työtä joko niin että palkka nousee reilusti, tai opin teke-
mään työtä vain nykyisen palkan mukaan. Raha motivoi tekemään työtä.”

6.4.1.4. Työn ominaispiirteet

Työ oli ominaispiirteiltään monipuolista, itsenäistä, luovaa, ihmisläheistä ja 
haasteellista. Lähes kaikille omille taidoille ja osaamisalueille löytyi työssä 
käyttöä. Työn laaja-alaisuus, muuttuvuus ja monipuolisuus tuotti iloa, sil-
lä työhön sisältyi muutakin kuin pelkkien vaikeuksien kohtaamista. Näki 
myös hyvää elämää. Työajattomuus antoi vastaajille itsenäisyyttä työn teke-
miseen ja vapautta hoitaa tarvittaessa joskus omia asioita.

Monipuolinen työ tarjosi luontevasti mahdollisuuksia uutta luovaan toi-
mintaan ja itsensä toteuttamiseen. Erilaiset ihmisten kohtaamistilanteet opet-
tivat kerta toisensa jälkeen vastaajille uusia asioita ja rikastivat näin heidän 
elämännäkemyksiään. Työn ihmisläheisyys ilmeni aitoutena, ihmisyytenä, 
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ihmisistä kiinnostumisena sekä ihmisten seurassa olemisena ja heidän seu-
rassaan viihtymisenä. Haasteellisessa työssä sai käyttää kokonaisvaltaisesti 
ammattitaitoaan. Työ edellytti myös suurta stressinsietokykyä, laantuma-
tonta uteliaisuutta ja elämän haasteellisuuden mieltämistä kiehtovana. Toi-
saalta vastaajat iloitsivat täyteen ahdetuista työpäivistä, jolloin ei tarvinnut 
miettiä mitä tekisi, toisaalta mielessä pyöri käymättömät kotikäynnit ja te-
kemättä jääneet tehtävät. Joskus pelkkä toiminta oli tärkeää aikaansaannok-
sien vähäisyydestä huolimatta.

6.4.1.5. Ammattitaito

Ilman ammattitaitoa on mahdotonta kokea työtään mielekkääksi. Ammat-
titaito muodostuu persoonallisista valmiuksista, työn suunnittelemisesta ja 
yhteistyöstä, työtehtävien rajaamisesta, ammatin hallinnasta, työkokemuk-
sesta, itsen ja työn kehittämisestä ja työnohjauksesta Persoonallisia valmiuk-
sia olivat kokemus alalle soveltumisesta, tunteiden tunnistamisen ja ilmai-
semisen kyky ja itsensä hyväksyminen ja arvostaminen.  Alalle soveltumista 
kuvasivat kokemukset omalla paikalla ja alalla olemisesta. Diakoniatyö oli 
itselle sopiva elämäntapa ja työ. 

Turvautuminen huumoriin ja hassutteluun oli joskus paikallaan. Naurami-
nen piristi. Vastaajille oli tärkeää erilaisten tunteiden tiedostaminen ja pur-
kaminen. Oman masennuksen, erilaisten tunteiden, myös negatiivisten tun-
teiden tunnistaminen ja käsitteleminen oli tärkeää työssä jaksamiselle. ”Olen 
luvannut itselleni että minun ei tarvitse aina jaksaa. Välillä en jaksakaan, vaan 
olen masentunut, ja tunnen kaikkia mahdollisia negatiivisia tunteita.”

Itsetuntemuksesta oli työssä hyötyä. Persoonan ollessa tärkein työväline 
työntekijän oli tarpeellista tuntea itseään ja juuriaan. Iän myötä oli hivenen 
helpompaa hyväksyä myös se, ettei aina tarvinnut olla pirteä ja innostunut. 
Itseään ja omia lahjojaan saattoi arvostaa sellaisenaan. 

Työn suunnitteleminen ja yhteistyö on ammattitaitoa. Työn ja ajankäy-
tön suunnittelu, työjaksokohtainen päivä-, viikko- ja kuukausisuunnitelmi-
en tekeminen oli tärkeää. Työparin kanssa yhteisten suunnitelmien tekemi-
nen ja auttamissuhteiden selkeä suunnittelu tekivät työstä mielekästä. Työ-
tehtävien rajaamisen ja oman rajallisuuden tiedostamisen tärkeys korostui 
useissa vastauksissa. Jossain oli oltava raja auttamisessakin. Kaikkea ei voi 
tehdä toisen puolesta ja yksin. Yhteistyö eri tahojen esimerkiksi sosiaalitoi-
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men kanssa oli tärkeä osa työtä. Diakoniatyöntekijä ei voi kantaa asiakkai-
den elämää koko ajan harteillaan. Asiakkaat vastaavat lopulta itse omasta 
elämästään. Kaikkia ei myöskään aina voi auttaa, sillä työntekijä ei ole kaik-
kivoipa. Liian suurten vaikeuksien edessä oli nöyrryttävä. 

Omien rajojen ja työn rajojen tiedostaminen korostui vastauksissa. Omien 
auttamisresurssien rajallisuuden tiedostaminen merkitsi myös sitä että ohja-
si tarvittaessa asiakkaita muualle. Luontevia rajoja työlle asettivat oman elä-
män sisältö, työtehtävien ja vastuualueiden jakaminen, työ- ja vapaa-ajan 
erottaminen toisistaan, kohtuullisen työajan pitäminen ja se ettei tuonut il-
lalla töitä kotiin. Erityisesti perheettömällä oli vaara täyttää vapaa-aika työ-
tehtävillä. ”Jaksamaan auttaa työn suunnittelu kausittain, viikoittain, päivit-
täin. Suunnittelussa käytän konkreettisesti allakkaa. Mihin varaan aikoja mää-
rätyille asioille jne. Osaan sanoa EI. Joku päivä vain nukun, otan nukkumis-
päivän. Suunnittelen sen myös.”

Erään vastaajan jaksamista tuki myös se, että hän auttoi ihmisiä muuten 
vain ilman että ajatteli sen olevan työtä. Toisaalta moni koki olevansa aina 
ja kaikkialla diakoniatyöntekijä. Osa myös nautti siitä, että sai tehdä ura-
kalla töitä. Luontaisesta laiskuudesta oli erään vastaajan mukaan apua työn 
rajaamiseen, samoin siitä että itsellä ei ollut tarvetta tehostaa omaa olemas-
saoloa liiallisella työnteolla, sillä työ joka tapauksessa jatkui. Työtehtävistä 
kieltäytyminen oli osalle vastaajista vaikeaa. 

Vastaajien kokemus siitä, että homma oli ”hanskassa” merkitsi ammatin-
hallintaa. Ammattiosaamisen lisääntymisen myötä oleellisen löytäminen 
työstä helpottui, ja myös erilaisissa elämäntilanteissa elävien ihmisten koh-
taaminen muuttui luontevammaksi. Työn tunteminen, vastuun ottaminen 
tehdyistä valinnoista ja tietoisuus työn päämäärästä sekä maailman katso-
minen diakonian silmälasien läpi kuvasivat vastaajien käsityksiä ammatin-
hallinnasta. 

Itsen ja työn kehittäminen oli välttämätöntä laaja-alaisessa ja haasteellises-
sa työssä. Kouluttautuminen, erilaisia tutkintoja tai kursseja suorittamalla 
oli yleistä. Osa vastaajista oli erikoistunut psykiatriseen sairaanhoitoon, osa 
oli hankkinut koulutusta velkaneuvonnasta tai luovasta toiminnasta, per-
he- tai ratkaisukeskeisestä terapiasta. Osalla oli työnohjaajan koulutus. Jat-
kuvan kouluttautumisen merkitys korostui. 

Koulutus- ja neuvottelupäivät olivat palkitsevia paitsi tiedollisesti myös so-
siaalisesti, koska niillä tapasi kollegoja ja virkasisaria.  Myös ihmissuhde- ja 
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muun ammattikirjallisuuden lukeminen sisältyi ammattitaidon päivittämi-
seen.  Moni opiskeli työn vastapainona, työn ohessa tai kehitti itseään työn 
puitteissa. Kouluttautuminen antoi valmiuksia ja rohkeutta ihmisen koh-
taamiseen. Itsen kehittämisen lisäksi työn kehittäminen oli vastaajille tär-
keää. Kokemus perhe- ja ryhmätyöstä sekä työskentely psykiatrisessa sairaa-
lassa vahvisti ammattiosaamista ja antoi rohkeutta työtehtäviin. Elämän- ja 
työkokemuksen myötä herkkyys toimia vaistonvaraisesti lisääntyi. Oleellis-
ta oli erilaisten kokemusten tietoinen hyödyntäminen työssä. 

Useat vastaajat korostivat työnohjauksen merkitystä työssä jaksamiselle. 
Työnohjauksesta oli positiivisia kokemuksia, ja se tarjosi mahdollisuuden am-
matti-identiteetin ja työyhteisöön liittyvien asioiden miettimiseen. Osa vas-
taajista oli käynyt työnohjauksessa ja osa suunnitteli siihen hakeutumista. 

6.4.2. Yksityiselämän mielekkyys 

Yksityiselämän mielekkyyteen vaikuttivat oma uskonelämä, läheiset ihmi-
set, itsensä hoitaminen ja harrastustoiminta (Kuvio 7, sivu 71).

6.4.2.1. Oma uskonelämä

Vastaajien oma uskonelämä rakentui hengellisyyden hoitamisesta, jumalan-
palveluksesta, Jumalan Sanasta, rukouksesta, hiljentymisestä, luottamukses-
ta Jumalan apuun ja armosta. Hengellisyyden hoitaminen sisälsi omaa sie-
lunhoitoa, hengellisiin tilaisuuksiin osallistumista, hengellisen kirjallisuu-
den lukemista, musiikkia, uskovien yhteyttä ja oman herätysliikkeen seu-
ra- ja maakuntatoimintaan  osallistumista. Levon ja voiman sekä hengen ra-
vinnon saaminen auttoi jaksamaan. Oman hengellisyyden hoitaminen esti 
hengellistä ”turtumista”. ”Oman hengellisen elämän hoitaminen on tärkeää. 
Työssä hengellisyys on koko ajan mukana. Sitä aivan kuin turtuu. Tärkeää on 
pitää huolta että myös itse saa ravintoa.”

Yhteinen jumalanpalvelus, Jumalan Sana ja rukous antoivat voimia. Eh-
toollispöytä, eläminen evankeliumin opetusten mukaan ja yhteys Jumalaan 
rukouksen avulla rakensivat omaa uskonelämää. Rukoussolutoiminta ja esi-
rukoukset kantoivat ja antoivat voimaa ahdistusten aikana. Hiljentyminen 
ja erityisesti hiljaisuuden retriitteihin osallistuminen oli mielekäs tapa hoi-
taa omaa hengellisyyttä. Hiljaisuuteen, rauhaan ja yksinäisyyteen vetäyty-
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minen oli ajoittain tarpeellista. Retriittitoimintaa oli järjestetty diakonia-
työntekijöille myös rovastikunnittain. ”Jumalan läsnäolo. Turva ja luotta-
mus Jeesukseen. Kun uuvun niin Jumalan armo, rakkaus ja anteeksianto nos-
taa ja kantaa.”

Luottamus Jumalan apuun tuki jaksamista. Uupuneena sai apua ja voimaa 
Jumalalta, sillä vain Hän oli todellinen auttaja. Jumala ylimpänä työnanta-
jana antoi taitoja työtehtävien suorittamiseen. Hän oli läsnä ja hoiti. Luot-
tamus ja turva merkitsi yhteyttä Jeesukseen ja Jumalaan. Jumalan armon ja 
anteeksiannon varassa jaksoi elää ja tehdä työtä. Jeesuksen sovitustyö ja ar-
mahdettuna eläminen oli oman elämän keskeinen perusta.

6.4.2.2. Läheiset ihmiset

Vastaajat korostivat läheisten ihmisten, perheen ja sukulaisten, erilaisten ih-
missuhteiden ja ystävien merkitystä. Sukulaiset olivat tärkeitä tuen antajia. 
Perhe auttoi irrottautumaan työstä ja antoi olemassaolollaan voimaa. Eri-
ikäiset lapset ja läheisten hyvinvoinnista huolehtiminen vei ajatukset pois 
työasioista ja pakotti unohtamaan muut asiat. Osalla vastaajista omat lap-
set olivat jo maailmalla. Perhe oli työn vastapaino ja yksi tärkeimpiä asioita 
vastaajien elämässä. Tasapainoinen perhe-elämä, terveet lapset, hyvä avio-
liitto, yhteinen aika puolison kanssa ja häneltä saatu tuki ja ymmärrys teki-
vät omasta elämästä mielekästä. Rakkaus perheeseen ja perheen arvostami-
nen näkyi vastauksissa.

Kanssaihmisten antama kannustus, rakkauden kohteena oleminen, luot-
tamus, rohkaisu ja asioiden jakaminen oli merkittävä tuki. Uudella paikka-
kunnalla oman sosiaalisen verkoston löytäminen oli tärkeää, mutta erityi-
sesti pienellä paikkakunnalla se ei ollut kovin helppoa. Erilaisista ihmisis-
tä koostuva verkosto ja hyvät ystävät helpottivat työstä irtautumista. Ystä-
vät olivat arvokkaita. 

6.4.2.3. Itsensä hoitaminen

Itsensä hoitaminen nähtiin edellytyksenä sille, että jaksoi auttaa muita. Huo-
lenpito itsestä sisältää kuntoilua, oman ajan ottamista, omasta hyvinvoinnis-
ta huolehtimista ja pyrkimystä terveellisempiin ruokailutottumuksiin. Mer-
kittävää jaksamiselle oli se, ettei työntekijä koko ajan ammentanut omas-
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ta akustaan, vaan myös latasi sitä. Vastaajat olivat tyytyväisiä työterveyspal-
veluihin ja kuntoutusmahdollisuuksiin. Hyvä fyysinen ja henkinen kunto 
auttoi jaksamaan. Elämän pienet nautinnot juhlistivat vastaajien mielestä 
arkista elämää. Itseään oli syytä palkita ajoittain hieronnalla, kasvohoidol-
la, hyvällä juomalla ja ruualla. 

Erään vastaajan mukaan oli ”joskus hyvä olla kaukana asiakkaista ja ikävis-
tä ihmisistä” Työympyröistä irrottauduttiin uppoutumalla kotitöihin tai ot-
tamalla konkreettista fyysistä etäisyyttä työpaikkaan. Oli tarpeellista men-
nä kauaksi asiakkaiden tavoittamattomiin. Tavallisemmin se merkitsi paik-
kakunnalta ja puhelimen äärestä poistumista. Oleellista oli, että ympäristö 
oli erilainen kuin työmaa. Matkailu, koti maalla, mökkeily ja ympäristön 
vaihtaminen auttoi. Osa vastaajista halusi irrottautua työstä vapaa-aikana 
enemmän ja järjestelmällisemmin. 

Yksityiselämän sisältö auttoi jaksamaan paremmin ja elämään täydemmin. 
Elämässä oli oltava muutakin kuin työ. Vastaajat tähdensivät oikeutta omaan 
elämään työn ulkopuolella, sillä jokaisella oli vain tuo yksi oma elämä elet-
tävänään. Oman elämän mielekkyys auttoi myös rajaamaan työtä. 

Levon ja rentoutumisen merkitys korostui useassa vastauksessa. Rentou-
tumiseen oli varattava aikaa. Työasioiden unohtaminen ja pelkkä lepäämi-
nen oli jaksamiselle välttämätöntä. Osa vastaajista oli kokenut ajoittaisia jak-
samisongelmia työssään. Tuolloin sairaslomalle jääminen oli auttanut. Vä-
symyksen tunnistaminen, ajoittainen jaksamattomuus ja uupumuksen ko-
keminen oli tehtävä itselleen luvalliseksi. Vapaapäivät ja lomat olivat paras-
ta lepoaikaa. 

6.4.2.4. Harrastustoiminta

Harrastukset olivat monipuolisia. Aktiivinen harrastus suuntasi energian ja 
mielenkiinnon pois työstä. Sen avulla saattoi löytää itsestään erilaisia puo-
lia ”Sitten on tärkeää että on jotain työn vastapainona. Itselläni ei ole perhettä, 
joten jotain on pitänyt kehitellä. Yhtenä vuonna opiskelin työn ohella, rankkaa 
mutta antoisaa. Nyt tämä vuosi on harrastusvuosi, jossa olen saanut tehdä itse-
kin uusia aluevaltauksia. Haasteita!”

Luovia harrastuksia kuten piirtämistä, valokuvausta, käsitöitä, kirjoittamis-
ta ja musiikkia oli useilla vastaajilla. Erityisesti kirjoittaminen tarjosi kanavan 
asioiden selvittelemiseen ja tuskan ulos purkamiseen. Työtä saattoi kuvata 
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runojen avulla. Monelle myös musiikki oli tärkeä ja virkistävä harrastus.
Ulkoilua ja luonnossa olemista toteutettiin hoitamalla puutarhaa, harras-

tamalla melontaa, kalastamalla ja luontoretkiä tekemällä. Upeat maisemat 
ja osana luontoa oleminen antoi voimaa. Luontoharrastus oli usein yhteis-
tä koko perheelle. Liikunta ja lukeminen olivat oivallisia vastapainoja työl-
le. Vapaaehtois- ja luottamustoimintaan osallistuminen oli suhteellisen vä-
häistä. Eräs vastaaja sai VPK- toiminnasta myönteisiä ja positiivisia koke-
muksia. Politiikkaan osallistuminen ja kunnalliset luottamustoimet mah-
dollistivat rakenteisiin vaikuttamisen. 

6.5. Yhteenveto tutkimustuloksista ja alustava malli diakoniatyöstä 

Diakonia-alalle hakeutumisen motiivit ja perusteet olivat osin samoja, jotka 
työvuosien jälkeen toimivat työn tekemistä ja työssä jaksamista motivoivi-
na tekijöinä. Esimerkiksi hengellisyys ja auttaminen liittyivät alalle hakeu-
tumiseen, työn sisältöön ja työssä jaksamiseen. 

Diakoniatyössä olemisella, työn sisällöllä, työssä onnistumisella ja työssä 
jaksamisella on yhteyttä toisiinsa. Työntekijän motivaatio diakoniatyöhön 
ja työssä viihtyminen ovat yhteydessä työn sisältöön, asiakkaan auttamiseen, 
kohtaamiseen, tukemiseen, palvelemiseen ja hädän ehkäisemiseen, työnte-
kijän työssä onnistumisen tai epäonnistumisen kokemukseen ja kokemuk-
seen työn palkitsevuudesta sekä työntekijän työ- ja yksityiselämän mielek-
kyyteen. Omasta motivaatiosta ja viihtymisestä käsin työntekijä voi painot-
taa työn sisällöllisiä tekijöitä eri tavoin.  Osa vastaajista koki työhön sisäl-
tyvän taloudellisen auttamisen vähemmän palkitsevana työssä onnistumi-
sen ja työn perustehtävän kannalta kuin hengellisen ja emotionaalisen tuen 
antamisen. Työssä onnistuminen tai epäonnistuminen heijastuu työn sisäl-
töön, työssä jaksamiseen ja alalla olemiseen.

Tulosten ja päätelmieni pohjalta esitän alustavan mallin diakoniatyössä 
olemisesta, työn sisällöstä, työssä onnistumisesta ja työssä jaksamisesta sekä 
niiden välisistä yhteyksistä (Kuvio 8, sivu 82). Mallia tulee kehittää ja tar-
kentaa jatkossa lisää. 
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Kuvio 8. Alustava malli diakoniatyössä olemisesta, työn sisällöstä, työssä 
onnistumisesta  ja työssä jaksamisesta sekä niiden välisistä yhteyksistä

Diakoniatyössä  
oleminen 

Diakoniatyön  
sisältö 

Diakoniatyössä  
jaksaminen 
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         Työssä onnistuminen 
 
työssä onnistuminen 
työssä epäonnistuminen 
kokemus työn palkitsevuudesta 

Työntekijän: 
 
työ- ja yksityiselämän 
mielekkyys 

Asiakkaan: 
 
auttaminen 
kohtaaminen 
tukeminen 
palveleminen 
hädän ehkäiseminen 

Työntekijän: 
 
motivaatio 
diakoniatyöhön 
 
työssä viihtyminen 

Työntekijän: 
 
työssä onnistuminen 
työssä epäonnistuminen 
kokemus työn palkitsevuudesta 
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7.  PohDinta ja johtoPäätökset

7.1. Tutkimuksen luotettavuus

Pohdin tutkimukseni luotettavuutta aineiston keräämisen, aineiston ana-
lysoimisen ja tulosten osalta (vrt. Eskola & Suoranta 1996) ja Mäke-

län (1990) luotettavuuskriteereiden mukaan, jolloin keskeistä on aineiston 
riittävyys, merkittävyys, analyysin kattavuus, arvioitavuus ja toistettavuus.  
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan tarkka selostus tut-
kimuksen toteuttamisesta. Oleellista on kertoa aineiston tuottamisen olo-
suhteista, analyysin tekemisestä ja luokitteluista sekä tulosten tulkinnasta. 
(Hirsjärvi  ym. 2001.)

Työkokemukseni perusteella tiesin diakoniatyön toimenkuvan olevan laa-
ja-alainen ja sirpaleinen, ja juuri tästä syystä halusin tehdä tutkimusta työn 
sisällöstä ja työntekijöiden jaksamisesta. Tutkijan monipuolinen perehtynei-
syys tutkimusaiheeseen on mielestäni etu eikä rasite. Tutkimuksen avulla us-
koin voivani auttaa diakoniatyöntekijöitä rajaamaan työtään ja löytämään 
työnsä sisällöllistä ydintä. Tiesin myös tutkimusmetodia valitessani  saava-
ni runsasta ja haasteellista aineistoa. Halusin lähestyä aihetta induktiivisesti 
juuri tästä syystä, sillä työn monipuolisuus tuli näkyä aineistossa.

Tutkijan tulee olla tietoinen omista ennakkokäsityksistään ennen aineis-
ton keräämiseen ryhtymistä ja hänen tulee jatkuvasti pyrkiä objektiivisuu-
teen havainnoissaan (Berelson 1971, Liukkonen & Åstedt-Kurki 1994, vrt. 
Kyngäs & Vanhanen 1999). Tutkimusta aloittaessani ja aineistoa kerätessä-
ni työskentelin diakoniatyössä, mutta viimeiset kolme vuotta olen toiminut 
opetustehtävissä ja saanut etäisyyttä käytännön diakoniatyöhön. Se on mah-
dollistanut objektiivisemman aineiston tarkastelun ja analysoinnin. 

Diakoniatyöntekijöiden alalla olemista ja diakoniatyössä jaksamista kuvaa-
viin luokituksiin sekä tärkeiden ja vähemmän tärkeiden työtehtävien kuva-
uksiin olen varsin tyytyväinen. Näiden aineistojen luokittelussa objektiivi-
suuteen pyrkiminen onnistui. Sen sijaan diakoniatyön sisältöä kuvaavan ai-
neiston luokitteleminen oli erittäin haasteellinen ja vaikea tehtävä, koska ai-
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neistoa oli paljon, ja työtä oli kuvattu sekä käytännön tapahtumien että työ-
tä ohjaavien periaatteiden kautta. Tämän aineiston analysoimista vaikeutti 
aineiston runsaus ja monikerroksisuus. Olin tiennyt varautua tämän aineis-
ton osion suhteen haasteelliseen analyysiin, mutta diakoniatyön koko kirjon 
ollessa kirjoitettuna edessäni luokittelujen aloittaminen tuntui ylivoimaisel-
ta. Tästä syystä diakoniatyön sisältöä ja käytäntöä kuvaavat luokat eivät an-
na kovin paljon uutta ja tuoretta tietoa diakoniatyön käytännöstä. Kuvauk-
set tärkeiden ja vähemmän tärkeiden työtehtävien päivistä sen sijaan tuovat 
esiin jotain uutta ja erilaista diakoniatyön arjesta.

7.1.1. Aineiston keruu

Keräsin Limingan rovastikunnan diakoniatyöntekijöiltä kehyskertomusai-
neiston leirikeskusolosuhteissa, meren rannalla, eräänä aurinkoisena iltapäi-
vänä, jolloin diakoniatyöntekijät olivat kokoontuneet suunnittelemaan tule-
van työkauden toimintaa. Vietin kaksi päivää diakonityöntekijöiden kanssa, 
ja olin yksi diakoniatyöntekijä muiden joukossa. Tämä seikka saattoi vai-
kuttaa vastaamishaluun, avoimeen ja rehelliseen kirjoittamiseen sekä tutki-
muksen merkityksen korostumiseen. Myöhäinen ajankohta ei näyttänyt vai-
vaavan osaa kehyskertomusten kirjoittajista, koska tuotokset olivat runsai-
ta, eloisia, rikkaita ja moniulotteisia. Osa vastasi lyhyemmin ja vähemmän 
kertomuksenomaisesti, mutta kuitenkin keskeisiä asioita esiin tuoden. Kir-
joittamistilanne oli rauhallinen ja aikaa oli runsaasti. Usein kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa korostetaankin läheistä kontaktia tutkittaviin (vrt. Hirsjärvi 
ym. 2001). Tosin osallistumatta jättäminen saattoi olla vaikeaa, koska kaik-
ki mukana olleet osallistuivat tutkimukseen. Kehyskertomuksien suuntaan 
tai sisältöön en voinut vaikuttaa, kaikki kirjoittivat ne itsenäisesti. Tarken-
sin kylläkin tarvittaessa kehyskertomusten kirjoittamisen ohjeita.

Raahen ja Kalajoen rovastikuntien diakoniatyöntekijöiltä keräsin kehys-
kertomusaineiston erään koulutus- ja kokoontumistilanteen yhteydessä Yli-
vieskan seurakuntatalolla. Minut oli pyydetty kertomaan omasta pro gra-
du -tutkimuksestani, diakoniatoimistojen asiakkaiden kokemuksista avun 
ja tuen saamisesta. Aineisto olisi ollut hyvä kerätä ennen omaa luento-osi-
ota eikä sen jälkeen. Kaikki paikalla olleet diakoniatyöntekijät eivät ehkä 
jaksaneet keskittyä ja eläytyä kehyskertomuksien kirjoittamiseen riittäväs-
ti. Osalla saattoi olla kiire, ja osa halusi keskustella käytännön työtehtävis-
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tä tai vaihtaa kuulumisia kollegoiden kanssa.  Aineiston keräämistä ajatel-
len oli ihanteellista se, että ryhmä oli jo valmiiksi paikalla, mutta seurakun-
tasali puitteiltaan ja runsas kollegoiden joukko ympärillä eivät ehkä mah-
dollistaneet riittävää rauhoittumista ja eläytymistä. Pro gradu -tutkimukse-
ni tulokset liittyivät oleellisesti paikalla olleiden työhön ja tuloksista käytiin 
keskustelua luennon lomassa. Ehkä diakoniatyötä ja tutkimuksen tekemis-
tä oli jo tullut riittävästi luennon aikana. Diakoniatyöntekijän rooliin eläy-
tymisestä ei välttämättä enää jaksettu innostua.

Kaiken kaikkiaan keräämäni 59 kehyskertomusta antoivat riittävästi ri-
kasta materiaalia diakoniatyön sisällön hahmottamiseksi, ja en nähnyt tar-
peelliseksi lisäaineiston keräämistä.

Lisäksi keräsin tutkimusaineistoa avoimia kysymyksiä sisältävillä kyselylo-
makkeilla diakoniatyön sisällöstä, diakoniatyöntekijöiden alalla olemisesta 
ja työssä jaksamisesta. Kyselylomakkeen kysymykset perustuivat aikaisem-
piin tutkimuksiin diakoniatyöstä ja yhteisöllisyydestä sekä käytännön työ-
kokemukseeni diakoniatyöstä. Avoimien kysymysten avulla uskoin saava-
ni tutkittavasta ilmiöstä laaja-alaista ja kokemusperäistä tietoa (Alasuuta-
ri 1995). Kyselylomakkeilla voidaan selvittää mm. sitä mitä ihmiset ajat-
televat, tuntevat, kokevat ja uskovat tai mitä he tekevät yksityiselämässään 
(Hirsjärvi ym. 2001).

Kyselylomakkeet esitestasin Limingan rovastikunnan diakoniatyönteki-
jöillä, ja tein tarvittavat muutokset kyselylomakkeisiin. Lähetin kyselylo-
makkeet kaikille Oulun hiippakunnan seurakuntien diakoniatyöntekijöil-
le (n=153), jotta saisin kattavan kokonaiskuvan Oulun hiippakunnan dia-
koniatyöstä. Kyse oli kyselytutkimuksen osalta kokonaistutkimuksesta (vrt. 
Hirsjärvi ym. 2001). Lähetin ensimmäiset kyselylomakkeet marras-joulu-
kuussa 1999, joka on diakoniatyössä kiireistä aikaa. Lähetin uusia kyselylo-
makkeita vielä myöhemmin joulukuussa ja keväällä. Osan kyselylomakkeis-
ta lähetin samoille henkilöille ja osan uusille. Muutamiin seurakuntiin myös 
soitin ja tarkastin, että lähettämäni kirje oli tullut perille. Kyselylomakkeen 
palautti 79 henkilöä. Kaksi lomaketta palautettiin tyhjänä (seurakunnassa 
ei ollut sillä hetkellä diakoniatyöntekijää, virka oli auki, toisessa tyhjänä pa-
lautetussa lomakkeessa ei ollut mitään mainintaa miksi lomake palautettiin 
tyhjänä). Yhden kyselylomakkeen oli täyttänyt ja palauttanut kirkkoherra, 
koska seurakunnassa ei ollut diakoniatyöntekijää sillä hetkellä. Eräs työn-
tekijä jätti vastaamatta kyselyyn koska hän pelkäsi paljastuvansa henkilönä. 
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Aineiston analyysiin otin mukaan 76 kyselylomaketta.
Aineiston kerääminen avoimia kysymyksiä sisältävien kyselylomakkeiden 

avulla on aikaa vievää ja työlästä. Vähän yli puolet kyselylomakkeen saaneis-
ta palautti lomakkeen. Pohtiessani syitä vastauskatoon uskon ainakin seu-
raavien seikkojen vaikuttaneen kielteisesti kyselylomakkeiden palauttami-
seen. Joulukuu ja tammikuu ovat diakoniatyön kannalta kiireisiä kuukausia. 
Kyselylomakkeet olisi ajallisesti ollut parempi postittaa joko loppukeväästä 
tai alkusyksystä, mutta se ei tutkimukseni kannalta ollut mahdollista. Ky-
selylomakkeessa oli vastaajien mielestä ehkä liian monta avointa kysymystä 
(Kysymykset liitteessä 2). Kyselylomake saatettiin kokea liian pitkäksi. Oli-
si ollut vähemmän työlästä vastata vaikkapa vaihtoehtokysymyksiin raste-
ja merkaten. En kuitenkaan halunnut yhdistää tutkimukseeni kvantitavii-
vista osuutta. Työhön väsyneenä ei jaksa analysoida ja pohtia työtä, kuten 
eräs vastaaja olikin kysymyksen oheen kommentoinut. Omaa työtä ei pi-
detä tärkeänä. Itsellä ei uskota olevan mitään arvokasta sanottavaa, jolloin 
myöskään työn tutkimista ei pidetä tärkeänä. 

Edellisistä pohdinnoista huolimatta olen tyytyväinen valintaani kerätä ai-
neistoa avoimia kysymyksiä sisältävillä kyselylomakkeilla. Kyselylomakkeilla 
keräämäni aineisto on perusta väitöskirjatyölleni ja otin osan kyselylomak-
keen kysymyksistä mukaan tähän lisensiaatintutkimukseen. 

 
7.1.2. Aineiston analyysi ja tulokset

Tutkittava ilmiö määrää käytettävät tutkimusmenetelmät. Itse päädyin käyt-
tämään induktiivista sisällön analyysiä aineiston analyysimenetelmänä, kos-
ka se oli minulle menetelmänä tuttu, ja uskoin että sen avulla saisin parhai-
ten informaatiota tutkittavasta ilmiöstä. Krausen ja Kiikkalan (1996) mu-
kaan analyysin valinta ja toteutus on merkityksellistä tutkimuksen luotet-
tavuuden kannalta. Metodin sopivuus ja tutkijan metodinhallinta ovat tär-
keitä. Myös analyysin kuluessa tehdyt päättelyketjut, premissien tunnista-
minen ja niiden perusteella tehty päättely tulee tuoda esille sellaisella tavalla 
että tutkimusraportin lukija voi arvioida analyysin oikeutusta ja perustumis-
ta aineistoon. Olen pyrkinyt kuvaamaan analyysin kulkua mahdollisimman 
tarkasti jotta lukija voisi seurata päättelyketjujen muodostumista.

Tutkimustulosten havainnollistamiseksi ja luotettavuuden lisäämiseksi olen 
esittänyt suoria lainauksia alkuperäisestä aineistosta, sillä merkitysten tulkin-
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ta todentuu esimerkkien avulla (vrt. Mackenzie 1994, Pyörälä 1994, Syr-
jälä ym. 1995, Mason 1996). Hirsjärven ym. (2001) mukaan tutkimuksen 
lukemista edesauttaa se, että tutkimusselosteita rikastutetaan suorilla haas-
tatteluotteilla tai muilla autenttisilla dokumenteilla. 

Pyrin aineistoa analysoidessani erityiseen huolellisuuteen ja objektiivisuu-
teen omat arvostukseni tiedostaen, jotta työkokemukseni ei johtaisi virhe-
tulkintoihin. Koen henkilökohtaisen kiinnostukseni aiheeseen ja alan työ-
kokemukseni eduksi tutkimuksen tekemiselle (Uusitalo 1996). Diakonia-
työn sisältöä ja käytäntöä kuvaavien luokkien muodostamisen yhteydessä 
hyödynsin aikaisempaa tutkimustani ja työkokemustani analyysin eteenpäin 
viemisessä. Tämä näkyy mm. siinä, että en halunnut ryhmitellä diakonia-
työn sisältöä perinteisellä tavalla liian työmuotokohtaisesti (mielenterveys-
työ, vanhustyö, perhetyö), asiakasryhmäkohtaisesti (vanhukset, mielenter-
veysasiakkaat, yksinäiset) tai työhön sisältyvien osa-alueiden kautta (mm. 
liturginen, katekeettinen, poliittinen ja karitatiivinen funktio).

Pohdin tutkimukseni luotettavuutta vielä Mäkelän (1990) esittämien kri-
teerien mukaan, jolloin keskeistä on aineiston riittävyys, merkittävyys, ana-
lyysin kattavuus, arvioitavuus ja toistettavuus. Saamani aineisto on tutkimuk-
sen luotettavuuden kannalta riittävä ja monipuolinen. Kun kyselylomak-
keilla keräämäni aineisto alkoi tuottaa tutkimuskysymyksiin ja tutkittavaan 
ilmiöön samanlaisia vastauksia lopetin kyselylomakeaineiston keräämisen. 
Kehyskertomusten osalta aineisto oli hyvinkin riittävä sillä jo 15-20 vastau-
sta on toimiva määrä tavanomaista eläytymismenetelmätutkimusta ajatel-
len. Tämän jälkeen vastausten peruslogiikka alkaa yleensä toistaa itseään ja 
saturaatio on saavutettu. Tällöin ei ole enää tarpeen kerätä lisää aineistoa. 
Vastauksia tarvitaan juuri sen verran kuin aiheen kannalta on välttämätöntä 
(Eskola 1997, Eskola & Pietilä 2002). Laadullisen tutkimuksen aineiston 
kerääminen voidaan lopettaa, kun vastaukset eivät enää tuo esiin  uusia pi-
irteitä tutkittavasta asiasta, ja vastaukset alkavat muistuttaa toisiaan (Hir-
sjärvi ym. 2001).

Alustavasti tarkoitukseni oli tehdä väitöskirjatutkimus, mutta analysoi-
tuani kaiken aineiston (kehyskertomus- ja kyselylomakeaineiston) päädyin 
ohjaajieni suosituksesta ja oman pohdintani tuloksena tekemään osasta ain-
eistoa lisensiaatintukimuksen ja jätin osan aineistoa varsinaiseen väitöskir-
jatyöhön. Aineistoa oli siis riittävästi tähän tutkimukseen. Kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa saturaatioajattelu on osoittautunut käyttökelpoiseksi keinoksi 
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määritellä kerättävän aineiston määrää. Aineiston määrä ei ole oleellisin asia 
vaan paremminkin se miten tarkasti yksityistä tapausta on tutkittu ja on-
ko ilmiöstä saatu esiin sen oleellisin merkitys (vrt. Hirsjärvi ym. 2001). En 
ole perustanut tutkimustulkintojani satunnaisiin poimintoihin aineistosta 
vaan käytän koko lisensiaatin työhön valitsemaani aineistoa tulkintojen te-
kemiseen ja olen analysoinut aineiston huolellisesti ja kattavasti.

Tutkimusaineistoni ja tutkimukseni on  merkittävä, koska diakonian tut-
kimus on ollut maassamme niukkaa. Erityisesti lisensiaatintutkimuksia ja 
väitöskirjatutkimuksia diakoniatyöstä on vähän.  Pelkästään Oulun hiippa-
kunnan diakoniatyöhön painottuvia jatkotutkimuksia en ole löytänyt. Tut-
kimuksellani on valtakunnallista ja paikallista merkittävyyttä käytännön di-
akoniatyön kehittämisen ja  alan opetuksen kannalta. Voin myöhemmin 
myös kirjoittaa tutkimuksesta artikkeleita kotimaisiin ja ulkomaisiin diako-
nia- ja teologia-alan lehtiin. Laadullisessa tutkimuksessa arvioitavuus tarkoit-
taa Mäkelän (1990) mukaan sitä, että lukijan on mahdollista seurata tutki-
jan päättelyä ja arvioida sitä. Olen kuvannut aineiston keruun ja analyysin 
mahdollisimman tarkasti, jotta lukija voisi seurata luokitusten muodostu-
mista ja johtopäätösten syntymistä. 

Toistettavuus ei tarkoita sitä, että toinen tutkija tulisi samaa aineistoa käsi-
tellessään samaan lopputulokseen. Sen sijaan tutkijan tulee kirjoittaa raport-
ti siten, että hän saa lukijansa vakuuttuneeksi tekemiensä ratkaisujen oikeu-
tuksesta, muodostettujen luokkien perusteluista ja tutkimuksen kulun luo-
tettavuudesta. (Mäkelä 1990.) Kynkään ja Vanhasen (1999) mukaan yhte-
ys luokitusten, tulosten ja aineiston välillä on luotettavuuden kannalta tär-
keää. Krausen ja Kiikkalan (1996) mukaan toistettavuuden vaatimus ei ole 
laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksenmukainen, vaan oleellista on tuot-
taa tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman monipuolista informaatiota, ja 
siinä olen mielestäni onnistunut. Yksi arviointikriteeri onkin se, missä mää-
rin tutkimus on pystynyt tarkastelemaan ilmiötä eri näkökulmista ja valot-
tamaan uusia puolia asiasta (Mackenzie 1994). Eläytymismenetelmän käyt-
täminen aineistonkeruumenetelmänä avasi tässä tutkimuksessa diakoniatyö-
hön uudenlaisia näkökulmia. Eläytymismenetelmän käyttäminen hoitotie-
teellisessä tutkimuksessa on vielä varsin vähäistä.

Sisällön analyysin luotettavuutta arvioidaan usein face-validiteetilla tai yk-
simielisyyskertoimella. Face -validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tulos esite-
tään niille, jotka ovat tuttuja tutkittavan ilmiön kanssa ja pyydetään heitä 
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arvioimaan vastaako tulos todellisuutta. (Kyngäs & Vanhanen 1999.) Yksi-
mielisyyskerroin voidaan laskea, jos toinen tutkija luokittelee aineiston. Jos 
yksimielisyyskerroin on 80-85% niin analyysin tulosta voidaan pitää luotet-
tavana. (Berelson 1971, Polit & Hungler 1995.) Omaa tutkimustani ja sen 
tutkimustuloksia tulen esittelemään useissa erilaisissa diakoniatyöntekijöil-
le suunnatuissa koulutustilanteissa, joten tulosten vastaavuus todellisuuteen 
tulee punnittua näissä tilanteissa. Myös artikkeleiden kirjoittamisen kautta 
kirkon työntekijöillä on mahdollisuus arvioida tulosten todenperäisyyttä.

Tutkimukseni on pätevää koska se kuvaa tutkittavaa ilmiötä monipuoli-
sesti ja eri näkökulmista. Tutkimusaineisto antaa vastauksen tutkimustehtä-
viin ja vastaajat tuntevat tutkittavan ilmiön (vrt. Krause & Kiikkala 1996). 
Tämän tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä koskemaan kaikkea 
maassamme tapahtuvaa diakoniatyötä, vaan tulokset kuvaavat Oulun hiip-
pakunnan diakoniatyöntekijöiden näkemyksiä työstään (vrt. Mason 1996, 
Eskola & Suoranta 1996,  Hirsjärvi ym.1997).

7.2. Tulosten ja niiden merkityksen tarkastelu

Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli tarkastella diakoniatyötä, työssä ole-
mista ja siinä jaksamista diakoniatyöntekijöiden näkökulmasta. Diakonia-
työn käytännön tutkimusta tarvitaan työn ja alan koulutuksen kehittämi-
seen.

7.2.1. Diakoniatyössä oleminen

Diakoniatyöntekijät olivat diakoniatyössä, koska he olivat pääsääntöises-
ti motivoituneita diakoniatyöhön ja viihtyivät työssään. Motivaatioon dia-
koniatyötä kohtaan vaikuttivat motiivit diakonia-alan opiskeluun, auttamis-
halu, henkilökohtainen usko ja hakeutuminen diakoniatyöhön. Diakonia-
työntekijät viihtyivät työssään ja halusivat jatkaa samalla alalla, koska he oli-
vat tyytyväisiä työn luonteeseen ja työ koettiin palkitsevana.

Halu toimia seurakunnassa, oma persoonallisuus ja elämäntilanne sekä 
seurakunnan työntekijän malli toimivat aikoinaan motiivina diakonia-alan 
opiskeluun. Tulosten pohjalta nousee monia kysymyksiä tämän hetken seura-
kunta- ja diakoniatyöhön liittyen. Annetaanko diakoniatyöstä nykyisin nuo-
ria kiinnostava vaikutelma? Toimivatko nykyiset seurakuntien työntekijät 
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innoittajina ja esimerkkeinä koulutusta suunnitteleville nuorille?  Millaista 
käsitystä seurakunnasta vahvistamme? Tällä hetkellä ei ole itsestään selvää 
se, että kirkon työhön olisi tulevaisuudessa riittävästi tulijoita (vrt. Ryökäs 
2000, Sattilainen 2001, Kirkkohallitus 2003, Kirkkohallituksen ja pappis-
liiton työryhmä 2003). Ryökkään (2000) tutkimuksen mukaan diakonis-
saopiskelijoiden määrä on laskenut mutta diakoniopiskelijoiden määrä on 
lisääntynyt. Erityisesti pätevien diakonissojen saaminen tulevaisuudessakin 
seurakuntavirkoihin aiheuttaa huolta diakoniatyöntekijöiden piirissä (Dia-
koniatyöntekijöiden liitto, Oulun alaosasto 2004). Ryökkään (2000) tut-
kimuksen mukaan diakoniaopistoista valmistuneita ei seurakuntaan ohjan-
nut opiskelijan hengellisyys vaan aikaisemmat kokemukset ja suhde seura-
kuntaan. 

Suurin osa diakoniatyöntekijöistä koki auttamishalun, henkilökohtaisen 
uskon ja kutsumuksen työhön motivoivina tekijöinä. Myös muissa tutki-
muksissa korostetaan kutsumuksen ja työmotivaation välistä yhteyttä (Van-
hanen 2000, Sattilainen 2001, Salmi 2001, Niemelä ym. 2003). Vanhasen 
(2000) tutkimuksessa kutsumus ilmenee sisäisenä tunteena, johon liittyy 
kiinnostus hoivaamiseen, rakkaus elämään, vastuuntunto itsestä ja toisista 
sekä äitinä olemiseen liittyviä asioita. Salmen (2001) mukaan seurakunnan 
hengellisen työn tekijöille työ on kutsumus tai elämäntehtävä, ja mitä var-
memmin työntekijä koki seurakuntatyön olevan Jumalan kutsumuksen to-
teuttamista, sitä korkeampi oli hänen kokonaistyömotivaatiotasonsa. 

Diakonissoilla on diakoneja vahvempi kirkollinen identiteetti toteaa Rask 
ym. (2003) diakoniatyön ja kirkon nuorisotyön arkea kuvaavassa tutkimuk-
sessaan. Tärkeää olisi tulevaisuudessa tutkia syvällisemmin kutsumuksen ko-
kemusta ja kirkollisen identiteetin merkitystä, koska Raskin ym. (2003) tut-
kimuksen mukaan kirkollisen koulutuksen ei useinkaan nähdä antavan riit-
täviä valmiuksia hengelliseen työhön ja kirkon työntekijän identiteetin ra-
kentamiseen. Opiskelijat kokevat diakoniatyön ensisijaisesti ammatillisena 
eikä hengellisenä kutsumuksena (Ryökäs 2000).

Salmi (2001) korostaa tutkimuksessaan, että työhönsä tyytyväinen työn-
tekijä on myös työhönsä motivoitunut. Samansuuntainen on myös oman 
tutkimukseni tulos, sillä diakoniatyöntekijät olivat pääsääntöisesti motivoi-
tuneita työhönsä ja viihtyivät siinä. Työ oli palkitsevaa, kun se koettiin tär-
keäksi ja kiinnostavaksi ja siinä saattoi kokea olevansa omalla alallaan. Pieni 
osa tutkimukseen vastaajista kritisoi palkan pienuutta, mutta viimeaikoina 
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on kriittisyys työstä maksettavaa palkkaa kohtaan kentällä lisääntynyt (vrt. 
Vanne 2000, Pyykkö 2002, Rauma 2003). 

Raija Pyykön (1999) artikkeli CRUX- lehdessä käsittelee diakoniatyönte-
kijöiden tyytymättömyyttä palkkaansa. Diakoniatyöntekijöiden Liiton jäsen-
kyselyn mukaan 80 % vastaajista piti työstä saamaansa palkkaa liian piene-
nä. Sattilainen (2001) toteaa artikkelissaan, että kirkon työntekijä on kutsu-
muksensa vuoksi ihannetyöntekijä, koska hän tekee itsenäisesti paljon työ-
tä keskivertoa huonommalla palkalla.  Rauma (2003) kritisoi CRUX-leh-
den artikkelissa diakoniatyöntekijöiden palkkaa ja uramahdollisuuksia. Hän 
peräänkuuluttaa mm. koulutuksen tuomaa palkkaetua, koska tällä hetkellä 
lisäkoulutusta hankkineet diakoniatyöntekijät hakeutuvat kirkosta muual-
le töihin. Tulevaisuudessa palkka- ja työaikakysymykset voivat nousta entis-
tä tärkeämmiksi, kun kirkko yrittää rekrytoida uusia työntekijöitä eläkkeel-
le siirtyvien tilalle. Salmen (2001) tutkimus paljastaa, että hengellistä työ-
tä tekevät seurakuntien nuoret alle 40-vuotiaat työntekijät eivät olleet niin 
tyytyväisiä seurakunnan työnjohtoon, työstä saamaansa arvostukseen, työ-
aikoihin ja työmääriin kuin heitä iäkkäämmät työntekijät. 

Tulosten mukaan vastaajat olivat kaiken kaikkiaan suhteellisen tyytyväi-
siä alan valintaansa. Työn hengellisyys ja ihmiskeskeisyys oli heille erityisen 
merkittävää. He saivat työstään muutakin vastiketta kuin vain absoluuttisen 
raha-palkan (vrt. Kantanen 2001). Eniten tyydytystä tuottaa Ojasen (2001) 
mukaan työ, jota ei tehdä vain palkan vuoksi, vaan sen arvon ja tärkeyden 
vuoksi.  Kirkkohallituksen tutkimuksessa vuodelta 2001 Tauno Mäki ku-
vailee hyvän mielen työpaikan ominaispiirteiksi mm. sen, että työntekijä 
voi olla ylpeä työstään ja hän voi toteuttaa työssä kutsumustaan. Myös Sal-
mi (2001) nostaa esiin seurakuntien palkkausjärjestelmän erilaisuuden ver-
rattuna moniin muihin työaloihin. Seurakuntayössä palkkaa ei ole sidottu 
työsuorituksiin, joten taloudelliset kannusteet eivät vahvista työntekoa sa-
moin kuin monilla muilla aloilla. Työn palkitsevuus löytyy muualta kuin 
ensisijaisesti palkasta. Näin ollen omat tutkimustulokseni tukevat aikaisem-
paa tutkimustietoa työmotivaatioon ja työssä viihtymiseen liittyvistä teki-
jöistä. Palkka ei ollut ensisijainen vaikutin. Tutkimusaineiston keräämises-
tä on kuitenkin jo aikaa joten suhtautuminen palkkaan saattaisi olla toisen-
lainen jos aineisto kerättäisiin nyt.

Markkola (2002) on tutkinut diakonissan kutsumusta 1800-luvun loppu-
puolella Suomessa. Tuolloin diakonissaksi saattoi menestyksellisesti ryhtyä 
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vain sellainen nainen joka uskoi saaneensa kutsumuksensa Jumalalta. Dia-
koni Heli Lindroos (2002) sanoo CRUX- lehden artikkelissa että kutsu-
mus on yksinkertaisesti Jumalan tahdon kuuntelemista ja sen noudattamis-
ta. Tulosten pohjalta näyttää siltä, että edelleen kutsumus ja usko ovat niitä 
keskeisiä asioita joiden varaan motivaatio diakoniatyöhön ja työssä olemi-
nen rakentuu. Osalle vastaajista diakoniatyössä jatkaminen oli vaikeampaa 
ja osa oli ajautunut ammattiin. Oliko heidän uskonsa tai kutsumuksensa 
siis heikompi? Mielenkiintoista olisikin ollut päästä syvemmälle näihin vas-
tauksiin ja kerätä lisää aineistoa juuri näiltä vastaajilta. 

7.2.2. Diakoniatyön sisältö

Olen kuvannut diakoniatyön sisältöä erittelemättä varsinaisesti työhön sisäl-
tyviä työaloja.  Tulosten mukaan diakoniatyö oli ammattitaitoista auttamis-
ta, kokonaisvaltaista tukemista ja hädän ehkäisemistä. Diakoniatyön käytän-
töä kuvataan tyypillisesti siihen sisältyvien työalojen tai työmuotojen kaut-
ta. Tällöin diakoniatyö voi sisältää sielunhoitoa, avustustoimintaa, vanhus-, 
kriisi-, perhe- vammais- ja mielenterveystyötä, työtä työttömien ja vapaaeh-
toisten kanssa (Rask ym. 2003), yksilö- ja ryhmäkohtaista toimintaa ja hal-
linnollisia asioita (Åstrand 1995), lapsidiakoniaa, palvelevan puhelimen toi-
mintaa, vankilatyötä ja vapautuvien tukemista, tukiasuntotoimintaa, päih-
detyötä, maahanmuuttajatyötä, keräystoimintaa lähinnä Yhteisvastuukerä-
yksen muodossa ja yhteiskunnallista työtä (Jääskeläinen 2002).

Tulosten mukaan ammattitaitoista auttamista ohjasivat auttamisen peri-
aatteina avun antaminen, ihmisten erottelemattomuus, lähimmäisenrak-
kaus, laaja-alaisuus, hädän etsiminen ja kansainvälisyys. Tarkastelen erityi-
sesti lähimmäisenrakkautta diakonista auttamista määrittävänä periaattee-
na, koska sen mukana seuraavat tavallaan muutkin periaatteet. Nostan esiin 
muutamia mielestäni keskeisiä lähimmäisenrakkauteen liittyviä artikkelei-
ta, kirjoituksia ja tutkimuksia. Seurakunnan perustehtävä on evankeliumin 
julistaminen ja lähimmäisen rakkauden toteuttaminen. Diakoniatyö to-
teuttaa tätä tehtävää julistamalla evankeliumia tekojen avulla. (Kirkkohalli-
tus/ Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyönkeskus 2000.) Myllylä (2004) ku-
vaa diakonisen hoitotyön mallin rakentamista käsittelevässä tutkimukses-
saan diakonisen hoitotyön ihmiskäsitystä kristilliseksi, jonka mukaan hoi-
taja ja potilas kohtaavat ammatillisesti lähimmäisinä. Diakonisessa hoito-



93

työssä lähimmäisenrakkaus on ammatillistettu.  Näslindh-Ylispangar (2003) 
yhdistää lähimmäisenrakkauden pyyteettömään auttamistyöhön ja rakkau-
dentekoon. Rakkaudenteko merkitsee lähimmäisen yksilöllisyyden huomi-
oimista. Pompey (2003) puolestaan näkee ihmisarvon perustuvan Jumalan 
arvokkuuteen ja lähimmäisenrakkauden pohjautuvan jumalanrakkauteen. 
Rakkaus on Jumalan antaman uskon seurausta. Rakastaessaan lähimmäis-
tään diakonisen hoitotyön tekijä toimii Jumalan rakkauden välikappalee-
na. Diakoninen hoitotyö on Jumalan palvelemista lähimmäisenrakkauden 
kautta (Puustinen 2003). Erikssonin (2002) mukaan rakkauden palveluk-
seen valjastettu tieto ei tee pahaa lähimmäiselle. 

Ryökäs (2001) toteaa, ettei diakoniassa ole tavoitteena vain Kristuksena 
toiselle oleminen, vaan lähimmäisen auttaminen siten, että hän löytää ei-
mitään olemisen tilalle Kristuksena olemisen. Diakonian perusta on lähim-
mäisenrakkaudessa (Ryökäs 2000). Blennberger (2002) puolestaan korostaa 
ihmisen itsensä näkemistä. Ei ole tarpeen ponnistella sen vuoksi, että näkisi 
Kristuksen lähimmäisessä, vaan Kristuksen kautta voi nähdä ihmisen kirk-
kaammin sellaisena kuin hän on ja sellaisena miksi hän voi tulla. Diakonia 
muistuttaa olemassaolollaan ihmisiä lähimmäisenrakkauden vastuusta ja il-
mentää toiminnassaan rakkautta joka lopulta on kaikkein tärkeintä maail-
massa (Ahonen 2003). Kirkkohallituksen raportti (2003) diakonia- ja yh-
teiskuntatyön linjasta korostaa puolestaan välittämistä, ihmisarvoa, yhteis-
vastuuta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja luomakunnan kunnioittamis-
ta diakonia- ja yhteiskuntatyön arvoina.

Asiakkaan kohtaaminen oli osa ammattitaitoista auttamista. Tulokset tu-
kevat aikaisempaa tutkimustani (1998) diakoniatyöstä, jonka mukaan hy-
vä kohtelu merkitsi ajan antamista ja ammattitaitoista asiakkaan kohtaamis-
ta. Kokonaisvaltainen keskittyminen asiakkaaseen oli mahdollista rauhalli-
sen ilmapiirin ja auttavaisen suhtautumisen avulla. Mattilan (2003) mu-
kaan kohtaaminen, ihmisen rinnalle asettuminen ja aito halua auttaa ja tu-
kea on edellytys tuen antamiselle oli kyse sitten aikuis- tai lapsidiakoniasta. 
Hyvä kohtaaminen edellyttää aikuisen läsnäoloa tilanteessa ja lapsen näh-
dyksi tulemista. Ihmisen kohtaaminen on pyyteetöntä toisen ihmisen kun-
nioittamista, erottelemattomuutta ja valmiutta yhteistyöhön (Myllylä 2004). 
Eriksson (2002) käyttää termiä karitasmotivaatio kuvaamaan kaiken hoita-
misen syvintä eettistä motiivia. Karitasmotiivista saa alkunsa myötäkärsimi-
nen, joka aktualisoituu kärsivän ihmisen kohtaamisessa. Rauhalan (2001) 
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mukaan tinkimättömiksi työtehtäviksi diakoniatyössä koettiin ihmisen koh-
taaminen ja auttaminen hädässä.

Tulosten mukaan kokonaisvaltainen tukeminen sisälsi hengellistä, hen-
kistä ja emotionaalista tukea ja käytännön apua (vrt. Walsh 1999). Tulos 
tukee aikaisemman tutkimukseni (1998) tulosta jonka mukaan diakonia-
toimistojen asiakkaat saivat diakoniatyöntekijöiltä emotionaalishenkistä ja 
instrumentaalista tukea. Myllylän (2002) mukaan diakonisen hoitotyön ydin 
muodostui kokonaisvaltaiseksi palvelemiseksi. Eri kirjoituksissa ja artikke-
leissa diakoniatyötä kuvataan usein kokonaisvaltaisena auttamisena, jolloin 
auttaminen sisältää mm. hengellistä, henkistä, fyysistä, sosiaalista ja aineel-
lista apua (vrt. Virtaperko 1996, Pohjalainen 2001, Hakala 2002, Veikkola 
2002, Siivonen 2003, Eriksson 2003), sillä diakonian asiakkuudessa ihmi-
nen ei ole jaettavissa pirstaleiksi (Siivonen 2003).

Sivonen (2003) näkee diakonisen hoitotyön ihmisen kokonaisen hädän 
lievittämisenä, ei pelkästään hengellisessä hädässä auttamisena. Se, yltääkö 
diakoniatyön ja hoitamisen ideaali kokonaisvaltainen tukeminen aina arki-
seen kohtaamiseen asti, ei ole itsestään selvää.  Laakkosen (2004) tutkimus-
tuloksista ilmenee, että hoitotyön oma arvoperusta ei ohjannut hoitohen-
kilökunnan toimintaa ja hoitokulttuurissa potilaslähtöisyys ja potilaan ko-
konaisvaltainen terveyden edistäminen ei toteutunut arjessa. Ryökäs (2000) 
tarkastelee tutkimuksessaan diakoniakoulutuksen antamia valmiuksia ihmi-
sen kohtaamiseen. Hänen tutkimuksensa mukaan suuri osa diakonia-alan 
opiskelijoista koki pystyvänsä kohtaamaan ihmisen kokonaisvaltaisesti se-
kä ilman hengellistä ulottuvuutta että hengellisissä kysymyksissä. Opiskeli-
joilla oli kokonaisuudessaan yleiset valmiudet auttaa lähimmäisiään ja hoi-
taa heitä kokonaisvaltaisesti.

Hengellinen tukeminen sisälsi hartauksia, rukoilemista, jumalanpalve-
luksessa auttamista ja hengellistä hoitamista. Tulokset tukevat tältä osin ai-
kaisempia tutkimustuloksia (vrt. Åstrand 1995, Rättyä 1998, Pätsi 2000, 
Kettunen 2001, Myllylä 2002, Rask ym. 2003, Myllylä 2004). Veikkolan 
(2002) mukaan karitatiiviseen auttamiseen liittyy sielunhoidollinen ulottu-
vuus. Vähentyneiden sairaanhoidollisten tehtävien sijaan on diakoniatyö-
hön tullut lisää sielunhoidollisia tehtäviä. Hengelliseen hoitamiseen sisältyi 
tulosten mukaan sielunhoitoa, hengellisistä kysymyksistä keskustelua, hen-
gellisiin tarpeisiin vastaamista ja Jumalan armon ja rakkauden välittämistä. 
Hengellisen hoitamisen sisältöä ja diakoniatyöntekijöiden käsityksiä työ-
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hön sisältyvästä sielunhoidosta tulisi tutkia lisää, sillä sielunhoidosta käsit-
teenä ja sen sisällöstä on useita tulkintoja (Ryökäs 1990, Kettunen 2001, 
Hakala 2002). Vastaajat kuvasivat suhteellisen runsaasti rukousta hengelli-
sen tukemisen yhteydessä, sen sijaan rippiä kuvattiin huomattavan harvoin 
(vrt. Rättyä 1998, Pätsi 2000).  Hakalan (2002) mukaan diakoniatyönte-
kijät saattavat mieltää ripin kuuluvan ensisijaisesti papin tehtävään, vaikka 
diakonian viranhaltija toisaalta hoitaa kirkon virkaa rippiä toimittaessaan 
ja rippi liittyy diakoniatyöhön (Pätsi 2000). 

Toivon välittäminen ja kanssa kulkeminen ilmensivät tuloksissa henkis-
tä tukemista. Diakoniatyötä kuvataan mielellään rinnalla kulkemisena (vrt. 
Åstrand 1995, Rättyä 1998, Kettunen 2001, Ahonen 2003, Roivainen 2003). 
Myllylä (2004) käyttää termiä vierellä oleminen, jolloin diakonisen hoito-
työn toiminta voi olla näkyvää tai näkymätöntä vierellä olemista tai hiljai-
suutta ja ei-hiljaista tekemistä. Kanssa kulkemisessa ja rinnalla kulkemises-
sa on samoja elementtejä, mutta kanssa kulkeminen korostaa enemmän yh-
teyttä, yhdessä elämistä ja tasavertaisuutta. Toivon välittämistä eräänä hen-
kisen tuen osana tähdentää myös Kettunen (2001).

Emotionaalisen tuen antaminen on tulosten mukaan merkittävä osa dia-
koniatyön sisältöä. Tuki ilmeni kokemusten jakamisena, kuuntelemisena, 
keskustelemisena, lohduttamisena, välittämisenä, rohkaisemisena, kasvun- 
ja jaksamisen tukemisena. Tulos on yhteneväinen aikaisempien emotionaa-
lista tukea tai keskusteluapua käsitelleiden artikkeleiden ja tutkimustulos-
ten kanssa (vrt. Åstrand 1995, Baucom 1998, Rättyä 1998, Rättyä 1999, 
Kettunen 2001, Liponkoski & Routasalo 2001, Hakala 2002, Kuuppelo-
mäki 2002). 

Tiittanen (2002) kuvaa lohduttamisen merkitystä ja ilmenemistä dia-
konissan ja yksinhuoltajaäidin kohtaamisessa konkreettiseksi tapahtumak-
si, johon saattoi sisältyä kättelyä, koskettamista, hartioista kiinniottamista 
ja rauhallista suhtautumista. Tutkimuksessani kuunteleminen ja kokemus-
ten jakaminen olivat myös osa tuen antamista. Saamieni tulosten pohjalta 
näkisin tarpeelliseksi tutkia syvällisemmin emotionaalisen tuen välittämis-
tä ja selvittää, mitä välittäminen konkreettisesti kohtaamisessa on ja miten 
sitä ilmaistaan. 

Diakoniatyöhön sisältyvään aineelliseen ja taloudelliseen auttamiseen ja 
ruokapankkitoimintaan kiinnitettiin erityisesti huomiota useissa eri artik-
keleissa ja tutkimuksissa (Rättyä 1998, Iivari & Karjalainen 1999, Rättyä 
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1999, Seppänen ym. 1999, Heikkilä 2000, Jääskeläinen 2000, Karjalainen 
2000, Kirkkohallitus/Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyönkeskus, kirkkopal-
velut 2000, Lemmetyinen 2000, Salonen ym. 2000, Kettunen 2001, Haka-
la 2002). Tutkimuksessani diakoniatyöntekijät eivät kokeneet mielekkääk-
si liiallisesti taloudelliseen tai aineelliseen auttamiseen suuntautuvaa työtä. 
Kettusen (2001) mukaan diakoniatyöntekijät eivät kokeneet onnistuvansa 
työssään silloin jos auttaminen sisälsi pelkästään taloudellisen avun antamis-
ta. Myös tässä tutkimuksessa vähemmän tärkeiden työtehtävien päivän ku-
vauksissa oli runsaasti aineelliseen auttamiseen liittyviä kielteisiä ilmauksia. 
Muunlaisen tuen antaminen nähtiin ikään kuin merkittävämpänä ja työn-
tekijää enemmän palkitsevana. Tältä osin tulokset täydentävät olemassa ole-
vaa tietoa aiheesta, mutta tuovat myös esiin taloudelliseen auttamiseen liit-
tyvää turhautumista ja ristiriitaa uudella tavalla. 

Aineelliseen auttamiseen tulisi aina liittyä myös ihmisen todellista koh-
taamista, keskustelua, ohjausta ja tilanteen arviointia. Muussa tapaukses-
sa työ voi muuttua työntekijän kannalta mekaaniseksi auttamiseksi ja dia-
konian periaatteet ja lähtökohdat sivuuttavaksi työskentelyksi (vrt. Åstrand 
1995). Liiallisesta kuormittumisesta aiheutuvaa väsymystä vastaan ihminen 
saattaa huomaamattaan suojautua siten, että hän alkaa kyseenalaistaa työ-
tään. Tällainen kuormittumisesta aiheutunut kyynistyminen voi näkyä etäi-
senä ja esineellistävänä asennoitumisena   seurakuntalaisia kohtaan. (Ranta-
ma 2001.) Mattilan (2003) mukaan työntekijällä voi olla  auttamispakko, 
jolloin hänen on vaikea aidosti auttaa ihmistä. Hän voi pysähtyä kuuntele-
maan, mutta ei todellisuudessa kuule, tällöin sisäinen pakko ajaa häntä toi-
mintaan, jonka avulla hän voi tuntea itsensä tarpeelliseksi.

Rauhala (2001) pohtii artikkelissaan nykydiakonian moninaisuutta ja 
työssä tehtäviä valintoja. Ihmisen kohtaamisesta ja hädässä auttamisesta ei 
diakoniatyössä yleensä haluta tinkiä, mutta kerhotoiminta, etsivä työ, koti-
käyntityö, ateriapalvelut, velkaneuvonta, viihteellisyys, syntymäpäiväkäyn-
nit ja sairaanhoidolliset tehtävät herättivät ristiriitaisia kannanottoja. Fabri-
nin (2003) mukaan seurakuntien diakonian ei ole mahdollista paikata yh-
teiskunnan toimeentulotukijärjestelmän ja Kelan korvausjärjestelmien puut-
teita ja aukkoja.

Tulosten mukaan hädän ehkäiseminen merkitsi yhteyteen saattamista, asi-
akkaan edustamista, koulutustoimintaa ja varhaista auttamista. Kirkkohal-
lituksen suosittamassa seurakunnan diakoniatyön johtosääntömallissa seu-
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rakuntaa kehotetaan diakoniaa harjoittaessaan mm. etsimään ja tunnista-
maan hätää, lieventämään ja poistamaan sitä sekä edistämään tasa-arvoa, oi-
keudenmukaisuutta ja vastuullisuutta (Veikkola 2002). Hädän ehkäisemi-
sen merkitys tulee tulevaisuudessa korostumaan, jos alueellinen epätasa-ar-
vo ja kansalaisten välinen epätasa-arvoisuus vielä lisääntyy (vrt. Rundgren 
2000). Kirkon aineellisen avun työryhmä (2000) ennakoi epävakaalla työ-
uralla olevien, pitkäaikaistyöttömien, nuorten aikuisten ja lapsiperheiden 
aseman heikennyksiä sekä mielenterveys-, päihde- ja velkaongelmien säily-
mistä edelleen vaikeina. Tämän hetken ja tulevaisuuden haasteina Oulun 
hiippakunnassa ovat mm. ikääntyvät, omaishoitajat, päihteiden ja huumei-
den käytön lisääntyminen ja työttömyydestä johtuvat arkielämän ongelmat 
(vrt. Heikkilä 2000, Rask ym. 2003). Diakoniatyö on välittömän auttami-
sen ohella taistelevaa diakoniaa, jolloin sen tehtävänä on torjua köyhyyttä 
ja syrjäytymistä aiheuttavia yhteiskunnallisia ongelmia kristillisen arvopoh-
jansa nojalla (vrt. Heikkilä & Karjalainen 2000, Kirkkohallitus/ Kirkon dia-
konia- ja yhteiskuntatyönkeskus 2000, Veikkola 2002, Fabrin 2003).  Jääs-
keläisen (2002) mukaan yhteiskunnallisessa työssä käydään sosiaalieettistä 
keskustelua ja tuodaan päättäjien tietoisuuteen ihmisten kärsimystä ja vaa-
ditaan heitä muuttamaan syrjäytymistä edistäviä käytänteitä. Tutkimustu-
lokset täydentävät olemassa olevaa tietoa tästä diakoniatyön osa-alueesta, 
mutta tuovat esille myös yksityiskohtaista informaatiota vähän tutkitusta 
diakoniatyön osa-alueesta. Mainintoja etsivästä työstä ja ennaltaehkäiseväs-
tä työstä on, mutta niiden merkitystä ei ole riittävästi avattu (Ryökäs 1990, 
Rauhala 2001, Rask ym. 2003).  Etsivään työhön vapautuu Aron (1991) 
mukaan resursseja kun asiakaskeskeisyydestä pyritään kohden  yhteisökes-
keisyyttä, ja akuuttien asiakastilanteiden käsittelystä palvelujen kehittämis-
tarpeiden ja palvelujen ulkopuolella olevien etsimiseen.

Tulosten mukaan diakoniatyöntekijä teki tärkeitä työtehtäviä ja koki on-
nistuvansa työssään, kun hän kohtasi ihmisen intensiivisesti ja tuki koko-
naisvaltaisesti. Tällöin työ oli myös palkitsevaa. Diakoniatyöntekijä koki te-
kevänsä vähemmän tarpeellisia työtehtäviä ja epäonnistuvansa työssään sil-
loin, kun hän ei kohdannut ihmistä intensiivisesti, vaikka palveli rajatto-
masti. Tulokset tuottavat uutta tietoa diakoniatyön sisällöstä, työssä olemi-
sesta ja siinä jaksamisesta. Lisäksi tällä tavoin kuvattu diakoniatyön sisältö 
on harvinaista. Vaikka tärkeiden ja vähemmän tärkeiden työtehtävien päi-
vistä tuotetut kertomukset perustuvat eläytymismenetelmällä kerättyyn ai-
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neistoon, ne antavat lukijalle ainutlaatuisen tilaisuuden päästä sisälle dia-
koniatyöntekijän työpäivään ja työn sisältöön. Kertomusten avulla on mah-
dollisuus tavoittaa diakoniatyön moninaisuutta, mutta ne voivat myös an-
taa suuntaviivoja työn rajaamiseen. 

Diakoniatyöhön sisältyvien työtehtävien tärkeyttä ja työssä onnistumis-
ta on käsitelty kahdessa muussa tutkimuksessa. Kettunen (2001) on tutki-
nut diakoniatyöntekijän onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia asi-
akkaan auttamistilanteessa ja asiakkaan kokemuksia avun saamisesta. Tutki-
muksen mukaan työntekijä koki auttaneensa asiakasta silloin, kun hän oli 
antanut konkreettista apua, keskustellut, kuunnellut tai ohjannut toisen aut-
tajan luo. Taloudellinen auttaminen koettiin onnistuneeksi silloin kun sii-
hen liittyi asiakkaan elämäntilanteen selvittämistä, keskustelua,  ja kuunte-
lemista. Diakoniatyöntekijät kokivat onnistumista silloin kun he olivat aut-
taneet asiakasta mm. suruun, parisuhteeseen, ihmissuhteisiin, mielenterve-
ysongelmiin ja hengellisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa. Onnistuminen 
sisälsi työntekijän läsnäoloa autettavan elämäntilanteessa. Rauhala (2001) 
jakoi tutkimuksensa perusteella diakoniatyöntekijät neljään ryhmään työ-
tehtävien ensisijaisuuden mukaan. Yhdyskuntatyöntekijäorientaatiota il-
meni kaksi ja sielunhoito-orientaatioita kaksi. Toinen yhdyskuntatyönteki-
jä painotti työn kehittämisen ja projektien merkitystä, toinen sielunhoitoa, 
julistustyötä ja projekteja. Toinen sielunhoitaja painotti yksilön kohtaami-
seen, sielunhoitoon ja verkostoitumiseen liittyviä asioita ja toinen piti tär-
keänä kaikenlaisia keskusteluja ja hän turhautui puuhailuihin. Diakonia-
työ oli tekijänsä näköistä.

7.2.3. Diakoniatyössä jaksaminen

Tulosten mukaan diakoniatyössä jaksamista auttoivat kokemukset työn ja 
yksityiselämän mielekkyydestä. Diakoniatyö koettiin mielekkäänä, koska 
hengellinen työ oli motivoivaa ja palkitsevaa, seurakunnasta sai työlle tukea 
ja työ oli ihmisläheistä, itsenäistä, monipuolista, luovaa ja haasteellista.  Yk-
sityiselämään liittyi oleellisesti oman uskonelämän ja itsensä  hoitaminen, 
monipuolinen harrastustoiminta ja läheiset ihmissuhteet.

Vertaan omia tutkimustuloksiani työssä jaksamisen osalta muutamiin vii-
me aikoina ilmestyneisiin kirkon työntekijöiden työssä jaksamista käsitte-
leviin tutkimuksiin (Salonen ym. 2000, Rantama 2001, Salmi 2001, Rask 
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ym. 2003, Niemelä 2004). Tulosten mukaan diakoniatyöntekijät jaksoivat 
työssään varsin hyvin. Maininnat työssä uupumisen mahdollisuuteen oli-
vat harvinaisia. Rantaman (2001) tutkimus osoittaa, että tehtävänmukai-
sessa tarkastelussa selviytyjiä, joita työajattomuus ei kuormita tai kuormit-
taa vähiten,  löytyi eniten diakoniatyöntekijöistä. Työajan rajaamista on dia-
koniatyössä helpottanut siirtyminen vastaanottoaikoihin ja päivystysjärjes-
telmään. Myös Raskin ym. (2003) tutkimus osoittaa diakoniatyöntekijöi-
den jaksavan työssään melko hyvin, mutta seurakunnan koolla oli kuitenkin 
yhteyttä työssä jaksamiseen siten, että suuremmissa seurakunnissa toimivat 
diakoniatyöntekijät jaksoivat työssään paremmin kuin pienten seurakun-
tien työntekijät. 

Työntekijämäärää suhteessa työn määrään pidetään pienenä (vrt. Rättyä 
1998). Diakoniatyöntekijöiden Liiton antaman uuden suosituksen mu-
kaan seurakunnassa tulisi olla yksi diakonian virka jokaista alkavaa 3000 
seurakunnan alueella asuvaa henkilöä kohti (Pyykkö 2000).  Aikaisemman 
tutkimukseni (1998) mukaan diakoniatoimistojen asiakkaat näkivät dia-
koniatyöntekijöiden määrän lisäämisen yhtenä keinona lisätä avun tarjon-
taa ja parantaa tuen saatavuutta. Työntekijöiden määrän lisääminen voi ol-
la eräs keino parantaa myös työssä jaksamista. Diakoniatyöntekijöiden asia-
kasmäärien kasvu ja asiakkaiden ongelmien luonne ovat lisänneet diakonia-
työntekijöiden työuupumusta. Jos kasvaviin ja muuttuviin haasteisiin halu-
taan vastata on aikaisempia tehtäviä karsittava tai työntekijämäärää lisättävä. 
(Salonen ym. 2000.) Työn kuormittavuus vaikuttaa työntekijän työkykyyn 
ja johtaa pahimmillaan työuupumuksen kautta työkyvyn menettämiseen. 
(Rantama 2001).

Niemelän (2004) tutkimuksen mukaan enemmistö työntekijöistä kokee 
pääsääntöisesti jaksavansa työssään. Diakoniatyöntekijät olivat tyytyväisiä ja 
sitoutuneita työhönsä, mutta työssä jaksamisen ongelmat olivat heille muita 
kirkon työntekijäryhmiä yleisempiä. Työn koettiin muuttuneen rasittavaksi 
ja vaativaksi. Reaktiona tähän ilmeni väsymystä, yhteiskunnallisen radikali-
soitumisen  tai hengellisyyden korostamista. (Malkavaara 2002.) Myös pap-
pien työn henkinen rasittavuus, työtahti ja kiire ovat lisääntyneet. Merkit-
tävintä työn henkisen rasittavuuden kasvu oli hiippakunnan työntekijöillä, 
sairaalasielunhoitajilla ja perheneuvojilla. (Salonen 1999.) Diakoniatyön ra-
jattomuus, kiihtyneet haasteet, kohtuuttomat odotukset ja jokaiselle herä-
tyskristitylle  ominainen pysyvä riittämättömyyden tunne voivat ajaa vah-
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vankin työntekijän työssään äärirajoille (Huovinen 1999).
Tulosten mukaan diakoniatyöntekijät kokivat työnsä mielekkääksi. Heil-

le työn hengellisyys ja oman uskonelämän hoitaminen olivat tärkeitä. Osa 
diakoniatyöntekijöistä hoiti omaa uskonelämäänsä mm. hiljaisuuden avul-
la. Retriittoiminnan ovat kokeneet mielekkäänä ja omaa jaksamista tuke-
vana erityisesti hoito- ja kasvatusalan ammattilaiset (Roti & Ihanus 1997). 
Usko, kutsumus, Jumalan johdatus, Jumalan työtoveruus ja rakkaus moti-
voivat ja auttoivat jaksamaan työssä. Tulos on samansuuntainen Raskin ym. 
(2003) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan diakoniatyöntekijöiden kirkol-
linen identiteetti on erityisen vahva, ja siinä on merkittävää rakkauden pal-
velun toteuttaminen ja kirkon yhteiseen uskoon sitoutuminen. Kantasen 
(2001) mukaan aikamme suureksi ongelmaksi on tullut työssä jaksaminen. 
Ihmiset pyrkivät ennenaikaisille eläkkeille ja vuorotteluvapaille tai he jää-
vät uupumuksen vuoksi sairaslomille. Hän kuvailee uupumusta sielun ide-
aalien kuolemaksi, jota voidaan elvyttää vain rakkaudella ja toisesta ihmi-
sestä välittämisellä. Voisiko diakoniatyöhön sisältyvä rakkaus ja usko toi-
mia suojana työuupumusta vastaan? Lääkäreiden uskonnollisuutta käsitte-
levässä tutkimuksessa usko Jumalaan oli monelle lääkärille voimavara työs-
sä. Työn sisäinen merkitys säilyi työhön liittyvistä vaikeuksista huolimatta. 
(Niemelä ym. 2003.)

Toisaalta Niemelän (2004) tutkimuksen mukaan parhaiten sopusoinnus-
sa työmääränsä kanssa kokevat olevansa vähemmän uskonnolliset työnte-
kijät ja huonoiten työnsä kanssa jaksavat kaikkein uskonnollisimmat työn-
tekijät. Tutkimuksen tulosten mukaan työn suunnittelemattomuus, liika 
kiltteys ja työlle uhrautuminen aiheuttivat rajatonta palvelemista ja työssä 
epäonnistumisen kokemusta. Mielenkiintoista olisi ollut tutkia syvällisem-
min vahvan uskonnollisuuden yhteyttä rajattomaan palveluun ja työlle uh-
rautumiseen, sillä ihmisen intensiivisen kohtaamisen toteutumisen tai to-
teutumattomuuden määrittäessä työn tärkeyttä ja työssä onnistumista vaa-
rana on itsensä rakkauden ja uskon alttarille uhraaminen. Myös Rantama 
(2001) tähdentää diakoniatyön ominaislaatuna ”hellittämätöntä ihmiskes-
keisyyttä”, joka voi saada työntekijän unohtamaan oman jaksamisensa. Mie-
lenkiintoista olisi tutkia myös historian ja perinteiden vaikutusta diakonia-
työssä jaksamiseen sillä jo 1800–1900-luvun vaihteessa diakoniatyössä il-
meni samansuuntaisia ristivetoja. Sisaryhteisö toisaalta suojasi loppuun pa-
lamiselta, mutta diakonissapalvelu myös aktivoi väsymystä. Rajaton palvelu 
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ja kaikkia ihmisiä kohtaan suuntautuva avuliaisuus oli sisaren itsensä sisäis-
tämä ankara velvollisuus. Oikea diakonissa teki koko ajan hyvää. (Kauppi-
nen-Perttula 2004.)

Tulosten mukaan seurakunnasta saatu tuki edisti työssä jaksamista. Eri-
tyisesti työtovereiden, esimiehen ja diakoniatyöntekijöiden tuella oli mer-
kitystä. Mainintoja kielteisistä työtoverisuhteista tai huonosta työilmapiiris-
tä ei ollut. Diakoniatyöntekijät arvostivat vapaaehtoisten ja seurakuntalais-
ten tukea. Useissa tutkimuksissa korostetaan erityisesti esimiehen ja työyh-
teisöllisten tekijöiden merkitystä työssä jaksamiselle (Vartia 1994, Väisänen 
1995, Salonen 1999, Kemppainen 2000, Kivimäki ym. 2000, Rämä 2000, 
Rantama 2001, Salmi 2001, Rask ym. 2003). Salmen tutkimuksen (2001) 
mukaan huonoksi koettuun työilmapiiriin vaikuttivat kirkkoherran huo-
not johtamistaidot ja hänen käyttämänsä päätöstentekotapa. Myös Ranta-
ma (2001) korostaa seurakunnan johtamistavan merkitystä työn kuormit-
tavaksi kokemiselle. Diakoniatyöntekijät saivat vähiten tukea työssä jaksa-
miseen työyhteisön ilmapiiristä ja esimieheltä (Rask ym. 2003). Sen sijaan 
Salosen (1999) tutkimuksen mukaan papeista suurin osa koki työtoverei-
den antaman tuen lisäksi myös seurakuntalaisilta/asiakkailta saamansa kan-
nustuksen ja tuen saamisen lisääntyneen. 

Tulosten mukaan kokemus ammattitaidosta, joka sisälsi mm. työn suun-
nittelemisen ja työtehtävien rajaamisen, vaikutti kokemukseen työn mielek-
kyydestä ja työssä jaksamisesta.  Kalimon ja Toppisen (1997) mukaan suo-
malaisessa työelämässä tapahtunut työmäärän kasvu ja kiireisyyden lisään-
tyminen edellyttävät selkeää työn priorisointia, lisääntyvää työn itsenäisen 
säätelyn mahdollisuutta ja toisaalta tukea rajojen asettamiseen silloin, kun 
henkilökohtainen työhön sitoutuminen on ylikorostunut ja tavoitteet epä-
realistisia. Selkeä painopisteiden ja tavoitteiden hakeminen ei ole diakonia-
työssä helppoa, mutta työn suunnitteleminen vuosijaksoina, konkreettisten 
tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen arviointi auttaa pitkäjänteiseen ja 
tavoitteelliseen työskentelyyn, sillä ilman minkäänlaista rajaamista työnku-
va on repaleinen ja epämääräinen. Epämääräisyys kuluttaa ja rasittaa lopul-
ta enemmän kuin työn suunnitteluun ja tavoitteiden miettimiseen käytet-
ty aika. (Kostiainen 2000.) 

Niska-Virta (1999) pohtii CRUX-lehden artikkelissa uupumiselta suojaa-
via tekijöitä diakoniatyössä. Hänen mukaansa työntekijän tulisi voida teh-
dä vain se, mikä työssä on olennaista, välttämätöntä ja omaan persoonaan 
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sopivaa, koska diakoniatyössä ei voi koskaan tehdä tarpeeksi. Diakoniatyös-
sä tartutaan jatkuvasti uusiin haasteisiin ja mistään vanhasta ei silti luovu-
ta. Työ hajoaa liian moneen suuntaan. Työuupumusta voi ehkäistä vähentä-
mällä ylipitkien työpäivien määrää, pitämällä vapaapäivät, listaamalla itsel-
le kuuluvia tehtäviä, huolehtimalla työnohjauksesta, tekemällä itselle viik-
kolukujärjestys, rajaamalla työtä yhdessä työtovereiden ja työtiimin kans-
sa, pohtimalla diakoniatyön arvoja ja työmenetelmiä sekä antamalla aikaa 
perheelle, ystäville ja harrastuksille. (Kostiainen 2000.) Myös Fabrin (2003) 
korostaa tehtävärajausten välttämättömyyttä, sillä pitkäjänteinen työote ei 
ole mahdollinen ennen kuin diakoniatyöntekijä tietää, mitä hänen työnsä 
on tai ei ole.

Diakoniatyössä jaksamista tukee tulosten mukaan yhtälailla työn mielek-
kyys ja yksityiselämän mielekkyys. Yksityiselämän yhteyttä seurakuntatyös-
sä jaksamiseen on tutkimuksissa käsitelty vähän. Rantama (2001) korostaa 
tutkimuksessaan, että hengellisen työn tekijällä ei ole kahta erillistä elämää, 
joista toinen olisi työelämä ja toinen yksityiselämä, vaan hänellä on yksi yh-
teinen elämä, jota hän päivittäin pyrkii jakamaan työn ja yksityisyyden välil-
lä. Elämäntilanteet vaikuttavat työhön ja työn laatuun. Jos työyhteisössä on 
mahdollista huomioida ihmisten elämäntilanteita työaikojen järjestämisessä, 
hyöty näkyy jatkossa työntekijöiden jaksamisessa ja työn laadussa. 

Tulosten mukaan yksityiselämän mielekkyyteen vaikuttivat oma uskon-
elämä, läheiset ihmiset, itsensä hoitaminen ja erilaiset harrastukset. Ranta-
man (2001) mukaan hengelliseen työhön kohdistuu seurakunnassa paljon 
odotuksia ja työntekijän voi olla vaikea irrottautua roolistaan vapaa-aikana, 
mutta jaksamisen edellytyksenä on työn ja vapaa-ajan vuorottelu.  Ylikuor-
mittunut ja uupunut työntekijä ei jaksa levittää kristillistä sanomaa ja to-
teuttaa lähimmäisenrakkautta. Joskus hoitoalalla oleva voi omaksua kuun-
telijan roolin kaikissa ihmissuhteissaan eikä osaa rajata omaa hoitajuuttaan 
työtilanteisiin (Roti & Ihanus 1997). Diakoniatyöntekijöiden eettisissä oh-
jeissa korostetaan työntekijän velvollisuutta huolehtia hengellisestä elämäs-
tään ja omasta ja työtovereiden hyvinvoinnista sillä seurakunta on keskinäi-
sen vastuun yhteisö (Diakoniatyöntekijöiden Liitto 2001).

Tutkimukseeni osallistuneet diakoniatyöntekijät näyttivät suurelta osin ky-
kenevän irrottautumaan työstään. Heille lepo, rentoutuminen ja vapaa-ai-
ka tarjosivat vastapainoa työlle. Luonto oli merkittävä voiman antaja. Työs-
tä irrottautuminen mahdollistui myös läheisten ihmisten seurassa ja harras-
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tusten parissa. Perhe, sukulaiset ja ystävät olivat rakkauden ja tuen antajia 
sekä niiden kohteita (vrt. Roti & Ihanus 1997, Kemppainen 2000). Kemp-
painen (2000) korostaa myös monipuolisen harrastustoiminnan ja oman it-
sensä kehittämisen merkitystä työssä jaksamiselle. Roti ja Ihanus (1997) ko-
rostavat vapaa-aikaan sisältyvän levon, unen, loman, hiljaisuuden, tervey-
den vaalimisen, liikunnan, lemmikkien ja luonnon merkitystä jaksamiselle. 
Saraneva (2000) tähdentää CRUX-lehden artikkelissa yhtenä uupumisen ja 
loppuun palamisen syynä sielun nääntymistä. Sielu nääntyy silloin, kun työ 
ei tunnu syvätasolla mielekkäältä, kun elämästä puuttuu aitous ja totuudel-
lisuus erilaisten roolien alla, kun ihmissuhteet nakertavat ja elämästä puut-
tuu tarkoitus. Ongelmien ydin ei ole lomien ja vapaapäivien puutteessa tai 
muussa työajan kontrollissa.

7.2.4. Tutkimuksen merkitys hoitotieteelle

Diakoniatyön käytännön tutkimus on vielä suhteellisen vähäistä erityises-
ti hoitotieteeseen liittyvänä. Tässä tutkimuksessa saatiin aikaisempia tutki-
muksia tukevaa ja täydentävää tietoa sekä uutta tietoa diakoniatyön sisällös-
tä, työssä olemisesta ja siinä jaksamisesta ja kehitettiin näistä alustava mal-
li. Työssä olemisen, työn sisällön, työssä jaksamisen ja työssä onnistumisen 
välisiä yhteyksiä kuvaavaa mallia on tarpeen kehittää edelleen ja sen toimi-
vuutta tulisi testata diakoniatyössä ja esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuol-
totyössä. 

Erityisesti työhön sisältyvien tärkeiden ja vähemmän tärkeiden työtehtä-
vien ja työssä onnistumisen tai epäonnistumisen kuvausten kautta saatuja 
tutkimustuloksia voidaan hyödyntää diakoniatyön lisäksi myös hoitotyön 
koulutuksessa ja käytännön diakoniatyön kehittämisessä. Tutkimus voi edes-
auttaa diakoniatyöntekijöitä laaja-alaisen työnsä rajaamisessa ja sen ydinsi-
sällön kirkastamisessa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää diakonia-
alan koulutuksessa ja diakonisen hoitotyön kehittämisessä.

Yhteiskunnan muutos haastaa diakoniatyötä kehittämään uusia toimin-
tamenetelmiä, puuttumaan syrjäytymistä ja hätää aiheuttaviin yhteiskun-
nallisiin rakenteisiin, ja kriittisesti pohtimaan työn sisältöä kipeimmin apua 
tarvitsevien ihmis- ja asiakasryhmien auttamiseksi. Tästä syystä diakonia-
työn käytännön tutkimus on aina tarpeellista ja ajankohtaista.  Moniam-
matillinen yhteistyö ja laaja-alainen verkostotyö edellyttää eri alojen asian-
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tuntijoilta toistensa työn ja ammatillisen osaamisen tuntemusta. Diakonia-
työllä ja sosiaali- ja terveydenhoitotyöllä on useita yhdistäviä rajapintoja. 
Näiden rajapintojen tunteminen, ja yhteistyön tutkiminen, palvelee kaik-
kia edellä mainittuja tahoja säästäen resursseja ja edistäen asiakkaan palve-
lun laatua.  Keskeisiä tutkimusaiheita ovat myös perhe- ja kulttuurilähtöi-
syys diakoniatyössä. 

Eläytymismenetelmää on aineistonkeruumenetelmänä käytetty hoitotie-
teessä vielä verraten vähän, vaikka sen soveltuvuus alan tutkimukseen on 
hyvä. Tämä tutkimus ehkä rohkaisee menetelmän käyttöön, koska eläyty-
mismenetelmän avulla kerätty aineisto avasi uutta ja erilaista näkökulmaa 
diakoniatyöhön. Diakoniatyön sisällön tutkiminen laadullisen tutkimuk-
sen menetelmin tässä laajuudessa oli haasteellista ja vaativaa, mutta silti jat-
kotutkimukseni kannalta hyödyllistä. Diakoniatyön laaja-alaisuudesta joh-
tuen tutkittava ilmiö on rajattava suppeammaksikuin tässä tutkimuksessa. 
Diakoniatyön käytännön tutkimuksessa on tulevaisuudessa avattava työn 
keskeisiä käsitteitä lisää, jotta niihin sisältyvä hiljainen tieto voitaisiin tehdä 
näkyväksi. Schein (1999) tähdentää auttavaa vuorovaikutusta käsitteleväs-
sä teoksessaan auttamisen määrittelemisen vaikeutta. Auttamisen käsittees-
tä on monia erilaisia tulkintoja ja lopulta asiakas määrittelee kuitenkin sen 
onko auttamista tapahtunut.

Diakoniatyöllä ja diakoniatyöhön liittyvällä tutkimustiedolla voi olla hoi-
tamiselle ja hoitotieteelle annettavaa nimenomaan lähimmäisenrakkauden, 
hengellisen hoitamisen, hoitotyön arvomaailman ja etiikan alueella. Dia-
koniatyössä puolestaan tarvitaan hoitotyön osaamista, tietojen ja taitojen 
päivitystä ja hoitotieteellistä tutkimusta. Tarpeellista olisi suunnata diako-
nista tutkimusta myös sairaaloissa ja laitoksissa tehtävään työhön. Suuri osa 
diakonissa-sairaanhoitajista hakeutuu töihin hoitoalan laitoksiin. Miten dia-
konia näkyy laitoksessa tapahtuvassa hoitamisessa? Mitä on diakonissan kut-
sumus sairaalassa? Diakoniatyön ja diakonisen hoitotyön tutkimuksen soi-
si kokonaisuudessaan lisääntyvän hoitotieteellisessä tutkimuksessa tulevai-
suudessa, koska tällä hetkellä se on hoitotieteessä harmillisen vähäistä. Jo-
kainen aihealueeseen liittyvä tutkimus on jo pelkästään tästä syystä tärkeä. 
Voisiko diakoniatiede olla omana pääaineenaan terveystieteissä joskus tule-
vaisuudessa? (Eriksson 2002).
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7.3. Johtopäätökset

Tutkimuksen tuloksiin perustuen voidaan esittää seuraavat johtopäätök-
set:

Diakoniatyöntekijät ovat diakoniatyössä, koska he ovat pääosin motivoi-
tuneita työhön ja viihtyvät siinä. Työssään viihtyvä työntekijä haluaa jat-
kaa työssään. 

Diakoniatyö on sisällöltään ihmisen ammattitaitoista auttamista, koko-
naisvaltaista tukemista ja hädän ehkäisemistä. Diakoniatyöntekijä kokee on-
nistuvansa työssään ja tekevänsä tärkeitä työtehtäviä silloin, kun hän kohtaa 
ihmisen intensiivisesti, tukee kokonaisvaltaisesti ja työ on palkitsevaa. Epä-
onnistuessaan työssään diakoniatyöntekijä tekee vähemmän tärkeitä työteh-
täviä, palvelee rajattomasti eikä kohtaa ihmistä intensiivisesti. 

Työn ja yksityiselämän mielekkyys auttaa työntekijää jaksamaan työs-
sään. Työ on mielekästä silloin, kun työntekijällä on motivaatiota hengelli-
sen työn tekemiseen, seurakunnasta saa tukea, työ on tyydyttävää, ja työn-
tekijä kokee olevansa ammattitaitoinen työssään. Oma uskonelämä, lähei-
set ihmiset, itsensä hoitaminen ja harrastustoiminta tekevät yksityiselämäs-
tä mielekkään. 

Diakoniatyössä olemisella, työn sisällöllä, työssä onnistumisella ja työs-
sä jaksamisella on yhteyttä toisiinsa. Mikä tahansa edellisistä voi vaikuttaa 
katalyytin tavoin muihin tekijöihin. Hengellisyys ja auttamishalu toimivat 
sekä alalle hakeutumisen motiivina että työn tekemisen ja työssä jaksami-
sen motiivina.

7.4. Jatkotutkimushaasteet

Diakoniatyö on haasteellinen tutkimuskohde sen laaja-alaisuuden ja moni-
ilmeisyyden vuoksi, mutta juuri tästä syystä sen tutkiminen on välttämä-
töntä. Erityisesti tarkemmin rajattujen työn osa-alueiden ja ilmiöiden tut-
kimus on tärkeää, jotta saataisiin syvällisempää tietoa aiheesta. Mielekästä 
olisi hengellisen tukemisen tutkiminen hoito- ja diakoniatyössä. Diakonia-
työssä olemisen, työn sisällön, työssä onnistumisen ja työssä jaksamisen vä-
lisistä suhteista luomaani alustavaa mallia tulisi kehittää edelleen käsittei-
den välisiä yhteyksiä testaamalla. 

Diakoniatyötä ja hoitotyötä yhdistää niiden historia ja nykyisyys. Oli-
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si mielekästä tutkia mm. sairaanhoitajien ja diakonissojen kutsumusta en-
nen ja nyt. Mikä on muuttunut hoitokutsumuksessa? Diakoniatyöntekijöi-
den ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöiden tekemästä yhteistyös-
tä tarvittaisiin lisää tutkimustietoa, kuten myös vapaaehtoistyön merkityk-
sestä diakoniatyölle ja työntekijöiden työssäjaksamiselle.

Taloudellisten resurssien niuketessa yhteistyö todennäköisesti tiivistyy en-
tisestään diakoniatyöntekijöiden ja muun terveydenhuoltohenkilökunnan 
välillä. Diakoniatyön haasteiden ja tulevaisuuden painopistealueiden enna-
kointi on mielekästä, koska esimerkiksi väestön ikääntyminen voi olla eräs 
tulevaisuuden diakoniatyön sisältöä muuttava tekijä (vrt. Hyttinen 1999). 
Yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen 
elämään, tästä syystä perhe- ja yhteisölähtöisen diakoniatyön tutkimus on 
tarpeellista Mitä yhteisöllisyys merkitsee ihmisille kirkon ja diakoniatyön 
kontekstissa? (vrt. van der Ven 1998).

Tutkimusta on tarkoitus jatkaa selvittämällä yhteisöllisyyden merkitystä 
diakoniatyössä. Osin palataan jo diakoniatyöntekijöiltä kerättyyn aineistoon, 
mutta lisäaineistoa kerätään lähinnä diakoniatyöhön sisältyvästä yhteisölli-
syydestä ja yhteisön tukemisesta. Oleellista on selvittää, miten diakoniatyön-
tekijät ymmärtävät osallisuuden, lähimmäisyyden ja yhteisöllisyyden. Mi-
tä diakoniaseurakunta työntekijöille merkitsee? Väitöskirjatutkimuksessani 
on tarkoitus kehittää malli yhteisölähtöisestä diakoniatyöstä, jolloin tutki-
mukseni käsittelee myös teemoja, joita kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön 
yhteinen linjaus 2010 korostaa (vrt. Kirkkohallitus 2003).

Jatkotutkimuksessani etsin yhteisölähtöisiä diakoniatyön menetelmiä ja 
keinoja aktivoida ja innostaa ihmisiä ja yhteisöjä yhteistyöhön keskinäistä 
lähimmäisen rakkautta vahvistavaan toimintaan. Tällöin myös työn sisäl-
lölliset painotukset voivat olla toisenlaisia kuin tässä tutkimuksessa. Yhtei-
söllisyyden näkökulman kautta voitaisiin päästä lähemmäksi diakoniaseu-
rakunnan ideaalia.



107

LÄHTEET 

Aalto, K. & Ormio, L. 1985. Potilaan luona. Sielunhoidollinen näkökulma hoitotyö-

hön. SHKS. Vaasa Oy, Vaasa.

Ahola, M., Antikainen, M-R., Salmesvuori, P. (toim.), 2002. Eevan tie alttarille. Edi-

ta Publishing Oy, Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu.

Ahonen, R. A. 2003. Lähetys rajojen ylittäjänä. Kokonaisvaltaisen lähetyskäsityksen 

vaikutus lähetystyön rakenteeseen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 84. Gum-

merus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Alasuutari, P.  1995. Laadullinen tutkimus. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Aro, S. 1991 (toim.). VPK. Väestövastuisen perusterveydenhuollon kokeilut. Raport-

teja 24. Sosiaali-ja terveyshallitus. Valtion painatuskeskus, Helsinki.

Baucom, L.H. 1998. A postmodern paradigm of pastoral care and counselling: Leaving 

the clock behind. Diss. The Southern Baptist Theological Seminary, UMI Compa-

ny, Michigan, United States.

Berelson, B.1971. Content analysis in communication research. Hafner publishing 

company, New York, United States.

Beyreuther, E. 1977. Uskon tekojen tiellä. Diakonian ja sisälähetyksen vaiheita uudella 

ajalla, 2.painos. Kirjaneliö, Sisälähetysseuran kirjapaino Raamattutalo, Pieksämäki. 

Blennberger, E. 2002. Diakonia ja diakonian teologia. Lahtinen, M. & Toikkanen, T. 

(toim.),  Anno Domino 2002. Diakoniatieteen vuosikirja. Lahden Diakoniasäätiö, 

Lahden diakonian instituutti, Vammalan kirjapaino, 165-178.

Denzin, N.K. 1994. The art and politics of interpretation. In Cenzin N.K. & Lin-

coln, Y.S. (eds) Handbook of qualitative research . Sage Publications, Thousand 

Oaks, 500-515

Diakoniatyöntekijöiden liiton hallitus, 2001. Diakoniatyöntekijöiden eettiset ohjeet.

Diakoniatyöntekijöiden liitto, Oulun alaosasto, 2004. Diakoniatyön tulevaisuus huo-

lestuttaa. Kotimaa 25/2004. Kustannus - Osakeyhtiö Kotimaa, Helsinki, 26.

Eriksson, K. 1987. Hoitamisen idea. Sairaanhoitajien koulutussäätiö, Forssan kirja-

paino Oy, Forssa.

Eriksson, K. 1988. Hoito tieteenä. Sairaanhoitajien koulutussäätiö, Forssan kirjapai-

no Oy, Forssa.

Eriksson, K. 2002. Rakkaus – diakoniatieteen ydin ja ethos. Lahtinen, M. & Toikka-

nen, T. (toim.). Anno Domino 2002. Diakoniatieteen vuosikirja. Lahden Diakoni-

asäätiö, Lahden diakonian instituutti, Vammalan kirjapaino, 155-161.



108

Eriksson, K. 2003. Diakonian erityisyys hoitotyössä. Lahtinen, M. & Toikkanen, T. 

(toim.), Anno Domino 2003. Diakoniatieteen vuosikirja. Lahden Diakoniasäätiö, 

Lahden diakonian instituutti, Vammalan kirjapaino, 120-126.

Eskola, J. 1991. Eläytymismenetelmän käyttö sosiaalitutkimuksessa – tekninen opas 

aloittelijoille. Työraportteja B:33-1991. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, 

Tampereen yliopisto, Jäljennepalvelu, Tampere.

Eskola, J. 1992. Eläytymismenetelmän käytöstä sosiaalitutkimuksessa – esimerkkinä 

korkeakoulututkimus. Työraportteja B:35-1992. Sosiologian ja sosiaalipsykologian 

laitos, Tampereen yliopisto, Jäljennepalvelu, Tampere.

Eskola, J. 1997. Eläytymismenetelmäopas. Tampereen yliopisto, Jäljennepalvelu, Tam-

pere.

Eskola, J. 1999. Hegelistä Harreen, narratiivista Nudistiin. Kuopion yliopisto, Sosi-

aalitieteiden laitos, Kuopio.

Eskola, J. & Pietilä, A-M. 2002. Eläytymismenetelmä ja terveysvalinta, Ekskursio eläy-

tymismenetelmän käyttöön nuoren terveysvalinnassa. Pietilä, A-M. ym. (toim.) Ter-

veyden edistäminen, Uudistuvat työmenetelmät, Werner Söderström osakeyhtiö, WS 

Bookwell Oy, Juva, 243-261.

Eskola, J. & Suoranta, J. 1996. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Lapin yliopisto, 

Lapin yliopistopaino, Rovaniemi.

Eskola, J. & Suoranta, J. 2003. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 6. painos. Gum-

merus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Fabrin, J-P. 1999. Lähimmäisen auttamisesta verojen rakastamiseen. CRUX, 6/1999, 

Auranen Oy, Forssa, 9.

Fabrin, J-P. 2003. Diakoniatyöntekijän rooli uudella vuosituhannella. CRUX 1/2003, 

Auranen Oy, Forssa, 16-18.

Halttunen,M., Voipio, R. & Pihlaja, P., 2002.  Kirkkolainsäädäntö 2002. Kirkkolain, 

kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen kommentaari.  Kirjoittajat ja Kirjapa-

ja Oy, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Hakala, P. 2002. Ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen. Helosvuori, R. , Koskenvesa, 

E. Niemelä, P. & Veikkola, J. (toim.).  Diakonian käsikirja.  Kirjapaja Oy, Helsinki, 

Gummerus Kirjapaino Oy, Helsinki, 233-266.

Harju, U-M. , Niemelä, P. , Ripatti, J. , Siivonen, T. & Särkelä, R. 2001. Vapaaehtois-

toiminta seurakunnassa ja järjestöissä.1. painos. Edita Oyj, Helsinki.

Heikkilä, M. 2000. Diakoniabarometri 1999. Diakonian alalla toimivien käsityksiä yh-

teiskunnan kehityssuunnasta. Heikkilä, M. , Karjalainen, J. & Malkavaara, M. 2000. 

Kirkonkirjat köyhyydestä. Kirkkopalvelujen julkaisuja N:O 5. Kirjapaino Raamat-

tutalo Oy, Pieksämäki, 149-168.



109

Heikkilä, M. & Karjalainen, J. 2000. Vuotoja hyvinvointivaltion turvaverkoissa. Kan-

salaiskeskustelun merkitys suomalaisessa hyvinvointipolitiikassa. Heikkilä, M. , Kar-

jalainen, J. & Malkavaara, M. (toim.). Kirkonkirjat köyhyydestä. Kirkkopalvelujen 

julkaisuja N:O 5, Kirjapaino Raamattutalo Oy, Pieksämäki, 212-266.

Heikkilä, M. & Rastas, M. 2000. Lamastrategioiden yhteys sosiaalitoimen resurssei-

hin. Yhteiskuntapolitiikka 65(3):225-236. STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutki-

mus- ja kehittämiskeskus, UUSIMAA OY, Porvoo.

Heino, H. , Salonen, K. ,  Rusama, J. & Ahonen, R. 1997. Suomen evankelisluteri-

lainen kirkko vuosina 1992-1995. Kirkon tutkimuskeskus. Gummerus Kirjapaino 

Oy, Jyväskylä.

Henttonen, K. 2001. Kirkko ja diakonia – äänetön yhtiömies? Diakonian näköaloja 

kolmannelle vuosituhannelle. Diakonian vuosikirja 2001. Diakonia ry, kirkon dia-

konia- ja yhteiskuntatyön keskus (KDYK), Helsinki.

Henttonen, K. 1997. Voiko sen tehdä toisinkin? Diakoniatieteen lähtökohdat ja va-

linnat. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja C Oppimateriaalia 1997:1, 

Lahden kaupungin painatuskeskus, Lahti.

Hirsjärvi, S. , Remes, P. &  Sajavaara, P. 2001. Tutki ja kirjoita. 6. –7.p.  Kustannus-

osakeyhtiö Tammi, Tummavuoren kirjapaino Oy, Vantaa. 

Huotari, V. 1992. Elävä seurakunta. Seurakuntatyön käsikirja. Gummerus Kirjapai-

no Oy, Jyväskylä.

Huovinen, E. 1997. Yhteisölliseen myötätuntoon. Veikkola, J. & Petrelius, P. Dia-

konia muutosvoimana. Diakonian vuosikirja 1996-1997. Hakapaino Oy, Helsin-

ki, 13-17.

Huovinen, E. 1999. Ryvettyykö diakonia vereslihalle asti? CRUX 2/1999. Auranen 

oy, Forssa, 18-21.

Hyttinen, H. 1999. Gerontologisen hoitotyön tietoperusta. Hoitotyön toimijoiden ar-

vio gerontologisessa hoitotyössä tarpeellisesta tietoperustasta lähitulevaisuudessa. Väi-

töskirjatutkimus D Medica 531.   Oulun yliopisto, Oulun yliopistopaino, Oulu.

Iivari, M. & Rastas, M. 1996. Takuun varassa. Takuusäätiö ylivelkaantuneiden autta-

jana. STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Gummerus 

Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

 Iivari, J. & Karjalainen, J. 1999. Diakonian köyhät. Epävirallinen apu perusturvan 

paikkaajana. STAKES Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raport-

teja 235, Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi.

Ilkka-Ahola, S. 2001. Suomalaisen diakonian juurilla. Otto Aarnisalon seurakuntadia-

konia Virroilla 1895-1899. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B raportte-

ja 7. Kyriiri Oy, Helsinki.



110

Janhonen, S. & Nikkonen, M. 2001. Johdanto: Laadullinen tutkimusmetodologia 

hoitotieteellisen tiedon tuottamisessa. Janhonen, S. & Nikkonen, M. (toim.). Laa-

dulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä. Werner Söderström Osakeyhtiö, WS 

Bookwell Oy, Juva, 7-20.

Julkunen, Helvi 1998. Terveysalan työsaroilta. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.

Jääskeläinen, P. 2000. Yhteisvastuukeräyksen ruokapankkiprojekti. Heikkilä, M. , Kar-

jalainen, J. & Malkavaara, M. (toim.). Kirkonkirjat köyhyydestä. Kirkkopalvelujen 

julkaisuja N:O 5. Kirjapaino Raamattutalo Oy, Pieksämäki, 203-211.

Jääskeläinen, I. 2002. Diakoniatoiminnan muodot. Helosvuori, R. , Koskenvesa, E. , 

Niemelä, P. & Veikkola, J. (toim.). Diakonian käsikirja. Kirjapaja Oy, Gummerus 

Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 192-232.

Kalimo, R. & Toppinen, S. 1997. Työuupumus Suomen työikäisellä väestöllä. Työ-

terveyslaitos, Helsinki.

Kansanaho, E. & Hissa, P.  1974. Palveleva kirkko. Sisälähetysseuran Raamattutalo. 

Pieksämäki.

Kantanen, M. 2001. Tilaa hengittää ja kohtuullinen palkka. Hyvää työhön. Kirkon 

kirja työstä. Kirkkohallitus, Kirkkohallituksen monistamo, Helsinki, 62-69.

Karjalainen, J. 2000. Ruokapankkien paikallinen vaikuttavuus. Heikkilä, M. , Karja-

lainen, J. & Malkavaara, M. Kirkonkirjat köyhyydestä. Kirkkopalvelujen julkaisuja 

N:O 5. Kirjapaino Raamattutalo Oy, Pieksämäki, 267-290.

Kauppinen-Perttula, U-M. 2004. Kutsumus, Palvelutyö, Jaksaminen. Sisaret Orive-

den Leprasairaalassa (1904-1953). Sähköinen väitöskirja. Acta Electronica Univer-

sitatis Tamperensis 355. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 

Tampere.

Kemppainen, R. 2000. Työssä jaksaminen ensihoidossa. Kyselytutkimus yksityissekto-

rin sairaankuljettajille. Pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja ter-

veyshallinnon laitos, Oulu.

Kettunen, P. 2001. Leipää vai läsnäoloa? Asiakkaan tarve ja diakoniatyöntekijän työnä-

ky laman puristuksessa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A, Nro 76, Gummerus Kir-

japaino Oy, Jyväskylä.

Kirkkohallitus/Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyönkeskus, Kirkkopalvelut, 2000. Kir-

kon aineellinen avustaminen kotimaassa. Kirkon aineellisen avun työryhmä, raport-

ti, Helsinki.

Kirkkohallitus, 2003. Vastuun ja osallisuuden yhteisö. Diakonia- ja yhteiskuntatyön 

linja 2010. Veikkola, J. (toim.). Kirjapaino Lasse Helle Oy, Helsinki.



111

Kirkkohallituksen ja pappisliiton työryhmän raportti, 2003. Pulaa papeista. CRUX 

5/2003, Auranen Oy, Forssa, 23-25.

Kivimäki, M., Vartia-Väänänen, M., Elovainio, M., Vahtera, J. & Virtanen, M. 2000. 

Työpaikkakiusaaminen ja sairauspoissaolot sairaalahenkilöstön kokemana. Yhteis-

kuntapolitiikka 65(4);327-331. STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja ke-

hittämiskeskus,  Uusimaa OY, Porvoo.

Kokko, S. 2004. Mielenterveystoimiston asiakkaiden ja työntekijöiden käsityksiä hy-

västä mielenterveystyöstä. Arvoteoreettinen näkökulma mielenterveystyöhön. Hoi-

totieteen ja terveyshallinnon laitos, Oulun yliopisto, Oulu University Press, Oulu.

Komulainen, T. , Peltola, L. , Perälä, M. , Ranta, J. , Ripatti, J., Särkiö, R. & Tiensuu, 

K. 1998. Seurakuntalaisen käsikirja. Oy Edita Ab, Helsinki.

Koskenvesa, E. 2000. Diakonia on kristityn tapa elää. Diakonia1/2000, Kustannus 

–Oy Kotimaa, Kainuun Sanomain Kirjapaino, Kajaani, 15-21.

Koskenvesa, E. 2002. Diakonia kirkon elämässä ja toiminnassa. Helosvuori, R. , Kos-

kenvesa, E., Niemelä, P. & Veikkola J. (toim.). Diakonian käsikirja. Gummerus Kir-

japaino Oy, Jyväskylä, Kirjapaja Oy, Helsinki, 35-70.

Koskiaho, B. 2002. Vapaaehtoistyön ehdot ja edellytykset. Helosvuori, R. , Kosken-

vesa, E., Niemelä, P. & Veikkola J. (toim.). Diakonian käsikirja. Gummerus Kirja-

paino Oy, Jyväskylä, Kirjapaja Oy, Helsinki, 446-464.

Kostiainen, A. 2000. Tavoitteellinen suunnittelu on työkalu. Diakonia 1/2000, Kus-

tannus –Oy Kotimaa, Kainuun Sanomain Kirjapaino, Kajaani, 35.

Krause, K. & Kiikkala, I. 1996. Hoitotieteellisen tutkimuksen peruskysymyksiä. Kir-

jayhtymä Oy.  Tammer-Paino Oy, Tampere.

Krippendorff, K. 1986. Content Analysis. An Introduction to Its Methodology. The 

Sage COMMTEXT Series. Sixth printing. Sage Publications, Inc. , United States 

of America.

Kruus, L. 1990. Diakoniatyön kohdentaminen. Koskenvesa, E. , Lehmuskallio, S. & 

Lappalainen, L. (toim.).  Diakonian vuosikirja. Diakonia ry, Helsinki, 39- 49.

Kumpusalo, E. 1991. Sosiaalinen tuki, huolenpito ja terveys. Sosiaali- ja terveyshalli-

tus, Raportteja 8. Valtion painatuskeskus, Helsinki.

Kuuppelomäki, M. 2002. Kuolevan potilaan emotionaalinen tukeminen – sairaanhoi-

tajan näkökulma. Hoitotiede 14 (3): 117-128. 

Kyngäs, H. & Vanhanen, L. 1999. Sisällön analyysi. Hoitotiede 11(1):3-12.

Latvala, E. & Vanhanen-Nuutinen, L. 2001. Laadullisen hoitotieteellisen tutkimuk-

sen perusprosessi: sisällönanalyysi. Janhonen, S. & Nikkonen, M. (toim.). Laadulli-

set tutkimusmenetelmät hoitotieteessä. Werner Söderström Osakeyhtiö, WS Book-

well Oy, Juva, 21-43.



112

Lemmetyinen, A. 2000. Ruokapankit kirkon diakonian työmuotona. Heikkilä, M. , 

Karjalainen, J. & Malkavaara, M. (toim.). Kirkonkirjat köyhyydestä. Kirkkopalve-

lujen julkaisuja N:O 5. Kirjapaino Raamattutalo Oy, Pieksämäki, 195-202.

Leppänen, A. 1994. Oppiva organisaatio ja ammatillinen pätevyys. s. 69-85. Teokses-

sa Terve työyhteisö – kehittämisen malleja ja menetelmiä. Toim. Lindström, K. Työ-

terveyslaitos, Helsinki.

Laakkonen, A. 2004. Hoitohenkilöstön ammatillinen kasvu hoitokulttuurissa. Aka-

teeminen väitöskirja, Kasvatustieteiden laitos, Tampereen yliopisto, Tampereen yli-

opiston Tiedekirjakauppa TAJU, Tampere.

Lemmetyinen, A. 1997. Arkipäivän yhteistyö toimeentulovaikeuksissa. Veikkola, J. & 

Petrelius, P. Diakonia muutosvoimana. Diakonian vuosikirja 1996-1997. Hakapai-

no Oy, Helsinki,  69-72.

Lindroos, H. 2002. Ollako vai eikö olla? CRUX 4/2002, Auranen Oy, Forssa, 44-

45.  

Liponkoski, R. & Routasalo, P. 2001. Iäkkään kuntoutuspotilaan saama emotionaali-

nen tuki sairaalahoitojakson aikana. Hoitotiede 13(5): 258-264. 

Liukkonen, A. & Åstedt-Kurki, P. 1994. Osallistuva havainnointi hoitotieteellisessä 

tutkimuksessa. Hoitotiede 2,  199-201.

Mackenzie, A.E: 1994. Evaluating ethnography: considerations for analysis. Journal 

of Advanced Nursing 19; 774-781.

Malkavaara, M. 2000. Diakonian, teologian ja diakonian murrokset. Heikkilä, M. , 

Karjalainen, J. & Malkavaara, M. (toim.). Kirkonkirjat köyhyydestä. Kirkkopalve-

lujen julkaisuja N:O 5. Kirjapaino Raamattutalo Oy, Pieksämäki, 17-57.

Malkavaara, M. 2002. Diakoniajärjestöt. Helosvuori, R., Koskenvesa, E., Niemelä, P. 

& Veikkola, J. (toim.). Diakonian käsikirja. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 

Kirjapaja, Helsinki, 294-316.

Markkola, P. 2002. Synti ja siveys. naiset, uskonto ja sosiaalinen työ Suomessa 1860-

1920.Tammer- Paino Oy, Tampere.

Markkola, P. 2003. Diakonia naisen kutsumuksena. 2003. CRUX 3/2003. Auranen 

Oy, Forssa,  14-16.

Mason , J. 1996. Qualitative Researching. Sage Publications Ltd, London.

Mattila, K-P. 2003. Lapsidiakonian käsikirja. Sininauhaliitto, Gummerus Kirjapai-

no Oy, Jyväskylä

Mayring, P. 2000. Qualitative Content Analysis. Forum Qualitative Sozialforschung/ 

Forum: Qualitative Social Research (On-line Journal) 1(2). 

Murtorinne, E. 1992. Suomen kirkon historia. Autonomian kausi 1809-1899. WSOY:n 

graafiset laitokset, Porvoo.



113

Mustakallio, H. 1999. Emansipaatiota, diakoniaa ja filantropiaa. Pohjoispohjalaiset 

naiset diakoniaa ja hyväntekeväisyyttä edistämässä 1900-luvun alkupuolelle saakka. 

Teologinen Aikakauskirja 104(1);94-101, Forssan Kirjapaino Oy, Forssa.

Mustakallio, H. 2002. Köyhät, sairaat ja kirkko. Suomalaista diakoniaa 1800-luvulta 

1940-luvulle. Mäkelä, V. (toim.). Lasaruksesta leipäjonoihin, Köyhyys kirkon kysy-

myksenä. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä, RT-Print Oy, Pieksämäki, 197-219.

Myllylä, M. 2000. Näkökulmia diakoniasta ja hoitotyöstä – kohti diakoninen hoito-

työ- käsitettä. Lisensiaatintutkimus, Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallin-

non laitos, Oulu.

Myllylä. M. 2002. Kohti diakonisen hoitotyön käsitettä. Lahtinen, M. & Toikkanen, 

T. Anno Domino 2002. Diakoniatieteen vuosikirja.  Lahden Diakoniasäätiö, Lah-

den diakonian instituutti. Vammalan kirjapaino. 179-195.

Myllylä, M. 2004. Diakonisen hoitotyön mallin rakentaminen. Väitöskirjatutkimus, 

Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos, Oulun yliopisto, Oulun yliopistopaino, Ou-

lu.

Mäkelä, K. 1990 Kvalitatiivisen analyysin arviointiperusteet. Mäkelä K. (toim) Kvalita-

tiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Gaudeamus, painokaari Oy, Helsinki, 42-59.

Mäkelä, H. 2002. Diakoniatyössä jaksaminen. Helosvuori, R. , Koskenvesa, E. , Nie-

melä, P. & Veikkola, J. (toim.). Diakonian käsikirja. Kirjapaja Oy, Gummerus Kir-

japaino Oy, Jyväskylä, 419-434.

Mäki, T. 2001. Yritysjohdon eettinen ryhmä tuki hyvää työtä. Hyvää työhön. Kirkon 

kirja työstä. Kirkkohallitus, Kirkkohallituksen monistamo, Helsinki, 33-36.

Määttä, T. 1991. Diakoniatyö Kalajoen rovastikunnassa 1944-1982. Lisensiaatintut-

kimus, Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta, Käytännöllisen teologian laitos, 

Helsinki.

Möttönen. S. 1994. Diakoninen hoitotyö diakonissakoulutuksessa. Pro gradu –tut-

kielma, Kuopion yliopisto. Hoitotieteen laitos, Kuopio.

Niemelä, P. 2000. Kansalaisten perusoikeudet ja perusturva vaarassa? Heikkilä, M. , 

Karjalainen, J. & Malkavaara, M. (toim.). Kirkonkirjat köyhyydestä. Kirkkopalve-

lujen julkaisuja N:O 5. Kirjapaino Raamattutalo Oy, Pieksämäki, 61-73.

Niemelä, P. 2002. Diakonia ja ihmiskäsitys. Helosvuori, R. , Koskenvesa, E. , Nieme-

lä, P. & Veikkola, J. (toim.). Diakonian käsikirja. Kirjapaja Oy, Gummerus Kirja-

paino Oy, Jyväskylä, 87-103.

Niemelä, K. ym. 2003. Lääkärien uskonnollisuus arvoja ja työorientaatiota erottelevana 

tekijänä. Teologinen Aikakauskirja 108(4):323-335, Helsingin yliopisto, Helsinki.



114

Niemelä, K. 2004. Uskonko niin kuin opetan? Seurakuntatyöntekijä uskon ja elä-

män ristipaineessa. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 85. Gummerus Kirjapai-

no Oy, Jyväskylä.

Nieminen, H. & Åstedt-Kurki, P. 1993. Laadullisen tutkimuksen tieteenfilosofisista 

lähtökohdista – pohdintaa hoitotieteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Hoitotie-

de 5(5): 194-198. 

Niska-Virta, J. 1999. Älä suostu uupumaan. CRUX 2/1999, Auranen Oy, Forssa, 40-

41.

Näslindh-Ylispangar, A., Raatikainen, R. & Laakso, H. 2003. Miespotilaiden olemas-

saolon kokemus pitkäaikaisosastolla. Elämäntarinatutkimus lähimmäisenrakkauden, 

epätoivon ja toivon merkityksistä. Hoitotiede 15(6):277-291.

Ojanen, S. 2001. Hyvä työ tuottaa hyvää.  Hyvää työhön. Kirkon kirja työstä. Kirk-

kohallitus, Kirkkohallituksen monistamo, Helsinki, 37-44.

Palm, P. 2001. Diakoninen kohtaaminen. Erityislaadun määrittäminen diakoniatyön-

tekijän keskeisimmällä tehtäväalueella. Lahtinen, M. & Toikkanen, T. Anno Domini 

2001. Diakoniatieteen vuosikirja. Lahden Diakoniasäätiö, Lahden Diakonian insti-

tuutti. Tammer-Paino Oy, Tampere, 120-132.

Perttilä, K, Koponen, P. & Suominen, H. 1999. Terveyden edistämisen strategiat kun-

nallisessa politiikassa. Asiakirjojen sisällön analyysi 1985-1996. Yhteiskuntapolittiik-

ka 64(5-6); 453-464. STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes-

kus, Libris Oy, Helsinki.

Pohjalainen, T. 2001. Diakoniatiede Lahden ammattikorkeakoulun Diakonian insti-

tuutin opetuksen perustana. Lahtinen, M. & Toikkanen, T. (toim.).Anno Domini 

2001. Diakoniatieteen vuosikirja. Lahden Diakoniasäätiö, Lahden Diakonian insti-

tuutti. Tammer-Paino Oy, Tampere, 11-27.

Polit, D. & Hungler B. 1995. Nursing Research. Principles and methods. J.B. Lippin-

cott Company, Philadelphia.

Pompey, H. 2003. Ihmisarvoinen hoitaminen – auttamisen raamatulliset perusteet. Lah-

tinen, M & Toikkanen, T. Anno Domini 2003. Diakoniatieteen vuosikirja. Lahden 

Diakoniasäätiö, Lahden diakonian instituutti. Vammalan Kirjapaino, 99-119.

Puustinen, L. 2003. Diakonisen hoitotyön ennakkoehdot ja ominaispiirteet. Lahtinen, 

M. & Toikkanen, T. (toim.). Anno Domini 2003. Diakoniatieteen vuosikirja. Lahden 

Diakoniasäätiö, Lahden diakonian instituutti. Vammalan Kirjapaino, 141-149.

Pyörälä, E. 1994. Kvalitatiivisen terveystutkimuksen metodologisia perusteita. Sosiaa-

lilääketieteellinen Aikakauslehti 1;4-14.

Pyykkö, R. 1999. Diakoniatyöntekijät tyytymättömiä palkkaansa. CRUX, 6/1999, 

Auranen Oy, Forssa, 8-9.



115

Pyykkö, R. 2000. Diakoniatyöntekijöiden lukumäärissä suuria eroja – liitto uudisti 

suosituksensa. CRUX 4/2000, Auranen Oy, Forssa,14-15.

Pyykkö, R. 2002. Johtotehtävissä toimivien diakoniatyöntekijöiden toimenkuva kai-

paa selkiyttämistä. CRUX 3/2002, Auranen Oy, Forssa, 31-32.

Pätsi, M. 2000. Yksityinen rippi diakoniatyössä. CRUX 2/2000, Auranen oy, Fors-

sa, 16-19.

Pätsi, M. 2002. Rakkautena vaikuttava usko. Diakonian identiteetti Uuden testamen-

tin valossa. Lahtinen, M. & Toikkanen, T. (toim.). Anno Domino 2002.Lahden Dia-

koniasäätiö, Lahden diakonian instituutti. Tammer- Paino, 117-124.

Rantama, M. 2001.  Ajaton työ. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hengellisen työn 

viranhaltijoiden käsitykset työajastaan ja työn kuormittavuudesta. Lisensiaatintutki-

mus. Sosiaalipolitiikka, Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos,  Kuopio. 

Rask, K., Kainulainen, S. & Pasanen, S. 2003. Vahva kirkollinen identiteetti, tukeva 

työyhteisö ja itsensä kehittäminen auttavat jaksamaan työssä. CRUX 5/2003 Suo-

men kirkon pappisliitto, diakoniatyöntekijöiden liitto, Suomen kanttori-urkuriliit-

to. Auranen Oy, Forssa, 28.

Rask, K., Kainulainen, S. & Pasanen, S. 2003. Diakoniatyön ja kirkon nuorisotyön 

arki vuonna 2002. Tutkimus diakoniatyöntekijöiden ja kirkon nuorisotyönohjaaji-

en kokemuksista seurakuntatyöstä ja työtaidoistaan. Diakonia-ammattikorkeakou-

lu, A tutkimuksia 3.  Multiprint Oy, Helsinki.

Rask, K., Kainulainen, S. & Pasanen, S. 2003. Koulutuksen antamat valmiudet seu-

rakuntatyöhön. Vuosina 1998-2002 valmistuneiden diakoniatyöntekijöiden ja kir-

kon nuorisotyönohjaajien sekä heidän esimiestensä käsityksiä kirkollisista valmiuk-

sista. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia 4, Multiprint Oy, 

Helsinki.

Rauhala, A. 2001. Tekijänsä näköinen työ. CRUX 4/2001. Auranen Oy, Forssa, 14-

15.

Rauma, K. 2003. Palkkakehityksen uusi toivo. CRUX 5/2003. Auranen Oy, Fors-

sa, 11.

Rintaniemi, R. 2002. Suomalainen diakoniatoiminta vuosina 1879-1972. Lahtinen, 

M. & Toikkanen, T. (toim.). Anno Domino 2002. Diakoniatieteen vuosikirja. Lah-

den Diakoniasäätiö, Lahden diakonian instituutti. Tammer - Paino, 44-75.  

Rintatalo, P. 2000. Elämän vaikeuksien syveneminen askarruttaa diakoniatyössä. Pi-

tääkö kirkon kehittää avustustoimintaansa vai tehdä jotakin muuta?  Heikkilä, M. , 

Karjalainen, J. & Malkavaara, M. (toim.). Kirkonkirjat köyhyydestä. Kirkkopalve-

lujen julkaisuja N:O 5. Kirjapaino Raamattutalo Oy, Pieksämäki, 186-191.



116

Roivainen, I. 2003. Diakonian erityisyys sosiaalityössä. Lahtinen, M. & Toikkanen, T. 

Anno Domino 2003. Diakoniatieteen vuosikirja. Lahden Diakoniasäätiö, Lahden 

diakonian instituutti. Vammalan kirjapaino, 27-36.

Roti, O. & Ihanus, J. 1997. Terveys ja psykologia. Kirjayhtymä Oy, Tammer - Pai-

no Oy, Tampere.

Rundgren, S. 2000. Kirkko ja autioituvat maakunnat. CRUX 6/2000. Auranen Oy, 

Forssa, s. 18-20.

Rämä, E. 2000. Henkilöstön työssä jaksaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa – ta-

paustutkimus työssä jaksamista edistävistä ja estävistä tekijöistä. Pro gradu –tutkiel-

ma, Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos, Oulu.

Rättyä, L. 1998. Diakoniatoimistojen asiakkaiden kokemukset avun ja tuen saami-

sesta. Pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallinnon lai-

tos, Oulu.

Rättyä, L. 1999. Diakoniatoimistojen asiakkaiden kokemukset avun ja tuen saamises-

ta. CRUX 2/1999, Auranen Oy, Forssa, 43-44.

Rydholm, L. 1997. Patient-Focused Care in Parish Nursing. Holistic Nursing Practi-

ce 11(3);47-60. An Aspen Publication, United States of America.

Ryökäs, E. 1990. Sielunhoitava diakonia – järjen diakonia. Diakonian vuosikirja, Oy 

Länsi-Suomi, Rauma, 19-29.

Ryökäs, E. 2000. Oppiiko diakonian? Vuosina 1986 ja 1987 hyväksyttyjen diakonian 

koulutusohjelmien onnistuneisuus. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 79. Gum-

merus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Ryökäs, R. 2001. Lähimmäinen avun kohteena vai osallistujana? Lahtinen, M. & Toik-

kanen, T. (toim.).  Anno Domini 2001. Diakoniatieteen vuosikirja. Lahden Diako-

niasäätiö, Lahden Diakonian instituutti. Tammer - Paino Oy, Tampere, 28-41.

Salmi, P. 2001. Seurakuntien hengellistä työtä tekevien työmotivaatio. Väitöskirjatut-

kimus. Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. JTO -tutkimuksia sarja 14. Tam-

mer - Paino Oy, Tampere.

Salmi, P. (2001) Hengellisillä työntekijöillä työmotivaatio korkealla. CRUX 4/2001. 

Auranen, Oy, 10-11.

Salonen, K., Kääriäinen, K. & Niemelä, K. 2000. Kirkko uudelle vuosituhannelle. 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1996-1999. Kirkon tutkimuskeskus, 

Tampere, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Saraneva, T. 2000. Ajatuksia työuupumuksesta. CRUX 6/2000 Auranen Oy, Fors-

sa, 7-8.



117

Sattilainen, S. 2001. Seurakunta – tutkimuksen ja henkilöstöpolitiikan unohdettu alue? 

CRUX 3/2001, Auranen Oy, Forssa,  28-30.

Schein, E.H. 1999. Process Consultation Revisited. Building the Helping Relationship. 

Addison-Wesley Publishing Company, Inc., United States of America.

Sivonen, K. 2003. Diakoninen hoitotyössä.  Lahtinen, M. & Toikkanen, T. (toim.). 

Anno Domino 2003. Diakoniatieteen vuosikirja. Lahden Diakoniasäätiö, Lahden 

diakonian instituutti. Vammalan kirjapaino, 127-140.

Siivonen, T. 2003. Diakonian erityisyys kirkossa. Lahtinen, M. & Toikkanen, T. (toim.). 

Anno Domino 2003. Diakoniatieteen vuosikirja. Lahden Diakoniasäätiö, Lahden 

diakonian instituutti. Vammalan kirjapaino, 74-83.

Seppänen, M. 1999. Tarvitaanko ruokapankkia? Keskustelua kirkon ruokapankkitoi-

minnan tulevaisuudesta.  CRUX, 6/1999Auranen Oy, Forssa, 26-29.

Sormunen, E. 1952. Diakonian käsikirja. Toinen uusittu ja täydennetty painos. Sisä-

lähetysseuran Raamattutalon kirjapaino, Pieksämäki.

Suominen, L. 1988. Diakonia tänään. SKSK, Pieksämäki.

Suomen kuntaliitto, 1998. Kunnat ja seurakunnat yhdessä,  Helsinki.

Syrjälä, L. , Ahonen, S. , Syrjäläinen, E. &  Saari, S.  1995. Laadullisen tutkimuksen 

työtapoja. 2 painos. Kirjapaino West Point Oy, Rauma.

Taskula, T. 1997. Seurakuntien ja kuntien yhteistyö. Veikkola, J. & Petrelius, P. (toim.). 

Diakonia muutosvoimana. Diakonian vuosikirja 1996-1997. Hakapaino Oy, Hel-

sinki,  61-65.

Tiittanen, H. 2001. Diakonissa yksinhuoltajaäidin tukena. Lahtinen, M. & Toikkanen, 

T. (toim.). Anno Domini 2001. Diakoniatieteen vuosikirja. Lahden Diakoniasäätiö, 

Lahden Diakonian instituutti. Tammer - Paino Oy, Tampere,141-161.

Toljamo, M. 1996. Insuliinihoitoisten diabeetikoiden hoitoon sitoutuminen, sosiaali-

nen tuki ja hallintakäsitykset. Lisensiaatintutkimus, Oulun yliopisto, Hoitotieteen 

ja terveyshallinnon laitos, Oulu.

Tuominen, V. 2001. Pienen seurakunnan kirkkoherran ja pienen kunnan johtajan yh-

teistyövisio 2000-luvulla. CRUX 4/200,  Auranen  Oy,  Forssa, 16-17.

Valopaasi, M. 1996. Uskonnollisuus hoitotyön arjessa. Tammer - Paino Oy, Tampe-

re.

Van der Ven, J. 1998. Practical Theology: An empirical approach. Peeters Press, Bel-

gium.

Vanhanen, L. 2000. Terveysalan opiskelijoiden suuntautuminen hoitamiseen. Väitös-

kirjatutkimus, Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos, Oulu Uni-

versity Press, Oulu.



118

Vanne, L. 2000. Palkkaukseen saatava korjaus. CRUX  1/2000, Auranen Oy, Fors-

sa, 9-10.

Vappula, K. 2002. Rakkaudesta laitosdiakoniaan: Suomen Diakonialaitosten liitto ry 

50 vuotta, 1951-2001. Lahtinen, M. & Toikkanen, T. Anno Domini 2002. Dia-

koniatieteen vuosikirja. Lahden Diakoniasäätiö, Lahden diakonian instituutti, Tam-

mer – Paino, 22-43.

Vartia, M. 1994. Työpaikan ihmissuhteet ja konfliktitilanteiden käsittely. Lindström, 

K. (toim.). Terve työyhteisö – kehittämisen malleja ja menetelmiä, Työterveyslaitos, 

Helsinki,  196-210.

Vauhkonen, O. 1992. Terveydenhuollon historia. SHKS. Gummerus Kirjapaino Oy, 

Jyväskylä.

Veijola, T. 2002. Diakonian juuret Raamatussa. Helosvuori, R., Koskenvesa, E., Nie-

melä, P. & Veikkola, J. (toim.). Diakonian käsikirja. Gummerus Kirjapaino Oy, Jy-

väskylä, Kirjapaja, Helsinki, 13-34.

Veikkola, J. 1997. Täysivaltaistava kirkko. Yhteisönä elettävä elämä. Diakonia muutos-

voimana. Diakonian vuosikirja 1996-1997. Hakapaino Oy, Helsinki, 82-84.

Veikkola, J. 2002. Diakonian perustehtävä, visiot ja tavoitteet. Helosvuori, R., Kosken-

vesa, E., Niemelä, P. & Veikkola, J. (toim.). Diakonian käsikirja. Gummerus Kirja-

paino Oy, Jyväskylä, Kirjapaja, Helsinki, 107-128.

Veikkola, J. 2003. Vastuun ja osallisuuden yhteisö. Kirkon diakonia- ja yhteiskunta-

työn yhteinen linjaus 2010. CRUX 7/2003, Auranen Oy, Forssa, 82-84.

Virtaperko, L.1996. Avoterveydenhuollon sielunhoito diakoniatyössä. Sielunhoidon 

aikakauskirja, nro 9, avohoidon sielunhoito,  Hakapaino Oy, Helsinki, 18-31.

Voipio, J. , Träskman, G. , Halttunen, M. & Ventä, K.  1993. Uusi kirkkolainsäädän-

tö. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Väisänen, R. 1995. Työelämän turvattomuus, sen syyt ja hallintakeinot. Tutkimus 

ydinkeski-ikäisten (45-54) työntekijöistä Kuopion läänissä. Väitöskirjatutkimus, 

Kuopion yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kuopion yliopiston paina-

tuskeskus, Kuopio.

Walsh, F. 1999. Spiritual Resources in Family Therapy. The Guilford Press, New York, 

United States of America.

Åstrand, K. 1995. Käytännöllistä ja hengellistä työtä. Tutkimus diakoniatyön vaati-

vuudesta. Diakoniatyöntekijöiden Liitto ry, Helsinki.



119

Liitteet



120



121



122



123



124



125



126



127



128

Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia

Sarjassa julkaistaan merkittäviä tutkimuksia. Julkaisun on tuotettava uutta ja 
innovatiivista tutkimustietoa Diakonia-ammattikorkeakoulun opetus-, tut-
kimus- ja kehittämistoiminnan alueilta. Sarjaan voivat tarjota julkaisuja niin 
Diakonia-ammattikorkeakoulun omat työntekijät kuin ulkopuoliset.

1 Kainulainen, Sakari (toim.) 2002:
Ammattikorkeakoulu - tehdas vai akatemia?

2 Rask, Katja & Pasanen, Sina 2003:
Perhekuntoutuksesta valmiuksia päihteettömyyteen, vanhemmuuteen ja 
elämänhallintaan. Perheen yhdistetty hoito (PYY) -kuntoutusprosessin ar-
viointi.

3  Rask, Katja & Kainulainen, Sakari & Pasanen, Sina 2003:
Diakoniatyön ja kirkon nuorisotyön arki vuonna 2002. Tutkimus diakonia-
työntekijöiden ja kirkon nuorisotyönohjaajien kokemuksista seurakunta-
työstä ja työtaidoistaan.

4  Rask, Katja, Kainulainen, Sakari & Pasanen, Sina 2003:
Koulutuksen antamat valmiudet seurakuntatyöhön. Vuosina 1998-2002 
valmistuneiden diakoniatyöntekijöiden ja kirkon nuorisotyönohjaajien se-
kä heidän esimiestensä käsityksiä kirkollisista valmiuksista.

5 Hynynen, Heidi & Pyörre, Susanna & Roslöf, Raija 2003: 
Elämä käsillä - viittomakielentulkin ammattikuva.

6 Gothóni, Raili & Jantunen, Eila 2003:
Seniorien seurakunta - 75-vuotiaiden helsinkiläisten ajatuksia elämästään 
ja seurakunnastaan

7 Karjalainen, Anna Liisa 2004:
Kokemuksesta kirjoittaminen ja kirjoittamisen kokemus. Omaelämäker-
rallinen kirjoittaminen sosionomikoulutuksessa ja narratiivinen menetel-
mä sosiaalialan työssä
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8 Launonen, Pekka 2004:
Nuorisonohjaajasta nuorisotyönohjaajaksi. Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon nuorisotyönohjaajien koulutus ja ammattitaidon muuttuvat tulkin-
nat 1949-1996.

9 Rautio, Maria 2004:
Muuttuva työelämä haastaa työterveyshuollon kehittämään menetelmiään 
ja osaamistaan. Työterveyshuollon menetelmien kehittäminen moniamma-
tillisena opppimisprosessina.

10 Leskinen, Riitta 2005:
Itseohjautuva ammattikorkeakoulun jatkotutkinto-opiskelija. Tapaus 
Diak  ja Hamk.

11  Hyväri, Susanna & Latvus, Kari 2005:
Paikallisia teologioita Espoossa

12  Lampi, Hannu 2005:
Miehen sydäninfarktikokemus: Fenomenologinen tutkimus sairastumises-
ta ja potilaana olosta.

13 Semi, Eija 2006:
Sosiaalialan työn ja sosiaalipedagogiikan yhtymäkohtia historiallisen tulkin-
nan ja opetussuunnitelmien valossa

14 Ryökäs, Esko 2006:
Kokonaisdiakonia

15 Pesonen, Arja 2006:
Asiakkaiden kokemuksia mielenterveyspalveluista
 
16 Karppinen, Leena 2007: 
”Vain paras on tarpeeksi hyvää lapsille”. Ruusu Heininen Sortavalan Kas-
vattajaopiston perustajana ja kehittäjänä
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17 Hyväri, Susanna 2008:
Paikkasidos elämäntavassa ja elämänkulussa - maaseutu ja kaupunki yhden 
ikäryhmän kokemana

18 Jantunen, Eila 2008:
Osalliseksi tuleminen – masentuneiden vertaistukea jäsentävä substantiivi-
nen teoria

19 Rautasalo, Eija 2008:
Hoitotyön ammattilaisten näkemyksiä ikääntyvien ihmisten seksuaalisuu-
desta

20 Korhonen, Saila 2008:
Ohjaus siinä sivussa - työelämässä toimivien ohjaajien kokemuksia
sosionomi (AMK) –opiskelijoiden harjoittelun ohjauksesta

21 Mikkola Tuula 2009:
Sinusta kiinni – Tutkimus puolisohoivan arjen toimijuuksista

22 Launonen Pekka 2009:
Kasvu kirkon työntekijäksi. Diakoni- diakonissa- ja nuorisotyönohjaaja-
opiskelijoiden ammatillilnen motivaatio, osaaminen ja identiteetti vuosi-
na 2004 – 2008

23 Minna Valtonen 2009:
Kertomuksia kirkon työntekijäksi kasvamisesta. Kirkon nuorisotyönohjaa-
jiksi opiskelevien spiritualiteetin ja ammatillisen identiteetin muotoutumi-
nen

24 Lea Rättyä
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