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Tutkimus käsittelee kansainvälistä diakoniaa Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon hiippakunta- ja keskushallinnossa vuosina 1993–2004. 

Tutkimustehtävä jakaantuu kolmeen osaan: 1) Mitä kansainvälisellä diako-
nialla tarkoitettiin ja millaisia kansainvälisiä liittymäkohtia diakoniaan si-
sältyi hiippakunta- ja keskushallinnossa? 2) Millaista kansainväliseen diako-
niaan liittyvää toimintaa hiippakunta- ja keskushallinnossa oli ja miten toi-
mintaa perusteltiin? 3) Millä tavoin hiippakunta- ja keskushallinnon linja-
ukset ilmentävät kirkon käsitystä kansainvälisestä diakoniasta?

Tutkimus on toteutettu laadullisen sisällönanalyysin tutkimusmenetelmää 
käyttäen. Tutkimus on luonteeltaan aineistolähtöinen ja sen tekemisessä on 
sovellettu grounded theory -tutkimusmenetelmää sekä historiantutkimuk-
sen kysymyksenasetteluja.  Tutkimusaineisto koostuu kirkon hiippakunta- 
ja keskushallinnon asiakirjoista.

Tutkimustuloksena muodostuu malli kansainvälisestä diakoniasta kirkon 
hallinnossa tutkimusajankohtana. Kansainvälinen diakonia koostuu siinä 
kolmesta osa-alueesta ja kolmesta muutosalueesta. Muutosalueet kosketta-
vat jokaista osa-aluetta. Kansainvälisen diakonian osa-alueet ovat tutkimuk-
sen mukaan kansainvälisen diakonian asema kirkon hallinnossa, maan rajat 
ylittävä diakonia ja kulttuurienvälinen diakonia. Kansainvälisen diakonian 
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muutosalueet ovat kansainvälisen diakonian teologiassa tapahtuneet muu-
tokset, kansainvälisen diakonian toiminnassa tapahtuneet muutokset ja lä-
himmäisyys kansainvälisessä diakoniassa. 

Kansainvälinen diakonia muuttui tutkimusajankohtana erityisesti suhtees-
sa lähetystyön teologiaan ja sen kautta kirkon itseymmärrykseen. Kansain-
välinen diakonia alettiin ymmärtää osana kirkon kokonaisvaltaista lähetys-
tehtävää. Kansainvälinen diakonia alkoi yhteiskunnan monikulttuuristumi-
sen myötä tapahtua yhä enemmän kotimaassa. 

Kansainvälisen diakonian eri osa-alueita yhdistää yhtäältä pyrkimys lä-
himmäisten auttamiseen ja toisaalta lähimmäisen jääminen itselle vieraak-
si auttamisen kohteeksi. Autettava on usein jäänyt toiseksi tai ulkokehäl-
le suhteessa kirkkoon. Kirkko on kansainvälistä diakoniaa käsitellessään ol-
lut muukalaisen asialla; kansainvälistä diakoniaa on toteutettu ennemmin 
muukalaisia varten kuin yhdessä heidän kanssaan.

Avainsanat: diakonia, diakonian teologia, kansainvälinen diakonia, kult-
tuurienvälinen diakonia, kirkon hallinto

Teemat: Kirkko ja seurakunta. Hyvinvointi ja terveys. Monikulttuurisuus

Julkaistu: Painettuna ja Open Access -verkkojulkaisuna



5

AbSTrAcT

Tiina Ikonen   The church Working for Strangers.
     International Diaconia in the Diocesan and  
    central Administration of the Evangelical 
    Lutheran church of Finland 1993–2004
  
Helsinki:    Diaconia University of Applied Sciences,  
    2015
    
245 pages   Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja 
Series    A Tutkimuksia 41
    [Publications of Diaconia University of 
    Applied Sciences 
    A Studies 41]

ISBN    ISSN

978-952-493-244-8 (print) 1455-9919
78-952-493-245-5 (pdf ) 

This study examines international diaconia in the diocesan and central 
administration of the Evangelical Lutheran Church of Finland in the 

years 1993−2004. The research question of this study consists of three parts. 
1) What meanings has international diaconia had, and what international 
aspects have been included in diaconia within the diocesan and central ad-
ministration? 2) What actions have been included in international diaconia 
within the diocesan and central administration, and what reasons have been 
given for these actions? 3) How do the decisions of the diocesan and cent-
ral administration express the idea of international diaconia in the church?

This data-based study has been carried out through the methodologi-
cal means of qualitative content analysis with aspects of historical analysis. 
Methods of grounded theory have been applied in the research process. The 
main data of the study consists of administrative documents of the church’s 
diocesan and central administration.  
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As a result of this study, a model of international diaconia in the church 
administration was formed. In the model, international diaconia was divi-
ded into three dimensions and three factors. The factors are seen in every 
dimension. The three dimensions of international diaconia are called the 
position of international diaconia in the church administration, diaconia 
meeting national borders, and intercultural diaconia. The three factors ap-
parent in these dimensions are called the theology of international diaco-
nia, the praxis of international diaconia and the question of neighbors in 
international diaconia.   

The study found major changes in international diaconia during the rese-
arch period. First, the theology of international diaconia was discussed in re-
lation to the theology of the missionary practice of the church. International 
diaconia was found to be an integral part of the church’s mission. The new 
understanding of international diaconia made clear that the church should 
act as a subject of international diaconia and that there is a wider under-
standing of international responsibility to be found.

Second, intercultural diaconia was introduced and increased in a rapid 
manner. Half of the international diaconia praxis was organized for natio-
nal intercultural diaconia. This change was due to increasing migration to 
Finland. 

Third, international diaconia was challenged by the question of neighbor-
liness. Within international diaconia, the church worked in order to help 
people in need both in international and national contexts. Neighbors we-
re often considered strangers or others by the church and as objects of inter-
national diaconia. It was common for international diaconia − both outside 
and inside national borders − to work for strangers rather than with them.

Key words: diaconia, theology of diaconia, international diaconia, intercul-
tural diaconia, church administration

Themes: Well-being and Health. Church and Parish. Multiculturalism

Published: Printed and Open Access
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esipuhe

Tutkimuksen tekeminen ei lopulta eroa kovinkaan paljon salapoliisin 
työstä. On löydettävä olennaiset ratkaistavana olevaan arvoitukseen 

liittyvät kysymykset, asetettava arvoitus laajempaan yhteyteensä ja erotelta-
va johtolankojen kerästä ne, joiden avulla arvoitus on mahdollista ratkaista. 
Dekkarit ovat olleet lapsesta saakka mielilukemistani. Ne ovat olleet myös 
tämän tutkimuksen menetelmällisiä innoittajia. Murhaa ei onneksi ole ta-
pahtunut, mutta tutkija on saanut käyttää pieniä harmaita aivosolujaan.

Kysymys diakonian olemuksesta ja siitä, millä tavoin uskonto ja auttamistyö 
voivat liittyä toisiinsa, toi minut aikoinaan opiskelemaan teologiaa. Kysymys 
on edelleen hyvin kiinnostava – arvelen jatkavani sen parissa muodossa tai 
toisessa vielä pitkään. Vaikka väitöstutkimukseni ei ole ratkaissut kysymys-
tä diakonian olemuksesta, olen iloinen, että olen saanut olla mukana piirtä-
mässä diakonian karttaa yhdessä muiden tutkijoiden ja toimijoiden kanssa.

Kiinnostus erilaisia tutkimusmenetelmiä kohtaan houkutteli minut jat-
ko-opintojen pariin. Olen iloinnut mahdollisuudesta pohtia tutkimusme-
netelmiä ja tieteen tekemisen mahdollisuuksia paitsi omassa jatkokoulutus-
seminaarissani myös lukuisten käytännöllisen teologian pääaineopiskelijoi-
den kanssa. Ohjaajani professori Jyrki Knuutila on tarjonnut minulle mah-
dollisuuden kisällin paikkaan tutkielmaseminaarityöskentelyssä ja monis-
sa tutkimusyhteistyön verkostoissa. Kiitos, Jyrki, niistä mahdollisuuksista 
joita olen saanut! Kiitos myös niistä lukuisista keskusteluista, joita olemme 
käyneet ja siitä, että olet kannustanut minua eteenpäin tutkimusmatkalla-
ni. Olin onnekas saadessani väitöskirjatyöni puolivälissä toiseksi ohjaajak-
seni dosentti Kari Latvuksen. Kiitos, Kari, tarkkanäköisyydestäsi ja hyvis-
tä kysymyksistäsi, jotka ovat vieneet työtäni eteenpäin! Haluan kiittää mo-
lempia ohjaajiani avarakatseisuudesta diakoniailmiön suhteen sekä siitä, et-
tä olette maltillisesti opettaneet minua tekemään tutkimusta. 

Molempia ohjaajiani haluan kiittää siitä, että olette tuoneet minut mo-
nien tutkimus- ja yhteistyöverkostojen äärelle. Erityisellä lämmöllä ajatte-
len Diakonian tutkimuksen seuraa, jonka sihteerinä olen saanut toimia vii-
meisten kolmen vuoden ajan. Seuran toiminnan kautta olen saanut seura-
ta diakonian tutkimusta näköalapaikalta. 
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Sain väitöstutkimukseni esitarkastajiksi dosentti Mikko Malkavaaran ja 
dosentti Tapani Innasen. Odotin jännityksellä heidän lausuntojaan, sillä tie-
sin heidät tarkoiksi menetelmällisiksi osaajiksi. Mikko Malkavaara on lisäk-
si tutkimukseni aihepiirin erityisasiantuntija. Sain työskentelyni loppuvai-
heen kannustimiksi kaksi huolella laadittua lausuntoa, jotka auttoivat mi-
nua viemään tutkimustani vielä yhden askeleen eteenpäin. Mikko Malka-
vaara on lupautunut myös toimimaan vastaväittäjänä väitöstilaisuudessa-
ni, mistä rohkenen kiittää jo etukäteen. Mikko ja Tapani, kiitos, että olette 
saattamassa minua urakkani viime metreillä! 

Olen saanut tehdä tutkimustyötä ystävien seurassa. Ajattelen lämmöllä 
työyhteisöjäni Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa: käytännöl-
lisen teologian osaston väkeä, Fabianinkatu 24:n tutkijatilojen porukkaa ja 
työtovereitani tiedekunnan hallintopalveluissa. Olen saanut tehdä matkaa 
ja matkoja monen minulle tärkeän ihmisen kanssa. Kiitos teille jokaiselle! 

Työn loppuvaiheessa olen saanut kättä pidempää apua TT, KM Elina Kuu-
sistolta, joka antoi arvokasta palautetta käsikirjoituksestani ja FM, TM Teija 
Pitkäseltä, joka auttoi minua käymään läpi työn alaviitteet ja lähde- ja kir-
jallisuusluettelon. Teijan kanssa olen saanut jakaa myös monta muuta tärke-
ää hetkeä. TM Päivi Pöyhösen kanssa olemme kulkeneet yhtä matkaa tut-
kimustyömme alkumetreiltä saakka. Tänä talvena olemme saapuneet lop-
pusuoralle. Kiitos, Päivi, tuestasi matkan varrella. MuM, KM Jenni Urpo-
nen toimi kätilönä, kun otin käyttöön diakoniakasvatuksen käsitteen. Yh-
dessä oppii enemmän!

Tutkimustani ovat rahoittaneet Kirkon tutkimuskeskus, Tieteen ja taiteen 
kristillinen tukisäätiö sekä Seurakuntien talousneuvoston säätiö. Lämmin 
kiitos! Saamani apurahat ovat mahdollistaneet työn tekemisen ja auttaneet 
pysymään pinnalla pätkätöiden merellä. Sain tehdä kaksi vuotta tutkimus-
ta silloisen Valtakunnallisen teologian tutkijakoulun tohtorikoulutettavana. 
Olen kiitollinen verkostoista, joissa sain tehdä tutkimusta tutkijakouluaika-
nani. Mahdollisuus pohtia tutkimuksen tekoon liittyviä kysymyksiä eri alo-
jen tutkijoiden kanssa on ollut minulle arvokas. 

Diakonia-ammattikorkeakoulu on ottanut väitöstutkimukseni julkaista-
vaksi tutkimussarjassaan. Olen tästä hyvin iloinen ja kiitollinen. Toivon, et-
tä työstäni olisi iloa myös lukijoille. 

Lapsuudenperheessäni sain kokea, miten työnteko voi innostaa oppimaan 
uusia asioita. Sain lapsena seurata vierestä isäni, nyt jo edesmenneen geo-
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logi Tauno Vuotoveden, malminetsintätyötä. Jo silloin opin jotakin tutki-
mustyön seikkailullisuudesta. Äitini lehtori Pirjo Vuotovesi on ollut herät-
tämässä minussa kiinnostuksen ihmisten ja organisaatioiden toimintaa koh-
taan. Vanhempani ja sisareni Leena Vuotovesi ovat kannustaneet minua niin 
tutkimustyössä kuin muissakin elämän asioissa – kiitos siitä! Äitiäni ja hä-
nen kumppaniaan Seppo Miettistä haluan kannustuksen lisäksi kiittää ar-
jen avusta väitöskirjahankkeen aikana. Kannustuksesta ja arjen avusta ha-
luan kiittää myös appivanhempiani Hilkka ja Timo Ikosta sekä kummitä-
tiäni Riitta Vaismaata.

Puolisoani Jari Ikosta haluan kiittää monesta asiasta. Tässä yhteydessä kii-
tän kärsivällisyydestäsi pitkään jatkuneen tutkimustyöni aikana. Kiitän myös 
järkesi äänestä: tiukan paikan tullen olen voinut pohtia kanssasi tutkimuk-
seni perimmäistä logiikkaa. Lapsiani Iidaa ja Totoa kiitän siitä uteliaisuu-
desta ja tarkkakatseisuudesta, jolla osaatte katsoa maailmaa. Jospa sitä tart-
tuisi vähän minuunkin.

Nyt on aika iloita yhdessä väitöskirjani valmistumisesta!

Myyrmäessä pääsiäisenä 2015
Tiina Ikonen 
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1 Johdanto

1.1 Kansainvälinen diakonia osana diakonian 
tutkimusta

Diakonian tutkimus 2000-luvulla

Tämä tutkimus käsittelee kansainvälistä diakoniaa Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon hiippakunta- ja keskushallinnossa vuosina 1993–

2004. Kansainvälinen diakonia on käsite, jota on aikaisemmassa tutkimuk-
sessa lähestytty eri tieteenalojen ja oppiaineiden näkökulmista. 

Diakonian tutkimus on lisääntynyt Suomessa voimakkaasti 1990-luvun 
lopulta lähtien.1 Voi jopa puhua diakonian tutkimuksen uudesta aallosta 
suhteessa aikaisempaan tutkimukseen.2 Viimeaikainen diakonian tutkimus 
on pureutunut aikaisempaa enemmän diakonian moniulotteiseen käsittee-
seen ja ollut myös kyseenalaistamassa sitä.

Diakonian tutkimuksen uutta aaltoa edelsi diakonian tutkimuksen kausi, jo-
ta kutsun perinteisen diakonian tutkimuksen kaudeksi. Perinteisessä diakonian 

1   Ryökäs 2005, 87.
2  Suomessa diakonian tutkimuksen lisääntymistä kuvaa tutkimuksen määrällisen lisääntymisen lisäksi hyvin 

kahden diakonian tutkimusta julkaisevan aikakauskirjan syntyminen 2000-luvun alussa. Lahden Diakoni-
asäätiö ja Lahden Diakonian instituutti julkaisivat vuosina 2001–2009 kerran vuodessa ilmestynyttä sarjaa 
Anno Domini Diakoniatieteen vuosikirja. Vuonna 2001 perustettiin Diakonian tutkimuksen seura, joka on 
julkaissut vuodesta 2004 saakka Diakonian tutkimus -aikakauskirjaa. Molempien julkaisusarjojen tarkoituk-
sena on ollut tuoda esiin tuoretta diakonian tutkimusta. Diakonian tutkimuksen uutta aaltoa kuvaavat myös 
pyrkimykset määritellä erityinen diakoniatiede. Diakonian tieteellistymiseen ja tutkimukselliseen jäsentymi-
seen on vaikuttanut myös Diakonia-ammattikorkeakoulun perustaminen vuonna 1996. Lahden Diakoniasää-
tiö 2014; Diakonian tutkimuksen seura 2014; Diakonia-ammattikorkeakoulu 2014. Aalto kokosi vuonna 
2009 diakonian tutkimuksen kommentoivan bibliografian, joka sekä kokoaa yhteen vuosituhannen vaihteen 
diakonian tutkimusta että kuvastaa osaltaan diakonian tutkimuksen lisääntymistä ja jäsentymistä. Aalto 2009.
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tutkimuksessa korostuivat diakonian historian tutkimus ja siihen liittyvä dia-
koniatoiminnan erittely. Diakonian historian tutkimus oli osa sekä kirkko-
historiaa että eri yhteiskunnallisten toimijoiden kuten diakonialaitosten, jär-
jestöjen ja yksityishenkilöiden historiaa. Diakonian käsitettä kyseenalaistet-
tiin tai systematisoitiin perinteisessä diakonian tutkimuksessa diakonian tut-
kimuksen uutta aaltoa harvemmin. Diakonia ymmärrettiin kristillis-sosiaa-
liseksi auttamistyöksi, jonka juuret olivat alkuseurakunnassa.3 

Heikossa asemassa olevien ihmisten auttamisen on katsottu kuuluneen 
kristilliseen perinteeseen ensimmäisistä vuosisadoista saakka.4 Suomalaisen 
diakoniatyön juuret ovat yhteisen kristillisen perinteen lisäksi reformaatios-
sa ja 1800-luvun Saksassa alkunsa saaneessa laitosdiakoniassa. Seurakunnat 
ovat Suomessa vastanneet köyhäinhoidosta pitkälti yhdessä kuntien kanssa, 
vaikka kunnallinen köyhäinhoito erotettiinkin kunnan tehtäväksi 1860-lu-
vulla. Vuonna 1943 evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous päätti, että 
jokaisen seurakunnan tuli tehdä diakoniatyötä ja palkata sitä varten palve-
lukseensa työntekijöitä. Vuoden 1943 päätöksen myötä kirkon diakoniatyö 
on toteutunut pitkälti seurakuntien tekemänä työnä, seurakuntadiakoniana.5 

Vaikka diakonia ja kirkon diakoniatyö on usein ymmärretty kirkon teke-
mänä sosiaalisena työnä, on diakonian käsite kuitenkin varsin moniselit-
teinen. Sillä on kirkkojen historiassa ja tieteellisessä tutkimuksessa viitattu 
useisiin erilaisiin periaatteisiin ja toimintamuotoihin.6 

Vuosituhannen vaihteen diakonian tutkimus jakautuu seitsemään päälin-
jaan: diakonian historia, diakonian käsitehistoria, diakonian teologia, kir-
kon diakoniatyö, diakonian arvot, diakonia ja yhteiskunta sekä kansainvä-
linen diakonia. Olen koonnut diakonian tutkimuksen päälinjat taulukkoon 
1. Tämän tutkimuksen kannalta olennaisinta on tutkimuksen liittyminen 
aikaisempaan kansainvälisen diakonian tutkimukseen. Koska kansainvälinen 
diakonia liittyy myös muihin diakonian tutkimuksen päälinjoihin, esittelen 
lyhyesti kaikki diakonian tutkimuksen päälinjat ja erittelen sen jälkeen kan-
sainvälisen diakonian yhteyksiä muihin tieteenaloihin ja oppiaineisiin. Kes-
kityn erityisesti suomalaiseen ja pohjoismaiseen diakonian tutkimukseen.

3  Esim. Kansanaho & Hissa 1974; Hoivatkaa toinen toistanne 1991. Perinteinen diakonian tutkimus näkyy 
diakonian oppikirjoissa myös 2000-luvulla, esim. Diakonian käsikirja (2002) ja Diakoni – tolkning, historik, 
praktik (2008). Ryökäs arvioi vuonna 2002, että suomalaisessa ja kansainvälisessäkin diakonian tutkimukses-
sa on keskitytty diakoniaksi kutsutun toiminnan tutkimiseen eikä syvempään diakonian edellytysten ja diako-
nian muutoksiin vaikuttaneiden tekijöiden analysointiin. Ryökäs 2002, 411–413. 

4  Latvus 2009, 44.
5  Malkavaara 2007a, 83–105.
6  Ryökäs 2006, 9−10; Latvus 2011, 164–185; Ryökäs 2014, 32–46.
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7  Esim. Mustakallio 2001; Markkola 2002; Määttä 2004; Rinne 2006; Vappula 2009; Kulhia 2011; Wirilander 
2011; Alaja 2013; Jalovaara 2015. 

8   Esim. Malkavaara 1998 ja 2008; Helander 2001. 
9   Esim. Hurskainen 2002; Antikainen 2003. 
10 Esim. Arffman 2008; Ryökäs 2014. 
11 Esim. Collins 1990; Latvus 2009; Hentschel 2013.  
12 Esim. Brodd 1992; Ahonen 1996; Latvus 2009; Pyykkö 2011; Ryökäs & Voitila 2013. 
13 Esim. Ahonen 1991, 1992, 1996 ja 2003; Bexell 1996; Brodd 1996, 1997, 2002b ja 2005; Kuusimäki 2012.
14 Esim. Malkavaara 2000c; Iversen 2004; Ryökäs 2006; Raunio 2007; Blennberger 2002 ja 2008; Hansson 

2008; Nordstokke 2011a. 
15 Esim. Veikkola 2002; Gothóni & Jantunen 2010. 
16 Esim. Hirvonen 2002; Wirilander 2011. 
17 Esim. Juntunen 2011; Jokela 2011; Thitz 2013.. 
18 Esim. Grönlund & Pessi 2010 ja 2011. 
19 Esim. Härkönen 1999; Malkavaara 2000b. 
20Esim. Saari 2000; Saari & Kainulainen & Yeung 2005; Pessi & Saari 2008.. 
21 Esim. Leskinen 2003 ja 2011.
22 Esim. Rinta-Säntti 2009; Hänninen & Wahlroos 2010; Kuusisto 2011; Hiltunen & Kentta & Piiroinen 2014.
23 Esim. Sorri 2001; Kiiski 2002; Lehtinen 2013.
24 Esim. Hiilamo 2005; Juntunen & Grönlund &Hiilamo 2006; Gothóni 2006 
25 Esim. Yeung 2004; Grönlund 2012.. 
26 Esim. Ikonen 2002; Muikku 2011; Gothóni & Helosvuori 2012.
27 Esim. Malkavaara 1997, 1998, 2007a ja 2008; Murtorinne 1997a-c; Meriläinen 2012; Ikonen 2013. 
28 Esim. Saraneva 1991 ja 2002a; Ahonen 1996, 2000, 2003 ja 2011; Häkkinen 2007 ja 2009; Kainulainen   
     2007; Vähäkangas 2008; Malkavaara 2008; Nordstokke 2011; Ikonen 2011; Kuusisto 2011.
29 Esim. Leskinen 2003 ja 2011; Grönlund 2008. 

Taulukko 1 Diakonian tutkimuksen päälinjat 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa
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Diakonian tutkimuksen eri osa-alueita ei voi erottaa täysin toisistaan; esi-
merkiksi diakonian käsitehistoria on ollut muovaamassa tutkimuksen kä-
sityksiä diakonian teologiasta ja kirkon diakoniatyö on tapahtunut ja sitä 
on tutkittu suhteessa siihen, miten kirkko on reagoinut yhteiskunnallisiin 
muutoksiin.

Diakonian tutkimus on liittynyt erityisesti teologian alaan. Diakonian tut-
kimus on kuitenkin luonteeltaan varsin poikkitieteellistä. Se on ilmennyt 
usein esimerkiksi sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden tai eri teologisten oppia-
lojen, kuten kirkkohistorian, missiologian tai käytännöllisen teologian, yh-
teydessä. Diakonian tutkimuksen tutkimusaineistot ja tutkimusmenetelmät 
ovat vaihdelleet riippuen niistä oppialoista, joihin kukin tutkimus liittyy. 
Mitään muista aloista erillisiä ”diakonian tutkimuksen menetelmiä” ei ole 
olemassa vaan menetelmät on valittu käsiteltävän tutkimusaiheen mukaan.30

Diakonian historiaa on tutkittu pitkälti kirkkohistorian näkökulmasta, jol-
loin tarkasteltavana ovat olleet kirkolliset ja uskonnolliset toimijat. Koska 
suomalainen diakoniatyö juontaa pitkälti juurensa 1800-luvulla alkaneis-
ta laitos- ja järjestötoimijoiden diakoniatyöstä, on Suomessa tutkittu lai-
tos- ja järjestödiakoniaa sekä organisaatioiden kautta että henkilöhistoria-
na31. Tästä esimerkkejä ovat Mustakallion32 Oulun diakonissalaitoksen his-
toriaa käsittelevä tutkimus ja Vappulan33 Lahden diakonialaitosta eli entis-
tä Viipurin diakonissalaitosta koskeva tutkimus, joissa molemmissa käsi-
tellään kristillisen toimijan ja yhteiskunnan suhdetta ja luodaan kuvaa lai-
tostoimijoiden toteuttamasta kristillissosiaalisesta työstä. Järjestötoimijoita 
ovat tutkineet esimerkiksi Markkola34, Kulhia35 ja Jalovaara36. Myös järjes-
tötoiminnan tutkimuksessa käy ilmi, kuinka kirkollinen ja kristillinen so-
siaalityö on kehittynyt osana yhteiskunnallisia muutoksia. Kirkollisen köy-
häinhoidon tavoitteita ja muotoja ennen laitos- ja järjestötoimijoiden aikaa, 

30 Ks. esim. Ryökäs 2005, 87. Henttonen on hahmotellut diakoniatieteen mallin. Mallissa diakoniatiede on 
vahvasti poikkitieteellinen, mutta sijoittuu käytännöllisen teologian ja sosiaalitieteiden välimaastoon. Sosi-
aalitieteet on ymmärretty laajasti hallinto- ja oikeustieteestä aina hoito- ja lääketieteeseen saakka. Henttonen 
1997, 149–151. Gothóni & Jantunen ovat tarkastelleet diakoniatyön käsitettä suhteessa hoitotyöhön ja sosi-
aalityöhön. Gothóni & Jantunen 2010, 59–61.  

31  Diakonian henkilöhistorian tutkimuksessa on käsitelty esim. Helsingin Diakonissalaitoksen perustajan Au-
rora Karamzinin (Hurskainen 2002) ja kristillis-sosiaalisen vankilatyön uranuurtajan MathildaWreden hen-
kilöhistoriaa (Antikainen 2003).

32  Mustakallio 2001. 
33  Vappula 2009.
34  Markkola 2002.
35  Kulhia 2011.
36  Jalovaara 2015.
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1500- ja 1600-luvuilla, on tutkinut Alaja.37 Kirkollisen diakoniatyön muo-
toutumista 1900-luvun taitteessa on tarkastellut Rinne.38 Kirkon diakonia-
työn muutoksia 1900-luvulla ovat tutkineet Malkavaara, Määttä ja Wirilan-
der. Malkavaara on osoittanut kirkon diakoniatyön uudistuneen erityisesti 
yhteiskunnallisissa murrosvaiheissa.39 Määttä40 ja Wirilander41 ovat seuran-
neet diakonian muutoksia kirkon hallinnon näkökulmasta. Lähetystyöhön 
ja ekumeeniseen toimintaan liittyneen sosiaalis-eettisen ja diakonisen työn 
historiaa ovat tutkineet Helander 42 ja Malkavaara43. 

Diakonian käsitehistorian tutkimus on ollut vilkasta 1990-luvulta lähtien. 
Erityisesti on tutkittu Uuden testamentin diakonia-sanuetta ja sen vaikutuk-
sia kirkkojen diakonia-käsitteisiin. Keskustelun aloitti Collins vuonna 1990 
ilmestyneellä väitöskirjallaan, jossa hän osoitti diakonian tarkoittaneen Uu-
dessa testamentissa ja varhaiskirkon aikana seurakunnallisen viestinviejän ja 
vastuuhenkilön tehtävää, joka ei ollut karitatiivinen44 tehtävä.45 Keskuste-
lua ovat sittemmin vieneet eteenpäin Hentschel46 ja Latvus47 sekä Ryökäs ja 
Voitila48. Keskustelu diakonian raamatullisesta taustasta liittyy keskusteluun 
diakonian virasta. Luterilaisessa kirkossa käytössä olevan karitatiivisen teh-
tävän on osoitettu syntyneen vasta saksalaisen pietismin ja diakonialaitos-
ten synnyn myötä 1700- ja 1800-luvuilla.49 Esimerkiksi roomalais-katoli-
sessa kirkossa ja ortodoksisessa kirkossa diakonin tehtävä on etupäässä litur-
ginen tehtävä.50 Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on käyty 1970-lu-
vulta alkaen keskustelua diakonian virasta osana kirkon kolmisäikeistä vir-
kaa, johon kuuluvat piispan, papin ja diakonian virat. Niin kutsutussa dia-
konaattikeskustelussa on käyty keskustelua myös siitä, mitkä seurakuntien 
ammattiryhmät ovat osa diakonian virkaa.51 

37  Alaja 2013.
38  Rinne 2006.
39  Malkavaara 2000a, 2000c, 2007a, 2007c ja 2011.
40  Määttä 2004.
41  Wirilander 2011.
42  Helander 2001.
43  Malkavaara 1998 ja 2008.
44 Karitatiivinen diakonia viittaa usein toimintaan, jossa tavoitellaan hädän tai puutteen alaisten auttamista. 

Latvus 2011, 164. Karitatiivisen diakonian käsitteestä myös Ryökäs 2006, 29–30; Ryökäs 2014, 32–46;  
Hansson 2008, 30; Latvus 2011, 164–185; Nordstokke 2011a, 21–25.

45  Collins 1990. 
46  Hentschel 2013.
47  Latvus 2007, 2009 ja 2011.
48  Ryökäs & Voitila 2013.
49  Malkavaara 2007a; Ryökäs 2014.
50  Ryökäs 2014.
51  Ahonen 1996, Pyykkö 2011; Diakonian virkaa koskevasta keskustelusta Ruotsissa ks. Brodd 1992.
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Diakonian teologian tutkimuksessa diakoniaa on lähestytty erityisesti kirk-
ko-opillisesta ja kirkon itseymmärryksen näkökulmasta. Diakoniaa on jäsen-
netty kirkon olemuksesta ja perustehtävästä käsin. Ahonen on korostanut 
tutkimuksissaan diakoniaa osana kirkon kokonaisvaltaista lähetystehtävää. 
Kirkon kokonaisvaltainen lähetystehtävä kuuluu Ahosen mukaan missionaa-
risen eli lähetyksessä elävän seurakunnan luonteeseen, jolloin myös diako-
niaan kuuluu missionaarinen, uskosta todistava, ulottuvuus.52 Ahonen ko-
rostaa diakonian teologian kristologisia perusteluja eli diakonian liittymis-
tä Kristuksen pelastustyöhön, mikä erottaa diakonian muusta auttamistoi-
minnasta.53 Ahonen näkee diakonian kristillisen yhteisön ominaisuutena ja 
kristittyjen todistuksena uskostaan.54  

Diakoniaa ja diakonian virkaa tutkinut Brodd esittää, että diakoniaa ja 
diakonisen palvelun teologiaa on tarkasteltava erityisesti kirkko-opin näkö-
kulmasta. Samoin kuin Ahonen Brodd näkee diakonian kuuluvan kirkon 
olemukseen ja muodostavan yhdessä julistavan työn kanssa erottamattoman 
kokonaisuuden.55 Diakonian historia on Broddin mukaan jaettavissa viiteen 
vaiheeseen, joita tarkastelemalla voidaan jäsentää myös diakonian nykyis-
tä suhdetta kirkkoon. Alkuseurakunta oli keskinäinen palvelusyhteisö, jos-
sa usko liittyi kaikkiin elämänalueisiin. 300-luvulta lähtien kirkko vakiin-
nutti asemaansa osana yhteiskuntaa, jolloin jako antajien ja vastaanottaji-
en välillä kasvoi, kun syntyi kirkollisia instituutiota hoitamaan kirkon pal-
velustehtävää. 500-luvulta lähtien kirkko sitoutui aikaisempaa tiukemmin 
maantieteelliseen yhteisöönsä ja kirkon hallinto otti tehtäväkseen alueelli-
sen köyhäinhoidon, jolloin kirkon palvelustehtävä eriytyi kirkon viranhal-
tijoiden tehtäväksi. 1800-luvulla kirkon yhteyteen alkoi syntyä erilaisia dia-
konisia yhdistyksiä ja diakonialaitoksia, joiden toiminnassa korostui diako-
nisten valintojen tekemisen esimerkillisyys ja vapaaehtoisuus yksilötasolla. 
Nykykäsitys kirkosta diakonian subjektina palaa siinä mielessä ensimmäiseen 
diakonian kirkkosuhteeseen, että siinä koko kirkko on diakoninen yhteisö.56 

Myös Nordstokke näkee diakonian osana kirkon olemusta ja tehtävää. Hä-
nen mukaansa diakonian teologia rakentuu kolmelle toisiinsa liittyvälle pe-
rustalle. Diakonian teologia perustuu Nordstokken mukaan ensinnäkin Sa-

52  Ahonen 1991, 1992, 1996, 116–117; 2000, 259 ja 2003, 100−102. 
53  Ahonen 2011, 257, 262–263.
54  Ahonen 1996, 117–118; 2000, 260–263.
55  Brodd 1992, 1997, 2002a ja 2005.
56  Brodd 1997, 11–44; 2002a, 76–97.
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naan ja sakramentteihin eli kristilliseen julistukseen ja Jumalan toimintaan 
maailmassa. Toiseksi se perustuu kirkon olemukseen ja diakonisen ulottu-
vuuden kuulumisen kaikkeen kirkon toimintaan. Kolmanneksi diakonian 
teologia perustuu kirkon käytännön toimintaan erilaisissa yhteiskunnissa 
ja tilanteissa.57 Nordstokke painottaa tutkimuksissaan diakonian hengellis-
ten lähtökohtien ja yhteiskunnallisten ulottuvuuksien kohtaamista kirkon 
käytännön työssä. Hän näkee, että diakonialla on maailmassa profeetalli-
nen tehtävä, jonka mukaan se reagoi esimerkiksi yhteiskunnalliseen epäoi-
keudenmukaisuuteen.58  

Blennberger puolestaan näkee diakonian teologian perustuvan neljään 
teologiseen näkökulmaan: luomisen teologiaan, kristologiaan, ekklesiolo-
giaan ja moraaliteologiaan. Blennberger korostaa, etteivät mallit sulje toisi-
aan pois vaan ovat samanaikaisia. Niitä voi kuitenkin kuvata siten, että luo-
misen teologia ja kristologia ovat ikään kuin diakonian edellytyksiä, ja ek-
klesiologia ja moraaliteologia ovat sen näkyviä muotoja.59 Blennberger on 
myös hahmottanut diakoniaa kirkossa ja yhteiskunnassa luomansa konsent-
risen mallin avulla. Mallissa Blennberger määrittelee diakonian seitsemän 
määreen avulla ja ryhmittelee määreet yhteisen keskuksen ympärille neljään 
eri ryhmään. Näin mallissa kuljetaan ikään kuin suppeasta diakonian mää-
rittelystä kohti laajempaa määrittelyä. Mallin ytimessä on kirkon diakoni-
an funktio eli sen oleminen osana kirkon identiteettiä ja tehtävää. Seuraa-
van ryhmän muodostavat kirkon sosiaalinen työ, kirkon julistus ja sakra-
mentit. Kirkon sosiaaliseen työhön kuuluvat kirkon karitatiivinen, hallin-
nollinen ja pedagoginen diakonia. Blennbergerin mukaan kansainvälinen 
diakonia on osa kirkon sosiaalista työtä. Toiseksi uloin ryhmä muodostuu 
poliittisesta diakoniasta eli kirkon poliittisesta vastuusta ja uloin ryhmä ku-
vaa kaikkien diakoniaa eli hyviä tekoja maailmassa. Laajimmillaan kaikki-
en diakonia sisältää kaikkien ihmisten ja instituutioiden hyvät teot eikä ai-
noastaan kristittyjen tai kirkon tekoja.60

Kirkon diakoniatyötä on tutkittu aikaisemmin hallinnollisesta näkökul-
masta ja seurakuntien tekemän diakoniatyön näkökulmasta. Hallinnollinen 
tutkimus on liittynyt diakonian historian tutkimukseen, ja sitä ovat tehneet 

57  Nordstokke 2011a, 16–17; 2011b, 224–225.
58  Nordstokke 2008, 19–20, 25–26; 2011a, 49–62.
59  Bennberger 2002, 172−175; Pohjolainen 2008, 224−226.
60  Blennberger 2002, 167–175. Vrt. Henttonen 1997, 130; Ryökäs 2005, 75–76; Elenius 2007, 162–163; Got-

hóni & Jantunen 2010, 58.
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hiippakuntatasolla Wirilander61 ja rovastikuntatasolla Määttä62. Seurakun-
tien tekemän diakoniatyön tutkimus on käsitellyt erityisesti asiakkuutta ja 
työntekijöiden ja asiakkaiden suhdetta diakoniatyössä. Juntunen on tutki-
nut taloudellista avustamista osana diakoniatyötä. Hän hahmottaa diakoni-
sen auttamistyön jatkumolle, joka kulkee aineellisesta auttamisesta henki-
sen auttamisen kautta hengelliseen auttamiseen. Taloudellinen auttaminen 
kuuluu aineelliseen auttamiseen, kun taas esimerkiksi neuvonta ja ohja-
us ovat osa henkistä auttamista, ja rukous ja sielunhoito ovat osa hengellis-
tä auttamista. Juntunen osoittaa kuitenkin taloudellisen auttamisen voivan 
olla hengellistä auttamista ja diakonian asiakasta voimauttavaa.63 Jokela on 
tutkinut asiakastyötä ja siihen liittyviä hallinnan käytäntöjä diakoniatyös-
sä.  Jokela osoittaa diakoniatyön käytäntöihin liittyvän asiakkaan kunnioit-
tamisen rinnalla nöyryyttävyyttä ja sattumanvaraisuutta. Tutkimuksessa käy 
ilmi myös kirkon diakoniatyön yhteiskunnan sosiaalityötä täydentävä roo-
li.64 Thitz on tutkinut osallisuutta ja yhteisöllisyyttä seurakuntatoiminnas-
sa. Hänen tutkimuksensa sijoittuu pitkälti diakoniatyön kontekstiin, min-
kä vuoksi se on osa diakonian tutkimusta. Seurakuntalaisten ja työntekijöi-
den vuorovaikutuksen lisääminen ja työtekijäkeskeisyyden vähentäminen 
laajemminkin ovat Thitzin mukaan yhteisöllisen seurakuntatyön haastei-
ta. Kirkko voi erilaisilla puhetavoilla tukea seurakuntalaisten osallisuutta ja 
edistää heidän toimijuuttaan kirkossa.65 

Kirkon diakoniatyötä on tutkittu myös kirkollisen järjestö- ja säätiötoimin-
nan myötä. Grönlund ja Pessi ovat tutkineet Kirkon Ulkomaanavun säätiön 
toimintaa erityisesti kirkon työntekijöiden näkökulmasta ja osana kirkon ja 
sitä ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutuksen näkökulmasta. He havait-
sivat Kirkon Ulkomaanavun toimivan yhteiskunnassa useassa roolissa. Kir-
kon Ulkomaanapu näyttäytyi tutkimuksessa luotettavana avustusjärjestönä 
ja köyhyyskysymysten esillä pitäjänä, jonka rooli yhteiskunnassa ei ole en-
sisijaisesti hengellinen.66 Kirkollisten järjestöjen diakoniatoimintaa on tut-
kittu etenkin kirkkohistorian piirissä. Lisäksi kirkon diakonista toimintaa 
on tutkittu Yhteisvastuukeräyksen näkökulmasta.67

61  Wirilander 2011.
62  Määttä 2004.
63  Juntunen 2011, 38, 97–110.
64  Jokela 2011, 186–187, 196–197.
65  Thitz 2013, 97–101.
66  Grönlund & Pessi 2010.
67  Härkönen 1999; Kangas & Saari 2000; Malkavaara 2000b; Saari & Kainulainen & Yeung 2005, 189–195.  

Yhteisvastuukeräystä on kansainvälisen diakonian näkökulmasta tarkastellut Leskinen 2000.
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Diakoniaan liittyviä arvoja on tutkittu altruismitutkimuksen ja diakoni-
aan liittyvien asenteiden tutkimuksen yhteydessä. Altruismitutkimus eritte-
lee auttamisen motivaatioita ja tapoja kiinnittäen erityistä huomiota muun 
muassa myötätunnon ja pyyteettömyyden näkökulmiin auttamisessa. Alt-
ruistinen asenne tai toiminta ei edellytä kristillistä tai muuta uskonnollista 
vakaumusta. Diakoniaa altruismin näkökulmasta ovat tutkineet Pessi (ai-
kaisemmin Yeung)68, Saari69 ja Kainulainen70. He ovat yhteisessä tutkimuk-
sessaan tarkastelleet kirkon keskeisten auttamistoimintamuotojen kuten Yh-
teisvastuukeräyksen, diakoniatyön ja kolehdin arvoja.71 Diakoniakasvatusta 
on tutkittu useissa Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä, mutta 
yliopistollisessa tutkimuksessa se on ollut vähäistä.72

Diakonian suhdetta muun yhteiskunnan toimintaan on tutkittu niin talou-
den ja sosiaalipolitiikan kuin esimerkiksi vapaaehtoistyön näkökulmista. 
1990-luvun lama-aika lisäsi diakonian yhteiskunnallisen kontekstin huomi-
oivaa tutkimusta. Kirkon diakoniatyön suhdetta yhteiskunnan sosiaalitur-
vajärjestelmään ovat tarkastelleet esimerkiksi Juntunen, Grönlund ja Hiila-
mo73 sekä Gothóni74. Hiilamo on tutkinut erityisesti lama-ajan vaikutusta 
diakoniatyöhön.75 Näissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, ettei diakoniatyön 
suhde yhteiskunnan sosiaaliturvaan ole yksinkertainen, vaan diakoniatyön 
avustusmahdollisuudet on nähty sekä sosiaaliturvan rinnakkaistoimintana 
että sitä täydentävänä toimintana. 

Laman vaikutusta kirkon auttamistyöhön on tutkittu 2000-luvun alussa 
Palvelevan puhelimen ja perheneuvonnan näkökulmista. Sorrin on osoitta-
nut Palvelevan puhelimen asiakaskunnassa tapahtuneita muutoksia tarkas-
telleessa tutkimuksessaan soittajien pahoinvoinnin ja avuntarpeen lisäänty-
neen laman aikana.76 Kiiski on tarkastellut laman vaikutuksia parisuhteisiin 
ja kirkon perheneuvontatyöhön. Laman aikana koetuilla työttömyydellä, 

68  Yeung 2004; Saari & Kainulainen & Yeung 2005; Pessi & Saari 2008; Pessi & Saari (toim.) 2011.
69  Saari 2000; Saari & Kainulainen & Yeung 2005; Pessi & Saari 2008; Pessi & Saari (toim.) 2011.
70  Saari 2000, 103–104; Saari & Kainulainen & Yeung 2005, 63–78; Pessi & Saari 2008, 35–42. 
71  Saari & Kainulainen & Yeung 2005. 
72  Esim. Rinta-Säntti 2009; Hänninen & Wahlroos 2010; Hiltunen & Kentta & Piiroinen 2014. Kuusisto on 

käsitellyt uskonnonpedagogiikan alaan kuuluneessa tutkimuksessaan lähetyskasvatusta, jonka yhtenä kas-
vatustavoitteena hän näkee globaaliin maailmaan sosiaalistumisen. Globaaliin maailmaan sosiaalistuminen 
koostuu kansainvälisyyteen kasvamisesta, globaaliin vastuuseen kasvamisesta ja valmentautumisesta kansain-
välisiin tehtäviin. Kuusisto 2011, 96, 100–104. Lähetyskasvatukseen liittyvät asennekasvatustavoitteet liitty-
vät diakoniakasvatukseen korostaessaan ihmistenvälistä vuorovaikutusta ja globaalia vastuuta.

73  Juntunen & Grönlund & Hiilamo 2006
74  Gothóni 2006.
75  Hiilamo 2009; 2010. 
76  Sorri 2001.
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yritystoiminnan vaikeuksilla ja ylivelkaantumisella oli Kiiskin mukaan sel-
keästi heikentävä vaikutus parisuhteisiin.77

Myös Malkavaara on tutkimuksessaan havainnut yhteiskunnallisten muu-
tos- ja kriisitilanteiden vaikuttavan diakoniatyössä tapahtuviin muutoksiin. 
Hän on havainnut kirkon reagoivan talouden ja yhteiskunnan asettamiin 
haasteisiin nopeasti juuri diakoniatyön kautta. Näin kirkkoa ympäröivässä 
yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ovat muovanneet diakoniatyötä. Dia-
konista auttamistyötä toteuttaessaan kirkko tekee kuitenkin jatkuvasti oma 
arviotaan siitä, keitä ja miten diakonityön keinoin autetaan.78 Malkavaara 
näkee tärkeänä, että diakoniatyön muotoutumiseen vaikuttaisi yhteiskun-
nallisen kontekstin ja kirkon tekemien valintojen lisäksi myös diakoniatyön 
asiakkaiden näkökulma.79 

Seurakuntien yhteistyötä muun yhteiskunnan toimijoiden kanssa on tar-
kastellut Lehtinen. Hän havaitsi tutkiessaan seurakuntien osallistumista Eu-
roopan Sosiaalirahaston rahoittamaan toimintaan, että seurakunnat olivat to-
teutuneissa hankkeissa keskeisiä toimijoita, joiden osuus jäi kuitenkin usein 
sivuun hankeraportoinnissa.80 Kirkon toimintaan ja diakoniatyöhön liitty-
vän vapaaehtoistyön tutkimus on lisääntynyt 2000-luvulla. Vapaaehtoistyö 
asettuu usein kirkon ja yhteiskunnan toiminnan rajapinnoille kuten työhön 
vanhusten tai nuorten parissa.81

Aikaisemmasta diakonian tutkimuksesta käy ilmi, että diakonia on käsit-
teenä monitulkintainen ja että sitä on tarkasteltu eri tieteenalojen näkökul-
mista. Diakonia tai diakonien toiminta on nähty laajemminkin kuin kris-
tillisen yhteisön tai seurakunnan toimintamuotona. Diakonialla on kuvat-
tu laajimmillaan kirkon olemista maailmassa ja kristittyjen suhdetta maail-
maan. Aikaisempi diakoniatutkimus on osoittanut myös, ettei diakonia ta-
pahdu tyhjiössä vaan muuttuu yhteiskunnallisten muutosten myötä.

77  Kiiski 2002. Uskonnollisuutta konkurssin tehneiden yrittäjien elämässä tutkinut Lampela-Kivistö on samoin 
todennut lama-ajan kokemusten vaikuttaneen yrittäjien maailmankuvaan ja sosiaalisiin suhteisiin. Lampe-
la-Kivistö 2000.

78  Malkavaara 2011.
79  Malkavaara 2011, 134.
80  Lehtinen 2013.
81  Yeung 2004, Grönlund 2012.
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Kansainvälisen diakonian tutkimus

Gothóni ja Helosvuori määrittelevät kansainvälisen diakonian kirkkojen ja 
kristillisten järjestöjen tekemäksi avustustoiminnaksi, johon kuuluvat kehi-
tysyhteistyö, katastrofiapu sekä ihmisoikeus- ja rauhantyö. Käytännön seura-
kuntatyön osalta he näkevät kansainväliseen diakoniaan kuuluvan varainhan-
kintaa, diakoniakasvatusta, lähetystyötä, ystävyysseurakuntatoimintaa ja mo-
nikulttuurisuustyötä.82 Tämä vuodelta 2012 oleva kansainvälisen diakonian 
määrittely kokoaa hyvin yhteen kansainvälisen diakonian tutkimuksessa esillä 
olleita kirkon toimintamuotoja. Aikaisemmassa kansainvälisen diakonian 
tutkimuksessa on käsitelty kirkon toimintamuotojen lisäksi kansainvälisen 
diakonian historiaa ja teologiaa sekä kansainväliseen diakoniaan liittyviä 
arvoja.

Kansainvälisen diakonian tutkimusta ovat leimanneet ensinnäkin kan-
sainvälisen diakonian käsitteen vakiintumattomuus ja toisaalta tutkimuk-
sen poikkitieteellisyys. Kansainvälinen diakonia on käsitteenä vakiintunut 
lähinnä suomalaisessa ja pohjoismaisessa käytössä. Sen kääntäminen esi-
merkiksi englanniksi vaatii tarkempaa tarkoitetun toiminnan kuvausta ja 
sen historian tuntemusta. Ilmiötä, jota Suomessa usein kutsutaan kansain-
väliseksi diakoniaksi, voikin etsiä englanninkielisistä asiakirjoista ja tutki-
muksesta paitsi käsitteellä international diaconia myös käsitteillä ecumeni-
cal diaconia aid tai inter-church aid.83 Pohjoismaisessa kirjallisuudessa sen si-
jaan on käytetty ilmaisua internationell (internasjonal) diakoni84, joka juon-
taa diakonian teologianhistoriallisiin ja yhteiskuntahistoriallisiin juuriin, 
jotka ovat samansuuntaisia kuin Suomessa. Kansainvälistä diakoniaa jäsen-
tävää tutkimusta on kuitenkin tehty toistaiseksi varsin vähän niin Suomes-
sa kuin kansainvälisestikin. 

82  Gothóni & Helosvuori 2012, 151–152.
83  Esim. Luterilaisen maailmanliiton Diakonia in Context -linjauksessa käytettään käsitettä international diako-

nia ja Kirkkojen maailmanneuvoston ekumeenisen diakonian historiikissa käytetään käsitteitä inter-church 
aid ja ecumenical diakonia. Molemmissa dokumenteissa viitataan kansainvälisellä diakonialla kirkkojen kan-
sainväliseen avustustoimintaan ja hätäapuun. Diakonia in Context 2009, 52–58; From Inter-Church Aid to 
Jubilee 2002. Kansainvälistä diakoniaa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa tutkinut Ikonen tekee eron 
kirkkojenvälisen diakonian (inter-church diaconia) ja kansainvälisen diakonian (international diaconia) vä-
lillä. Hän viittaa kirkkojenvälisellä avulla kirkkojenväliseen avustustoimintaan, jonka tavoitteena oli auttaa 
toisten kirkkojen jäseniä. Kansainvälisellä diakonialla hän viittaa 1960-luvulta lähtien yleistynyttä kirkon 
avustustoimintaa, jossa apua on suunnattu sitä tarvitseville uskontokuntaan tai muuhun vakaumukseen kat-
somatta. Ikonen 2013, 82–87.

84  Esim. Hallonsten 1993, 140–149; över gränser 1999, 186–192.
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Kansainvälistä diakoniaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnassa 
tämän tutkimuksen tutkimusajankohtana eli vuosina 1993–2004 on tutkit-
tu aikaisemmin varsin niukasti. Malkavaara on käsitellyt kansainvälisen dia-
koniatoiminnan määrittymistä kyseisenä ajankohtana kirkkohistorian nä-
kökulmasta.85 Kokonaiskirkon näkökulma kansainväliseen diakoniaan tulee 
esille Gothónin ja Helosvuoren tutkimuksessa, jossa he käsittelevät esimer-
kiksi Kirkon Ulkomaanavun ja vapaaehtoistoimijoiden merkitystä kansain-
väliselle diakonialle sekä kansainvälisen diakonian suhdetta lähetystyöhön.86 
Ikonen ja Muikku ovat puolestaan tarkastelleet kansainvälistä diakoniaa pai-
kallisseurakunnan näkökulmasta. Ikonen on tutkinut aktiiviseurakuntalais-
ten näkemyksiä kansainvälisestä diakoniasta ja lähetystyöstä. Hänen mu-
kaansa näkemyksissä painottuvat joko evankelioiminen, vuorovaikutus tai 
auttaminen.87 Ikonen on tutkinut myös kansainvälisen diakonian suhdetta 
lähetystyön kehittämiseen vuosituhannen vaihteessa. Hänen mukaansa kir-
kon keskushallinnossa tapahtunut lähetystyön kehittämistyö sanoitti myös 
kirkon kansainvälistä diakoniaa.88 Muikku on tutkinut kansainvälisen dia-
konian toteutumista ja sitä ohjaavia periaatteita paikallisseurakunnissa. Hä-
nen mukaansa paikallisseurakunnan kansainvälistä diakoniaa ohjaavat raa-
matulliset perusteet ja auttamisen ajatus, toimintaa kuvaavat maan rajojen 
ylittäminen, yhteistyö, varainhankinta ja asennekasvatus.89 Monikulttuuri-
nen diakonia90 ja maahanmuuttajatyön diakonia (migrant diakonia91) ovat 
olleet esillä pohjoismaisessa tutkimuksessa, mutta toistaiseksi vain vähän. 

Kansainvälistä diakoniaa käsittelevä historiantutkimus on ollut määritte-
lemässä kansainvälisen diakonian käsitettä.  Diakonian kansainvälisiä ulot-
tuvuuksia on tutkittu ekumeenisen kirkkohistorian ja lähetyshistorian yh-
teyksissä. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälisen avustustyön historiaa 
ja sen yhteyttä Luterilaisen maailmanliiton piirissä käytyihin keskusteluihin 
on tutkinut laajimmin Malkavaara. Malkavaara on jäsentänyt ja problema-

85  Malkavaara 1997; 1998; 2000a; 2000b; 2007b, 2008.
86  Gothóni & Helosvuori 2012. 
87  Ikonen 2002
88  Ikonen 2011. 
89  Muikku 2011.
90  över gränser 1999, 186–2000; Puuska 2012, 134-140. Kyllönen on tutkinut maahanmuuttajien konflikti-

en sovittelua kirkon maahanmuuttajatyön näkökulmasta. Uskonto nähdään tutkimuksessa merkittävänä sil-
lanrakentajana sovittelutyössä. Kyllösen tutkimus linkittyy kirkon yhteiskunnalliseen työhön, ja sen voi näh-
dä liittyvän myös kirkon diakoniatyöhön. Kyllönen 2012.

91  Nordstokke 2011a, 51.
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tisoinut tutkimuksissaan kansainvälisen diakonian käsitettä.92  Malkavaara 
katsoo kansainvälisen diakonian käsitteen syntyneen Suomen kirkollises-
sa kontekstissa 1960-luvun alkupuolella. Vuonna 1963 järjestettiin Helsin-
gissä Luterilaisen maailmanliiton yleiskokous. Samana vuonna alettiin an-
taa osuus Yhteisvastuukeräyksen tuotosta kansainväliseen diakoniatyöhön. 
Kirkon ulkomaanapu syntyi ja liittyi kirkon organisaatioon vuonna 1965.93  

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälisen vastuun historiaa on 
tarkastellut myös Leskinen.94 Yhteisvastuukeräyksen historiikki on laadittu 
vuonna 199995 ja Kirkon ulkomaanavun historiikki vuonna 199796. 

Kansainvälisen diakonian teologian keskeisiä kysymyksiä ovat aikaisemmas-
sa tutkimuksessa olleet kirkon julistuksen ja palvelun välinen suhde kan-
sainvälisessä diakoniassa, kansainväliseen diakoniaan liittyvä yhteisöllisyys 
sekä kansainvälisen solidaarisuuden kysymykset. 

Kristillinen julistus ja palvelu on viimeaikaisessa kansainvälisen diakoni-
an tutkimuksessa nähty erottamattomina osina kirkon todistustyötä maa-
ilmassa. Julistuksen ja palvelun eli diakonian keinoin kirkon on nähty to-
distavan Jumalan rakkaudesta maailmassa. Keskustelu julistuksen ja palve-
lun keskinäisestä suhteesta on liittynyt keskusteluun kirkon perustehtävistä 
ja keskusteluun kansainvälisen diakonian ja lähetystyön suhteesta kirkossa. 
Kansainvälisen diakonian on viimeaikaisessa tutkimuksessa nähty kuulu-
van kirkon olemukseen, mistä syystä se on nähty toimialueena, josta kir-
kon tulee vastata.97 Kansainvälisen diakonian on nähty olevan osa kirkon 
työn hengellistä ydintä.98

Kainulainen on tarkastellut kansainvälistä diakoniaa yhteisönäkökulmas-
ta sekä uskonyhteisön näkökulmasta että laajemmasta ihmis- ja luomakun-
nan yhteyden näkökulmasta. Uskonyhteisönä kirkko palvelee ihmisiä dia-
konian keinoin. Kansainvälisessä diakoniassa korostuu samoin kuin muus-
sakin diakoniatoiminnassa hengellinen näkökulma. Uskonyhteisönä kirkon 
on nähty ammentavan voimaa palvelutyöhön yhteisestä jumalanpalveluk-

92  Malkavaara 1997; 1998; 2000a; 2000b; 2007a; 2008.
93  Malkavaara 2000, 40–41.  Hyvän vertailukohdan suomalaisen kansainvälisen diakonian kehittymiselle antaa 

esimerkiksi kansainvälisen diakonian historia muissa Pohjoismaissa. Esimerkiksi Ryman (1997) on koonnut 
yhteen Ruotsin kirkon kansainvälisen diakonian historiaa.

94  Leskinen 1998. 
95  Härkönen 1999. 
96  Höysniemi 1997. 
97  Ahonen 2000, 258–259; 2003, 99–102; 2011, 257–262; Nordstokke 2011a, 18–19; Gothóni & Helosvuo-

ri 2012, 161–164.
98  Kainulainen 2007, 219.
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sesta ja siihen liittyvistä sanasta ja sakramenteista. Hengellisen elämän on 
nähty liittyvän suoraan vaikuttamistyöhön maailmassa esimerkiksi vapau-
tuksen teologian yhteiskunnallista ja hengellistäkin sortoa vastustavassa pe-
rinteessä sekä koko luomakunnan hyvinvointia tavoittelevassa ekoteologi-
assa.99  Kainulainen kiteyttää kansainvälisessä diakoniassa olevan kyse ”ar-
mahdetusta ja kiitollisesta sydämestä, yhteenkuuluvuuden tunteesta kaik-
kien ihmisten ja koko luomakunnan kanssa.”100 

Hallonsten jakaa kansainvälisen diakonian kolmeen osaan. Kansainväli-
nen diakonia koostuu hänen mukaansa köyhien ja hätää kärsivien auttami-
sesta, rakenteellisiin epäoikeudenmukaisuuksiin tähtäävästä työstä sekä lä-
hetystyön yhteydessä tapahtuvasta diakonisesta työstä. Hallonsten ei näe, 
että kirkon kansainväliseen diakoniaan sisältyisi kotimaassa tehtävää työtä 
kuten maahanmuuttajatyötä. Sen sijaan esimerkiksi ystävyysseurakuntatoi-
minta kuuluu kansainväliseen diakoniaan. Hallonsten korostaa vastavuoroi-
suuden olevan olennainen osa kansainvälistä diakoniaa.101

Antti Raunio on lähestynyt kansainvälisen diakonian käsitettä tarkastele-
malla luterilaista näkemystä kansainvälisestä solidaarisuudesta. Raunio nä-
kee solidaarisuuden keskeisenä piirteenä ihmisten välisen yhteenkuuluvuu-
den, joka voi toteutua niin yksilöiden ja yhteisöjen välillä kuin edelleen laa-
jempana globaalina solidaarisuutena. Globaalille solidaarisuudelle on tyy-
pillistä pyrkimys kaikille ihmisille yhteiseen hyvään. Globaali solidaarisuus 
on Raunion mukaan sekä kristillisten yhteisöjen ja instituutioiden että yk-
sittäisten ihmisten asia.102

Luterilainen globaali solidaarisuus saa Raunion mukaan lähtökohtansa kai-
kille ihmisille yhteisen luonnollisen moraalin kristillisestä tulkinnasta. Glo-
baalin solidaarisuuden lähtökohtia ovat kristillinen ihmiskäsitys ja käsitys 
Jumalan kaikkia koskevasta rakkaudesta, joka kävi ilmi Kristuksen tulossa 
hätää kärsiväksi ihmiseksi muiden ihmisten rinnalle. Solidaarisuus-käsitteen 
käyttö lisääntyi Raunion mukaan luterilaiseen teologiaan 1960- ja 1970-lu-
kujen poliittisen liikehdinnän myötä. Sittemmin on siirrytty globaalin soli-
daarisuuden käsitteestä pitkälti ihmisoikeus-käsitteen käyttöön tarkastelta-
essa kaikkien maailman ihmisten välistä yhteenkuuluvuutta. Luterilaiseen 
kansainväliseen solidaarisuuteen liittyy Raunion mukaan haasteita. Pyrki-

72  Kainulainen 2007, 222–224.
100  Kainulainen 2007, 224.
101  Hallonsten 1993, 140–142.
102  Raunio 2007, 299–301.
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mys kaikkien ihmisten yhteiseen hyvään on kyseenalainen siinä, voidaan-
ko yhteinen hyvä määritellä riittävällä tavalla. Voidaanko ihmiskunta näh-
dä ikään kuin suurena yhteisönä, jolla on olemassa yhteinen etu? Kaikille 
yhteisen edun määritteleminen edellyttäisi kaikille yhteisiä arvoja ja yhteis-
tä näkemystä siitä, mitä pidetään tavoittelemisen arvoisena.103

Kansainvälisen solidaarisuuden kysymyksiä on lähestytty myös kirkkojen 
humanitaarisen työn näkökulmasta.  Taylor on tarkastellut kirkkojen teke-
mää avustustyötä ja kehitysyhteistyötä ekumeenisesta näkökulmasta. Hän 
näkee kirkkojen kansainvälisen avustustyön perustana solidaarisuuden, joka 
ei pohjaudu hyväntekeväisyyteen tai humanismiin vaan kirkkojen ja kristit-
tyjen palvelutehtävään maailmassa. Kirkkojen kansainvälisessä avustustyös-
sä on Taylorin mukaan aina kiinnitettävä huomiota rakenteelliseen autta-
miseen ja vallan jakautumiseen.104 Myös Simensen on tarkastellut kirkkojen 
kansainvälistä avustustoimintaa organisaatioiden näkökulmasta. Hänen mu-
kaansa kirkkojen tekemän avustustyön suhde lähetystyöhön on usein jän-
nitteinen. Toiseksi kansainvälisen avustustyön haasteeksi Simensen nostaa 
yhteistyön paikallisten kirkkojen kanssa.105 

Kansainväliseen diakoniaan liittyviä arvoja ja asenteita on tutkittu eri näkö-
kulmista, joita yhdistää asennoituminen kaukana olevien ihmisten auttami-
seen. Leskinen on tutkinut suomalaisten asennoitumista kehitysyhteistyöhön 
ja muukalaisten auttamiseen. Hän on havainnut suomalaisten suhtautuvan 
pääosin myönteisesti kehitysapuun. Globaalin solidaarisuuden ja kumppa-
nuuden kysymykset liittyvät usein kansainvälistä avustustyötä kannattavi-
en suomalaisten arvoihin. Kehitysyhteistyötä ei siis nähdä ainoastaan talou-
dellisena kysymyksenä, vaan siihen nähdään kuuluvan myös yhteistyötä.106 
Ikonen on tutkinut seurakunnan toimintaan aktiivisesti osallistuvien seu-
rakuntalaisten suhtautumista kansainväliseen diakoniaan ja lähetystyöhön.

Altruismitutkimuksessa on käsitelty auttamisen kohteen etäisyyden vai-
kutusta auttamismyönteisyyteen. Auttamiseen suhtaudutaan aikaisemman 
tutkimuksen mukaan sitä myönteisemmin, mitä läheisemmäksi auttami-
sen kohde koetaan itselle. Niinpä ihminen on yleensä taipuvaisempi autta-
maan ensin omia läheisiään ja sitten omaan elinympäristöönsä kuuluvia. It-
selle kaukaisten ihmisten auttamiseen ei tunneta yhtä suurta tarvetta kuin 

103  Raunio 2007, 307–309, 315–319.
104  Taylor 1995, 101–104.
105  Simensen 2006, 65–72.
106  Leskinen 2003, 175−177; 2011, 115−118.
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lähellä olevien ihmisten auttamiseen. Itselle vieraita kohtaan tunnetaan lä-
hellä olevia helpommin epäluuloa tai pelkoa, jotka heikentävät auttamis-
halukkuutta.107

Kansainvälinen diakonia on näyttäytynyt aikaisemmassa tutkimuksessa 
etupäässä osana kirkkojenvälistä toimintaa ja osana kansainvälistä avustus-
toimintaa. Kansainvälisen diakonian suhde lähetystyöhön ja sen myötä kan-
sainvälisen diakonian teologiset kysymykset ovat nousseet esille teologises-
sa tutkimuksessa etenkin ekumeenisten asiaa käsittelevien asiakirjojen myö-
tä. Kirkon kansainvälisen tai globaalin toiminnan perusteet on alettu nähdä 
aikaisempaa laajemmin. Kansainvälinen diakonia nähdään kansainvälisissä 
yhteyksissä ja kansainvälisten verkostojen kautta tapahtuvana auttamistoi-
mintana. Tutkimuksessa on korostunut niin kutsutun auttajan rooli: kan-
sainvälisellä diakonialla on nähty olevan suunta, joka suuntautuu pääasi-
assa tutkittavasta kontekstista tai tutkijasta ulospäin. Niin kutsutun autet-
tavan rooli tai osuus ei tutkimuksessa juurikaan näy. Auttamisen käsitteen 
kriittinen tarkastelu on tullut koskemaan kansainvälistä diakoniaa teologi-
sen tutkimuksen kautta. Diakonisen tai palvelutehtävän kuuluminen kir-
kon olemukseen ja kirkkoperheen laajeneminen ovat tuoneet palvelunäkö-
kulmaa myös kirkon kansainväliseen työhön. Kansainvälisen diakonian kä-
sitteen tutkiminen lisää diakonian teologian ymmärrystä ja auttaa ymmär-
tämään kristillisten kirkkojen toiminnan perusteluita ja muotoja.

1.2 Kansainvälinen avustustoiminta Suomen evankelis-
luterilaisessa kirkossa toisen maailmansodan jälkeen

Suomi kirkkojenvälisen avun saajana 

Suomalaisen kansainvälisen diakonian juuret ovat yhtäältä lähetystyöhön 
liittyneessä avustustoiminnassa ja toisaalta diakonialaitosten kansainvälisis-
sä kontakteissa. Molemmat näistä toimintatavoista lisääntyivät voimakkaas-
ti 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla ja 1900-luvun alussa. 

Toisen maailmansodan jälkeen perustetut kirkkoliitot, vuonna 1947 perus-
tettu Luterilainen Maailmanliitto (LML) ja vuonna 1948 perustettu Kirk-
kojen maailmanneuvosto (KMN) käynnistivät sen kirkkojenvälisen avus-

107  Saari 2000, 101–103; Saari & Kainulainen & Yeung 2005, 73–74; Pessi & Saari 2008, 114–117. 
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tustoiminnan organisoitumisen, jonka voi nähdä johtaneen kansainvälisen 
diakonian syntymiseen.108 Esittelen tässä alaluvussa kirkon kansainvälisen 
avustustoiminnan vaiheet toisen maailmansodan päättymisestä tutkimus-
ajankohdan alkuun.

Toisen maailmansodan jälkeisen jälleenrakennusajan haasteita Suomes-
sa olivat muun muassa noin 400 000 evakon asuttaminen ja sotakorvaus-
ten maksaminen Neuvostoliitolle. Pulaa oli niin ruoasta ja rakennusaineis-
ta kuin käyvästä valuutasta.

Vuosina 1946–1952 Suomi sai kirkkojenvälistä kansainvälistä apua eten-
kin Ruotsin ja Yhdysvaltain luterilaisilta kirkoilta. Apu koostui paitsi rahas-
ta myös ruoasta ja vaatteista. Osa saadusta avusta saatiin suoraan lähettäväl-
tä kirkolta ja osa siitä kulki vasta perustetun Kirkkojen maailmanneuvos-
ton kautta. Saadun avun perillemenoa varten pyrittiin luomaan ohjeistuk-
sia. Esimerkiksi Amerikan luterilaisten kirkkojen kanssa tehdyssä rahallisen 
avun sopimuksessa sovittiin rahojen käyttämisestä kolmeen tarkoitukseen: 
hätäapuun, seurakuntien rakennushankkeisiin ja kirkollisten järjestöjen toi-
mintaan. Kirkko vastasi avun perillemenon organisoinnista Suomessa, mi-
kä oli uusi haaste kirkolle.109 

Luterilaisten kirkkojen välistä avustustoimintaa koordinoi vuonna 1947 
perustettu Luterilainen maailmanliitto, jonka suomalainen kansalliskomi-
tea perustettiin samana vuonna. Kansalliskomitean tehtävänä oli huolehtia 
kirkon yhteyksistä toisiin luterilaisiin kirkkoihin ja Luterilaiseen maailman-
liittoon. Näin Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta tuli osa kirkkojenvä-
listä avustusverkostoa.110

Toisen maailmansodan jälkeinen kirkkojenvälinen avustustyö antoi Suo-
men kirkolle uuden kokemuksen kansainvälisestä avustustoiminnasta. Kan-
sainvälisen avun saaminen maan ja kirkon jälleenrakennustyöhön ja avun 
jakamisen organisointi haastoivat kirkkoa ja sen lähellä olevia avustusjär-
jestöjä muun muassa arvioimaan erilaista avuntarvetta ja suuntaamaan toi-
mintaa. Samalla kansainvälinen avustustoiminta, jossa kirkko oli mukana, 
löysi paikkansa osana kirkkoliittojen toimintaa. 

108  Malkavaara 2007b, 200–206.
109 Murtorinne & Malkavaara & Höysniemi 1997, 6−14; Malkavaara 1997, 6−20; Härkönen 1999, 4−8; Mal-

kavaara 2000a, 213; Meriläinen 2009, 274–277.
110 Kansainvälisen diakonian kehittäminen Suomen ev.lut. kirkossa 1987, 3; Murtorinne & Malkavaara & 

Höysniemi 1997, 14; Malkavaara 1998, 134–135; Malkavaara 2008, 14–15; Meriläinen 2009, 188–190.
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Suomi kirkkojenvälisen avun antajaksi – suurten keräysten aika alkaa 

1950-luku toi kansainväliseen avustustoimintaan kaksi muutosta. Ensinnä-
kin Suomi siirtyi 1950-luvulla kansainvälisen ja kirkkojenvälisen avun vas-
taanottajasta avun antajaksi ja toiseksi Yhteisvastuukeräyksen käynnistämi-
nen vuonna 1950 aloitti suurten diakoniakeräysten perinteen Suomessa. 
1950-luvulla Yhteisvastuukeräyksellä kerättiin varoja ainoastaan kotimai-
seen diakoniatyöhön. 

Yhteisvastuukeräys syntyi jälleenrakennusajan yhteiskunnassa. Kirkon val-
takunnallisesti organisoiman diakoniakeräyksen tavoitteena oli tukea talo-
udellisesti seurakuntien diakoniatyötä ja edistää lähimmäisvastuuta kirkos-
sa. Yhteisvastuukeräys oli suosittu alusta alkaen, erityisesti vuosina 1954 ja 
1955 kerättiin huipputulokset. Yhteisvastuukeräyksen ensimmäisellä vuosi-
kymmenellä keräysvaroja käytettiin erityisesti köyhien lapsiperheiden, van-
husten ja vammaisten auttamiseen. Vuosittain vaihtuneet keräysteemat toi-
vat esille eri keräyskohteita.111

Yhteisvastuukeräyksen avaamista myös ulkomaisille keräyskohteille oli esi-
tetty jo vuonna 1956, mutta tuolloin esitys torjuttiin kotimaan avuntarpeen 
ja vähäisen kirkkojenvälisen toiminnan kokemuksen vuoksi.112 Ensimmäi-
set kansainväliset avustukset toteutuivat kuitenkin jo 1950-luvulla erityis-
kolehtien myötä. Kirkkohallitus myönsi yhden vuosittaisen sunnuntaiko-
lehtivuoron kansainväliselle avulle. Kerätyt varat toimitettiin kohteisiinsa 
Luterilaisen maailmansodan kautta.  Vuonna 1953 kerättiin rahaa Hollan-
nin tulvien uhreille ja vuonna 1956 Unkarin kirkon avustustyöhön. Suo-
men Pankin valuuttamääräysten vuoksi ensimmäiset varat voitiin toimit-
taa ulkomaille vasta vuonna 1956. Vuodesta 1957 alettiin vuosittain kerätä 
kaksi kolehtia kansainväliseen apuun.113 

Kirkon kokemus suurten diakoniakeräysten järjestämisestä ja kansainvä-
lisestä yhteistyöstä kasvoi sotienjälkeisessä Suomessa. Samaan aikaan kirk-
koliittojen toiminnan vahvistuminen, siirtomaiden itsenäistyminen ja uu-
sien itsenäisten kirkkojen syntyminen muuttivat suomalaistenkin näköalaa 
maailmaan kansainvälisemmäksi. Kirkkojen kansainvälisen toiminnan kat-

111  Härkönen 1999, 4-5; Malkavaara 2000b, 140–143.
112  Malkavaara 2000b, 147.
113  Murtorinne 1997a, 22–23, 33; Murtorinne 1997c, 46; Koko kirkon missio 1998, 18; Härkönen 1999, 19, 

27; Malkavaara 2000a, 227.
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se kääntyi aikaisempaa enemmän kohti eteläistä pallonpuoliskoa ja siellä 
toimivia kirkkoja.114 

1960-luvulle tultaessa Luterilaisen maailmanliiton Suomen kansalliskomi-
tean huomattavimmaksi työalaksi oli muodostunut kansainvälinen avustus-
toiminta. Ensimmäinen kansainvälinen avustuserä oli lähtenyt Suomesta jo 
vuonna 1956, mutta 1950-luvulla osallistuminen kansainväliseen avustustoi-
mintaan oli Suomessa vielä vähäistä. Kansalliskomitean toiminnan vakiin-
nuttua oman toimiston perustamisen myötä vuonna 1964 se asetti maail-
manpalvelun jaoston suunnittelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kir-
kon ulkomaista avustustoimintaa. Vauhtia kehitykselle antoi vuonna 1963 
Helsingissä järjestetty Luterilaisen maailmanliiton yleiskokous, jonka myö-
tä Suomi oli hakeutumassa aktiivisempaan kansainväliseen avustusrooliin.  
Kirkon kansainväliset avustukset koordinoituivat 1960-luvulla Luterilaisen 
maailmanliiton ja Kirkkojen maailmanneuvoston kautta. Rahaa kerättiin 
esimerkiksi pakolaistyöhön, koulutukseen ja katastrofityöhön ulkomailla.115

Laajennettu piispainkokous päätti vuonna 1962, että seuraavan vuoden Yh-
teisvastuukeräyksen tuotosta lähes 50 % käytettäisiin maailman hädänalais-
ten auttamiseen.116 Kahden vuoden kuluttua vuonna 1964 laajennettu piis-
painkokous päätti, että kirkko kerää jatkossakin varoja ulkomaiseen avustus-
toimintaan ja että varojen keruu järjestetään Yhteisvastuukeräyksen kautta. 
Muita ulkomaisen avustustoiminnan tulonlähteitä olivat kirkon katastro-
fikeräykset sekä kirkkolehtien ja yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset. 
Seurakunnat saivat vuonna 1966 oikeuden käyttää talousarviomääräraho-
jaan lähetystyön tukemiseen. Vuonna 1966 peräti 378 seurakuntaa tuki lä-
hetystyötä taloudellisesti. Vuoden 1969 alusta seurakunnat saivat lahjoittaa 
talousarviomäärärahojaan myös kansainväliseen avustustoimintaan Luteri-
laisen maailmanliiton Suomen kansalliskomitean kautta.117

Lähetystyön ja ulkomaisen avustustoiminnan suhde alkoi nousta keskus-
telunaiheeksi 1960-luvun puolivälissä. Lähetystyön organisaatio jäsentyi 
1960-luvulla. Lähetystyötä johti Suomen kirkon lähetysasiain neuvottelu-
kunta, ja vuoteen 1969 saakka kirkossa toimi kaksi lähetysjärjestöä, Suomen 
Lähetysseura ja Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys. Hiippakunnal-

114  Malkavaara 2007b, 204; 2008, 15–16.
115  Suomen evankelisluterilainen kirkko vuosina 1962-1966 1968, 188−189; Murtorinne 1997a, 24−26.
116   Murtorinne 1997a, 23−24.
117  Suomen evankelisluterilainen kirkko vuosina 1962–1966 1968, 102, 104, 188; Murtorinne 1997a, 28; 

Härkönen 1999, 4.
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linen lähetystoiminta kehittyi, kun jokaiseen hiippakuntaan muodostettiin 
vuoteen 1963 mennessä hiippakunnallinen lähetystoimikunta ja kun Suo-
men Lähetysseura kustansi hiippakuntiin lähetyssihteerit. Kirkon lähetys-
työ ja kansainvälinen avustustoiminta toimivat hallinnollisesti vielä varsin 
erillään. Yhteistyökutsu esitettiin vuonna 1964, kun lähetysasiain neuvot-
telukunta järjesti kehitysavun ja lähetystyön suhteita käsittelevän neuvot-
telukokouksen.118 

Kirkkojenvälisestä avusta kaikkien hädänalaisten auttamiseen 

Suhtautuminen kirkon kansainväliseen avustustyöhön alkoi muuttua 
1960-luvun alussa. Kirkkojenvälistä avustustyötä ja lähetystyöhön sisälty-
nyttä avustustyötä alettiin laajentaa kohti kaikkien apua tarvitsevien autta-
mista riippumatta uskonnosta, rodusta tai mielipiteistä sekä sortaviin raken-
teisiin puuttumista. Kirkon kansainvälisessä avustustoiminnassa 1960-luvul-
la tapahtuneiden muutosten voi nähdä synnyttäneen kansainväliseksi dia-
koniaksi kutsutun kirkon toiminta-alueen.119

Kansainvälisen diakonian syntymisen taustalla vaikuttivat muutokset se-
kä yleisessä ilmapiirissä että eri kirkkokuntien ja ekumeenisten toimijoiden 
sosiaalieettisissä painotuksissa. Suomessa Yhteisvastuukeräys avattiin ulko-
maisille keräyskohteille, ja kirkon ulkomaisen avustustoiminnan organisaa-
tio jatkoi muotoutumistaan. Kasvava kansainvälisen diakonian toiminta-
alue tarvitsi oman organisaationsa kirkon hallintoon. 

Luterilaisen maailman liiton Helsingissä vuonna 1963 järjestetty yleisko-
kous otti selkeästi kantaa sosiaalieettisiin kysymyksiin, kuten rotusortoon, 
postkolonialismiin ja kehitysmaiden avustamiseen. Myös vuosina 1962–
1965  järjestetty Vatikaanin toinen konsiili ja Kirkkojen maailmanneuvos-
ton yleiskokous Uppsalassa vuonna 1968 toivat esille ihmisoikeusnäkökul-
mia ja maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä.120 

Osa Yhteisvastuukeräyksen tuotosta ohjattiin kansainväliseen avustustoi-
mintaan vuodesta 1963 alkaen. Kirkon päätöksen ohjata aikaisemmin aino-
astaan kotimaassa tapahtuvaan avustustyöhön suunnattu varainkeruu myös 

118   Suomen evankelisluterilainen kirkko vuosina 1962–1966 1968, 104, 106.
119  Murtorinne 1997a, 27; Malkavaara 2000a, 227; 2007b, 204–205; 2008, 16–17.
120  Murtorinne 1997a, 24−26, 30; Malkavaara 1998, 140−142, 145−146.
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ulkomaille voi nähdä heijastavan paitsi Suomen vaurastumista myös muu-
toksia kirkon asennoitumisessa kansainväliseen avustustyöhön.121 

Kirkon kansainvälinen avustustoiminta toteutui laajan kirkkojenvälisen 
yhteistyön kautta. Yhteisvastuukeräyksen avulla kansainväliseen avustus-
toimintaan kerätyt tuotot ohjattiin kirkkoliittojen toteuttamaan avustustoi-
mintaan siten, että noin kaksi kolmasosaa tuotoista suunnattiin Luterilaisen 
maailmanliiton avustustoimintaan ja noin yksi kolmasosa Kirkkojen maa-
ilmanneuvoston avustustoimintaan. Yhteisvastuukeräyksen lisäksi järjestet-
tiin katastrofityön keräyksiä esimerkiksi Biafran sodan 1967–1968 aikana.122

Laajennettu piispainkokous antoi vuonna 1965 kirkon ulkomaisen avus-
tustoiminnan Luterilaisen maailmanliiton Suomen kansalliskomitean tehtä-
väksi. Tästä avustustoiminnasta alettiin käyttää nimitystä kirkon ulkomaa-
napu. Ulkomaanavun tehtäväksi määriteltiin auttaa hädässä olevia rotuun, 
kansallisuuteen, uskontoon, poliittiseen vakaumukseen tai muihin vastaa-
viin piirteisiin katsomatta.123 Ulkomaanapua hoitavasta kirkon toimintayk-
siköstä alettiin vuodesta 1965 alkaen käyttää nimeä Kirkon Ulkomaanapu124 
(KUA).125 Kirkon Ulkomaanavun toteuttama kansainvälinen avustustoimin-
ta rahoitettiin aluksi kolehtien ja Yhteisvastuukeräyksen tuoton avulla. Myö-
hemmin Kirkon Ulkomaanavun toimintaa on rahoitettu esimerkiksi erillis-
keräysten ja seurakuntien sille osoittamien varojen avulla.126 

Kirkon Ulkomaanavun taloudellinen kannatus kasvoi voimakkaasti 
1960-luvun puolivälin jälkeen. Yhtenä syynä tähän on Yhteisvastuukeräyk-
sen ulkomaanosuuden nousu 40 prosenttiin keräyksen kokonaistuotosta. 
Yhteiskunnalliset teemat ja kansainväliset katastrofit näkyivät selkeästi kir-
kon toiminnassa, mistä esimerkkeinä ovat pakolaistyön esiinnousu Biafran 
kriisin (1966) myötä ja Vaasan kirkkopäivien teemat vuonna 1967: muun 
muassa vastuu yli rajojen, kirkko ja sota sekä ulkomaalaisten ja suomalais-
ten suhteet. Kirkon ulkomaanavun varoja käytettiin 1960-luvun lopulla pää-
asiassa koulutuspainotteiseen kehitysyhteistyöhön, katastrofiapuun sekä ul-
komaista toimintaa järjestäneiden Luterilaisen maailmaliiton ja Kirkkojen 
maailmanneuvoston hallintokuluihin. Laajennettu piispainkokous ehdot-

121  Murtorinne 1997a, 23, 28.
122  Härkönen 1999, 27–28, 44–45; Malkavaara 2000a, 227, 259.
123  Sihvo & Mäkeläinen & Lindqvist 1973, 197. 
124  Kirkon Ulkomaanapu on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteydessä edelleen toimiva kansainvälisen
        avustustoiminnan toimielin, jonka kautta pääosa kirkon kansainvälisestä avusta kulkee.  
125  Murtorinne 1997c, 29; Malkavaara 2000a, 259.
126  Malkavaara 2000a, 259.
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ti vuonna 1967 Yhteisvastuukeräyksen tuoton jakoperusteiden muuttamis-
ta niin, että ulkomaanavun osuutta kasvatettaisiin. Samalla se ehdotti kir-
kon katastrofirahaston perustamista. Kirkkohallitus ei hyväksynyt ehdotus-
ta sellaisenaan, mutta päätti, että 40 prosenttia tuotosta suunnataan ulko-
maiseen avustustyöhön ja 3 prosenttia katastrofityöhön. Samalla se päätti, 
että tuomiokapituleilla ja seurakuntien kirkkoneuvostoilla oli oikeus luo-
vuttaa oma osuutensa Yhteisvastuukeräyksen tuotosta kansainväliseen avus-
tustyöhön. Kirkkojen maailmanneuvosto vetosi jäsenkirkkoihinsa vuonna 
1970 ja pyysi näitä luovuttamaan kaksi prosenttia talousarviomäärärahois-
taan kehitysapuun. 127

Kirkon lähetystyön taloudellisen tukemisen mittari, lähetyskannatus, kas-
voi sekin huomattavasti 1960-luvulla. Vuonna 1971 sen voitiin todeta nous-
seen kymmenessä vuodessa 124 prosenttia. Kirkon viisivuotiskertomukses-
sa vuodelta 1973 etsittiin syitä lähetyskannatuksen kasvulle ja arveltiin sen 
johtuvan paitsi lähetysjärjestöjen määrän lisääntymisestä myös lähetystyön 
mieltämisestä aikaisempaa enemmän koko seurakunnan tehtäväksi. Myös 
yleisen elintason nousun arveltiin vaikuttaneen lähetyskannatuksen nou-
suun. Kirkko hyväksyi 1970-luvun vaihteessa kolme uutta lähetysjärjestöä: 
1969 Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, 1970 Suomen Pip-
liaseura ja 1971 Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys.128

1970-luvun alkaessa olivat jo näkyvillä kaksi tulevina vuosikymmeninä 
kansainvälisen diakonian kentällä perustavanlaatuisiksi noussutta teemaa: 
lähetystyön ja kansainvälisen diakonian yhteinen tehtävä ja erottamatto-
muus sekä lähetystyön ja kansainvälisen diakonian ymmärtäminen koko 
kirkon yhteiseksi tehtäväksi.

Kirkon Ulkomaanavun kannatus ja organisaatio kasvavat

Kansainvälisen diakonian suhde kehitysyhteistyöhön herätti keskustelua 
1970-luvulla. Kansainväliseen diakoniaan nähtiin sisältyvän yhä enemmän 
humanitaarista avustamista ja kansainvälisyyskasvatusta. Ihmisoikeuskysy-
mykset ja kansainvälisen solidaarisuuden kysymykset haastoivat kirkkoa tun-
nistamaan oman asemansa kansainvälisessä avustustyössä.129 

127  Sihvo & Mäkeläinen & Lindqvist 1973, 34, 197–198; Murtorinne 1997a, 30–31, 34.
128  Sihvo & Mäkeläinen & Lindqvist 1973, 192–193.
129  Härkönen 1999, 70–71; Malkavaara 2008, 18–20.
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Luterilaisen maailmanliiton kansalliskomitea lakkautettiin vuonna 1974 
ja sen tekemä kansainvälinen avustustyö siirrettiin kirkon ulkomaanasiain 
toimikunnan ulkomaanavun valiokunnan tehtäväksi.130 

Kirkon Ulkomaanavun taloudellisen kannatuksen kasvu jatkui nopeana 
1970- ja 1980-lukujen ajan. Kun Kirkon Ulkomaanavun vuotuinen kerä-
ystulos oli vuonna 1973 2 miljoonaa markkaa, oli se vuonna 1987 jo 50,2 
miljoonaa markkaa. Ulkomaanavun kannalta merkittävä tekijä oli myös se, 
että vuonna 1974 ulkoministeriö alkoi suunnata sen kautta varoja humani-
taariseen avustustoimintaan. Vuonna 1975 66 prosenttia Kirkon Ulkomaa-
navun avustuksista käytettiin kehitysyhteistyöhön, 23 prosenttia katastrofi- 
ja pakolaisapuun ja 11 prosenttia kirkkojenväliseen apuun.131 

Vuonna 1978 alkanut vuosittainen Vastuuviikko ja 1980 alkanut Prosent-
tiliike olivat uusia väyliä kerätä varoja kansainväliseen avustustyöhön. Vas-
tuuviikon toteutuksesta vastasi aluksi Suomen Kirkon Seurakuntatoimin-
nan Keskusliitto (SKSK), mutta se siirtyi Kirkon Ulkomaanavulle jo vuon-
na 1980. Uskonnollisesti sitoutumattoman Prosenttiliikkeen tuloilla tuet-
tiin kansalaisjärjestöjen työtä kehitysmaissa.132 

Kansainvälinen diakonia määriteltiin kirkon nelivuotiskertomuksessa 
1972–1975 lähetystyölle rinnakkaisena ja sitä täydentävänä humanitaarise-
na toimintana, jonka pyrkimyksenä on vähentää yhteiskunnassa vallitsevaa 
epäoikeudenmukaisuutta ja edistää ihmisten välistä tasa-arvoisuutta autta-
malla hädässä ja tarpeessa olevia henkisesti, hengellisesti ja taloudellisesti riip-
pumatta autettavien kansallisuudesta, rodusta, uskonnosta tai poliittisesta 
vakaumuksesta. Kansainvälinen diakonia sai 1970-luvulla uusia toiminta-
muotoja perinteisen avustustoiminnan rinnalle. Kirkon Ulkomaanapu al-
koi välittää työntekijöitä ulkomaille asiantuntijatehtäviin. Työntekijät työl-
listyivät pääasiassa Luterilaisen maailmanliiton ja tansanialaisen Kilimanja-
ron kristillisen sairaalakeskuksen tehtäviin. Samaan aikaan perustettiin sti-
pendiohjelma, jonka avulla kehitysmaiden opiskelijoita tuli Suomeen opis-
kelemaan. 1970-luvun lopulla Kirkon Ulkomaanapu kutsui ryhmän chi-
leläisiä pakolaisia Suomeen ja huolehti heidän vastaanottovaiheestaan.133 

Vaikka kirkon avustustoiminnan nähtiin 1970-luvulla kanavoituvan se-
kä Kirkon Ulkomaanavun että kirkon lähetysjärjestöjen kautta, nähtiin 

130  Malkavaara 2000a, 239, 259.
131  Lindqvist & Sihvo & Isotalo & Mäkeläinen 1977, 210, 218; Murtorinne 1997b, 37–38, 41.
132   Härkönen 1999, 49; Artto 2005, 29; Särs 2007, 8.
133  Lindqvist & Sihvo & Isotalo & Mäkeläinen 1977, 216; Murtorinne 1997a, 42–44.
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tarpeelliseksi järjestää myös lähetystyöstä riippumatonta avustustoimintaa. 
Arkkipiispa Martti Simojoen kerrotaan perustelleen kahden rinnakkaisen 
avustustoiminnan olemassaoloa sillä, ”että lähetystyön varsinainen luonne 
muuttuu, jos siinä yksipuolisesti korostetaan kehitysaputoimintaa. Juuri si-
tä varten, että lähetystyö pysyisi varsinaisesti sinä, mitä sen tulee olla, evan-
keliumin levittämisenä, tarvitaan erikseen kehitysaputyötä.”134

Arkkipiispan lausumassa on nähtävillä käsitys siitä, että on myös lähetys-
työn etu, jos ulkomaanapu – kirkon kehitysapu – säilyy siitä erillisenä toi-
mintayksikkönä. Samaan aikaan merkittävä osa kirkon avustustoimintaa ka-
navoitui kirkon lähetysjärjestöjen kautta ja lähetystyö ja kehitysapu nähtiin 
saman toiminnan eri puolina.

Kirkon lähetystyön organisaatio kehittyi edelleen 1970-luvulla. Lähetys-
toimintaa organisoi vuonna 1975 perustettu Kirkon lähetystyön keskus, jo-
ka ylläpiti yhteyttä lähetysjärjestöjen ja kirkon hallinnon välillä. Kirkon ul-
komaanavusta huolehtinut Luterilaisen maailmanliiton Suomen kansallis-
komitea lakkautettiin vuonna 1973 ja sen tehtävät siirtyivät kirkon ulko-
maanasiain toimikunnalle. Toimikunnassa oli neljä valiokuntaa: ulkoasiain 
valiokunta, ulkomaanavun valiokunta, teologisten asiain valiokunta ja di-
asporatyön valiokunta. Kirkon ulkomaisen avustustyön hoitaminen oli ul-
komaanavun valiokunnan tehtävä. Kirkon lähetystyön keskuksen toimieli-
menä kokoontui kirkon lähetystyön neuvottelukunta, jossa olivat edustet-
tuina hiippakunnat, kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu. Toi-
mikunnan tehtävänä oli ohjata ja suunnitella kirkon lähetystyötä.135

1980-luvun Suomen talouskasvu näkyi kansainvälisen diakonian ja lähe-
tystyön taloudellisen kannatuksen kasvussa. Kirkon Ulkomaanavun kanna-
tus kasvoi vuosina 1980–1983 kaksinkertaiseksi ja jatkoi kasvuaan jopa yli 
20 prosentin vuosivauhdilla aina vuoteen 1990 saakka. 1990-luvun alussa 
Kirkon Ulkomaanavun keräystulot kääntyivät selkeään laskuun. Kirkon lä-
hetystyön kannatuksessa näkyy sama trendi: se kasvoi 1980-luvun lopulle 
saakka, jolloin se lähti laskuun. Syiksi tähän arveltiin paitsi lähetystyön pe-
rinteisten kannattajien ikääntymistä myös yhteiskunnallisia muutoksia. Ih-

134  Lindqvist & Sihvo & Isotalo & Mäkeläinen 1977, 216.
135  Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1981, 210, 213; Murtorinne 1997a, 36.
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miset eivät enää olleet valmiita sitoutumaan lähetystyön kannattamiseen, ja 
elämänpiiri muuttui muutenkin yksityisemmäksi.136

1980-luvulla kirkon kansainvälinen diakonia sai uusia kotimaisia toimin-
tamuotoja. Kirkon Ulkomaanapu jaettiin vuonna 1987 ulkomaantyön ja 
kotimaantyön toimistoihin. Kotimaantyössä haluttiin panostaa asennekas-
vatukseen, tiedotukseen ja kotimaiseen pakolaistyöhön. Kansainvälisen dia-
konian näkyvyydessä tärkeä merkitys oli Yhteisvastuukeräyksellä.137 Yhteis-
vastuukeräyksen tuloja suunnattiin 1980-luvulla kehitysyhteistyöhön. Esi-
merkiksi vuonna 1984 keräyksen ulkomainen kohde, nälänhädästä kärsivä 
Etiopia, sai 55 prosenttia Yhteisvastuukeräyksen vuotuisesta tuotosta. Yh-
teisvastuukeräyksen tuotto kasvoi 1980-luvulla selkeästi. Kasvuvahtia kuvaa 
Yhteisvastuukeräyksen tuoton kasvu alle 12 miljoonasta markasta vuonna 
1983 yli 18 miljoonaan markkaan vuonna 1986.138 Malkavaara arvioi Yh-
teisvastuukeräyksen tuoton kasvun liittyneen osaltaan juuri yleisen ilmapii-
rin kehitysmaamyönteisyyteen. Lisäksi Yhteisvastuukeräyksen lisääntynyt 
tiedotustyö toi esille kansainvälistä diakoniaa.139

Keskustelu kansainvälisen diakonian perusteista kiihtyy 

Kansainvälisen diakonian suhde lähetystyöhön ja sen rooli kehitysyhteistyös-
sä herättivät kirkossa keskustelua 1980-luvulla. Sekä diakoniaa että lähetys-
työtä tarkasteltiin niin kutsutun läpäisyperiaatteen avulla: niiden tulisi olla 
näkökulmana mukana kaikessa kirkon toiminnassa. Puhuttiin diakonisesta 
ja missionaarisesta seurakunnasta140. Kansainvälinen diakonia ja lähetystyö 
nähtiin perusteiltaan kirkon yhteiseen lähetystehtävään kuuluvina. Piispain-
kokouksen julkilausuma Rauha – Kehitys – Ihmisoikeudet vuonna 1982 ko-
kosi yhteen kirkon kansainvälisen vastuun toimintalinjoja. Julkilausumas-

136  Heino & Kúrten & Kauppinen 1985, 241, 235; Heino & Kauppinen & Ahonen 1989, 133, 147; Murto-
rinne 1997a, 37. Lähetystyön taloudellinen kannatus lähti laskuun hieman ennen Kirkon Ulkomaan avun 
keräystuloksia. Kirkon Ulkomaanavun kannatus laski selvästi alkavan laman myötä. Vielä 1980-luvun lo-
pulla se kasvoi selvästi. Kirkon Ulkomaanavun kannatuksen ja kirkon lähetyskannatuksen laskuun ovat 
voineet vaikuttaa eri yhteiskunnalliset seikat. Yhteiskunnallinen ilmapiiri on 1980-luvulla voinut tukea ke-
hitysapuajattelua ja kansainvälistä diakoniaa lähetystyötä enemmän.

137  Heino & Kúrten & Kauppinen 1985, 241–242; Heino & Kauppinen & Ahonen 1989, 147; Murtorinne 
1997a, 45; Härkönen 1999, 74.

138  Härkönen 1999, 71.
139  Malkavaara 2000b, 168.
140  Seurakunnan diakonisuutta ja missionaarisuutta sekä diakonian ja lähetystyön suhdetta on Suomessa käsi-

tellyt erityisesti Risto A. Ahonen. Ks. esim. Ahonen 1992, 1996 ja 2000. Seurakunnan missionaarisuus ja 
siihen liittyvä diakonisuus nousivat kansainväliseen keskusteluun 1990-luvun alussa eteläafrikkalaisen teo-
login David J. Boschin teoksen Transforming Mission (1991) myötä. 
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sa korostettiin laaja-alaista valmiutta yhteistyöhön kirkon kansainvälisessä 
työssä – kuten lähetyksessä ja diakoniassa, jotka molemmat ovat osa kirkon 
perustehtävää. Julkilausumassa kirkon kansainvälistä vastuuta perusteltiin 
kirkon universaalilla, kansalliset ja maantieteelliset rajat ylittävällä olemuk-
sella sekä luomiseen perustuvalla ihmisten tasa-arvoisuudella. Kansainväli-
sen vastuun kantaminen nähtiin julkilausumassa myös taloudellisena ja po-
liittisena kysymyksenä. Kansainvälisen vastuun kantamisessa korostuivatkin 
rauhantyö ja muu yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 141

Rauha – Kehitys – Ihmisoikeudet -julkilausumassa tuotiin esiin yleisiä kan-
sainvälistä diakoniaa määritteleviä periaatteita. Kansainvälisen diakonian 
nähtiin perustuvan Jumalan luomistyöhön, siihen että kaikki ihmiset ovat 
Jumalan luomia ja siksi yhdenvertaisia, sekä Kristuksen sovitustyöhön, jo-
ka on kristillisen palvelun lähtökohta. Kristillisen palvelun nähtiin edellyt-
tävän avunsaajan itsenäisyyden ja riippumattomuuden kunnioittamista ja 
annetun avun ehdottomuutta eli sitä, että avun antamisen ehtona sai olla 
ainoastaan sen suuntaaminen sitä tarvitseville. Kansainvälisessä diakonias-
sa tuli kiinnittää huomiota yhteiskunnallisiin rakennevääristymiin ja näin 
kantaa myös sosiaalieettistä vastuuta. Oikeudenmukaisuuden ja lähimmäi-
senrakkauden toteutumisen kaikissa yhteiskunnissa tuli olla kansainvälisen 
diakonian tavoitteena.142

Piispainkokouksen julkilausumassa vedetyt kirkon kansainvälisen vastuun 
toimintalinjat saivat tarkempaa määrittelyä jo seuraavana vuonna 1983, kun 
joukko kirkollisia toimijoita143 kokosi yhteen Kohti oikeudenmukaista maa-
ilmaa. Näkökohtia kirkon kansainvälisyyskasvatukseen -kirjan. Kirjassa kir-
kon kansainvälisen vastuun työaloiksi nimettiin lähetystyö, kansainvälinen 
diakonia, rauhantyö, ekumenia sekä dialogi eri uskontojen ja ideologioiden 
kanssa. Kansainvälinen diakonia määriteltiin kirkon ulkomaiseksi avustus-
toiminnaksi, ja sen nähtiin jakautuvan kehitysyhteistyöhön, terveydenhoi-
toon ja sosiaaliseen työhön, katastrofiapuun, pakolaisapuun ja kirkkojen-
väliseen apuun. Kirjassa korostettiin kansainvälisen diakonian ja lähetys-
työn läheistä yhteyttä ja yhteistä perustaa kristillisen sanoman kokonaisval-
taisuudessa. Kansainvälisen diakonian nähtiin asettuvan kirkon organisaa-
tiossa ulkomaanasiain toimikunnan alaisuuteen siten, että käytännössä siitä 

141  Rauha-Kehitys-Ihmisoikeudet 1982, 3, 9–14; Heino & Kúrten & Kauppinen 1985, 35, 241.
142  Rauha-Kehitys-Ihmisoikeudet 1982, 17–18.
143  Edustettuina olivat mm. Suomen ekumeeninen neuvosto, Kirkon ulkomaanapu sekä kirkkohallituksesta 

Kirkon lähetystyön keskus, Kirkon kasvatusasiain keskus ja yhteiskunnallisten asioiden toimikunta.
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vastasi pitkälti Kirkon ulkomaanapu.  Kotimaassa kansainvälisestä diakoni-
asta vastasi etupäässä kirkon diakoniaorganisaatio.144

Piispainkokous jatkoi työtään kansainvälisen diakonian määrittelemisek-
si kirkossa. Sen asettama työryhmä sai vuonna 1987 valmiiksi mietinnön 
Kansainvälisen diakonian kehittäminen Suomen ev.lut. kirkossa. Mietinnös-
sä korostettiin kansainvälisen diakonian ja lähetystyön yhteisiä lähtökohtia, 
mistä syystä niiden tuli toimia läheisessä yhteydessä toisiinsa kirkon toimin-
nan eri tasoilla.145

Yhteistyö kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun välillä li-
sääntyi 1980-luvulla. Kotimaisessa työssä järjestöjenvälinen yhteistyö kas-
voi, mutta ulkomaisessa työssä yhteistyö ei edennyt yhtä paljon. Kirkon lä-
hetystyön keskus perusti ulkomaisen työn neuvottelukunnan pohtimaan 
kirkon ulkomaisen työn koordinoitumista.146 

Vuosien 1984–1987 kirkon toimintakertomuksessa mainittiin, että ”dia-
konian, kansainvälisen diakonian ja lähetyksen tehtävänjaossa ja -rajauk-
sessa on ilmennyt monia ongelmia, jotka johtuvat merkittävältä osalta eku-
meenisen liikkeen ristiriitoja aiheuttaneista keskusteluista”147.  Toimintaker-
tomuksessa ei kerrota tarkemmin, mistä ongelmista oli kyse. Kirkon Ulko-
maanavun tuolloinen kotimaantyön päällikkö Tapio Leskinen arvioi, että 
toimintakertomuksessa viitataan jännitteisiin, joita kirkon kansainvälisen 
diakonian hallinnossa oli 1980-luvulla. Leskinen kuvaa, kuinka esimerkik-
si Kirkon Ulkomaanavun hallituksessa oli nähtävissä kaksi linjaa. Toiselle 
linjalle kansainvälisen diakonian palveluluonteen ensisijaisuus oli tärkeää; 
kansainvälinen diakonia nähtiin kirkon tekemänä humanitaarisena työnä. 
Toinen linja puolestaan toi esille kansainvälisen diakonian hengellistä luon-
netta ja sen yhteyttä lähetystyöhön ja ekumeeniseen toimintaan. Myös yh-
teistyö Kirkkojen maailmanneuvoston kanssa aiheutti ristiriitoja kansain-
välisen diakonian kentällä. Suomen ekumeeninen neuvosto teki Kirkkojen 
maailmanneuvoston kanssa läheistä yhteistyötä. Kirkon Ulkomaanavun yh-
teistyö Kirkkojen maailmanneuvoston kanssa oli vähäisempää, koska se ha-
lusi pysytellä ajoittain liian poliittiseksi tai radikaaliksi katsomansa toimin-

144  Kohti oikeudenmukaista maailmaa 1983, 40–48.
145  Kansainvälisen diakonian kehittäminen Suomen ev.lut. kirkossa 1987, 13–18; Malkavaara 2007b, 207.
146  Heino & Kauppinen & Ahonen 1989, 116, 133; Heino & Kauppinen & Ahonen 1993, 144–145.
147  Heino & Kauppinen & Ahonen 1989, 116.
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nan ulkopuolella (muun muassa Afrikan poliittiset vapautusliikkeet, joita 
Kirkkojen maailmanneuvosto tuki avoimesti).148

Luterilaisen maailmanliiton lähetysasiakirja Together in God´s Mission (Yh-
dessä Jumalan lähetyksessä) linjasi vuonna 1988 edelleen kirkon lähetysteh-
tävän kokonaisvaltaista toteutumista kirkon toiminnassa. Lähetysasiakirjan 
mukaan kirkkojen erilaiset resurssit tuli nähdä yhteisinä voimavaroina ja ja-
kaa kirkkojen kesken.149 Together in God’s Mission -lähetysasiakirjan valmis-
telutyöllä oli henkilöyhteyksien kautta läheinen yhteys Suomen evankelis-
luterilaiseen kirkkoon. Asiakirjaa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja-
na toimi Suomen Lähetysseuran silloinen johtaja Henrik Smedjebacka ja 
sihteerinä Kirkon Ulkomaanapua vuosina 1988–1993 johtanut Risto Leh-
tonen.150 Molemmilla oli tuolloin pitkä työhistoria kirkkojenvälisessä työs-
sä esimerkiksi Luterilaisessa maailmanliitossa.151 

Valtio vähensi Kirkon Ulkomaanavun saamia kehitysyhteistyömääräraho-
ja 1980-luvun lopulla. Kirkon Ulkomaanapu kävi keskusteluja roolistaan 
kehitysyhteistyössä ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston kanssa 
sekä julkisesti kansalaisjärjestöfoorumeilla. Kirkon Ulkomaanavun avus-
tustoiminnan nähtiin tähtäävän pitkäjänteiseen avustustyöhön: yhteistyö-
kumppaneiden omavaraisuuteen ja riippumattomuuteen. Vuonna 1985 lä-
hes puolet (48 %) Kirkon Ulkomaanavun avustuksista oli katastrofi- ja pa-
kolaisapua, vain hieman vähemmän (42 %) oli kehitysyhteistyötä eli pitkä-
jänteistä avustustyötä ja 10 prosenttia kirkkojenvälistä apua.152

Neuvostoliiton hajoaminen 1990-luvun alkaessa muutti kirkon kansainvä-
lisiä yhteyksiä ja kansainvälistä avustustoimintaa. Yhteistyö Baltian maiden, 

148  Leskinen 2007.
149 Together in God’s Mission 1988, 1.3., 4.1.6, 4.2.4. Kirkkojenvälistä voimavarojen jakamista ja avun anta-

misen ja vastaanottamisen suhdetta kansainvälisessä avustustyössä oli kritisoitu 1970-luvun lopulta saakka 
Kirkkojen maailmanneuvoston Ecumenical Sharing of Resources -prosessissa, jonka mukaan kirkkojenvä-
lisessä yhteistyössä ja avustustoiminnassa tuli kiinnittää erityistä huomiota vastavuoroisuuden toteutumi-
seen. Yhteistyössä ei nähty jaettavan ainoastaan materiaalista pääomaa vaan myös hengellistä, teologista ja 
kulttuurista pääomaa. From Inter-Church Aid to Jubilee 2002, 12−13. Globaalin oikeudenmukaisuuden 
ja köyhyyden kysymykset olivat olleet vahvasti esillä myös Kirkkojen maailmanneuvoston diakoniakonsul-
taatioissa Larnakassa (1986) ja El Escorialissa (1987). Malkavaara 2008, 20−21. Jo vuonna 1983 alkanut 
Kirkkojen maailmanneuvoston Oikeudenmukaisuus, rauha, luomakunnan eheys -prosessi oli myös koros-
tanut kansainvälisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä. Saarinen 1994, 207, 220−223. Hallonstenin mu-
kaan ekumeeniset kansainvälistä solidaarisuutta esiin nostaneet prosessit vaikuttivat vahvasti kansainvälisen 
diakonian muotoutumiseen Ruotsin kirkossa. Kansainvälisellä diakonialla alettiin nähdä yhä enemmän yh-
tymäkohtia kirkon paikalliseen työhön Ruotsissa. Hallonsten 1993, 146−149. 

150  Together in God’s Mission 1988, Preface.
151  Suomen teologit Finlands teologer 2010, 555, 943.
152  Heino & Kauppinen & Ahonen 1993, 144–145; Murtorinne 1997a, 41.
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Inkerin ja Venäjän muiden lähialueiden kanssa lisääntyi nopeasti ja asetti uu-
sia haasteita kirkon kansainvälisen diakonian tavoitteille ja organisoinnille.

Kirkon kansainvälinen diakoniatyö juontaa juurensa lähetystyössä tehdys-
tä diakoniatyöstä ja diakonialaitosten kansainvälisistä kontakteista. Kirkon 
organisoitunut kansainvälinen avustustoiminta alkoi toisen maailmanso-
dan jälkeen kirkkoliittojen perustamisen ja niiden avustustoiminnan myö-
tä. Luterilainen maailmanliitto ja Kirkkojen maailmanneuvosto ovat olleet 
kirkon kansainvälisen diakonian yhteistyöväyliä perustamisestaan saakka. 
Toisen maailmansodan jälkeen Suomi vastaanotti kansainvälistä kirkkojen-
välistä apua aina 1950-luvun alkuun saakka. Vuodesta 1953 lähtien Suomi 
on ollut kirkkojenvälistä apua antava maa. Merkittävä kansainvälisen avun 
tulonlähde on ollut vuonna 1950 alkanut vuosittainen Yhteisvastuukeräys.

Kirkkojenvälinen apu muuttui 1960-luvulla kaikkien hätää kärsivien aut-
tamiseksi, kansainväliseksi diakoniaksi. Sitä varten luotiin kirkkoon oma 
organisaatio, kun Luterilaisen maailmanliiton Suomen kansalliskomitean 
pohjalta muodostettiin kirkon ulkomaille suuntautuvasta avusta vastannut 
yksikkö, Kirkon Ulkomaanapu vuonna 1965. Kirkon Ulkomaanavun or-
ganisaatio ja kannatus vahvistuivat 1970- ja 1980-luvuilla. Kansainvälinen 
diakonia alkoi nousta esille kirkollisessa keskustelussa 1980-luvulla useista 
syistä, jotka liittyivät toisiinsa. Ekumeenisessa keskustelussa oli alettu tuo-
da esiin maailmanlaajan epätasa-arvon ja yleisen kansainvälistymiskehityk-
sen vaikutuksia kirkkoihin. Erityisesti vaikutukset näkyivät kirkkojenväli-
sessä yhteistyössä, lähetystyössä ja kansainvälisessä diakoniassa, joiden teolo-
gisiin perusteisiin nähtiin tarvetta paneutua. Keskustelu kansainvälisen dia-
konian perusteista ja asemasta kirkossa oli näin jo alkanut ottaa vauhtia tä-
män tutkimuksen tutkimusajankohdan alkaessa vuonna 1993.

1.3 Diakonia monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa

Diakonian muutokset 1990-luvulla

Kirkon diakoniatyö kohtasi uusia haasteita ja muuttui 1990-luvulla ja 
2000-luvun alussa. Lama ja voimakkaasti lisääntynyt maahanmuutto muut-
tivat kirkon toimintaympäristöä. Kirkon diakoniatyössä ja sen toimintaym-
päristössä tapahtuneet muutokset vaikuttivat myös kansainväliseen diako-
niaan. Esittelen tässä alaluvussa kirkon diakoniatyössä tapahtuneita muu-
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toksia tutkimusajankohtana ja näihin muutoksiin vaikuttaneita yhteiskun-
nallisia tekijöitä. 

Kirkon diakoniatyössä 1990-luvulla tapahtuneisiin muutoksiin vaikutti 
merkittävällä tavalla Suomessa vuosikymmenen alussa koettu taloudellinen 
laskusuhdanne eli niin kutsuttu lama. Lama muutti diakonian asiakaskun-
taa ja niitä kysymyksiä, joihin kirkolta toivottiin vastausta. Myös diakonian 
toimintamuodot muuttuivat, ja syntyi uusia toimintamuotoja. Ennen lamaa 
diakoniatyön painopiste oli ollut vanhustyössä ja sielunhoitotyössä.153 La-
man myötä työikäisten asiakkaiden määrä ja vastaanotolla tapahtuvien ta-
paamisten määrä kasvoi nopeasti. Syynä tähän olivat laman myötä kasvanut 
työttömyys ja ihmisten taloudellisten vaikeuksien lisääntyminen. Aineelli-
nen auttaminen painottui diakoniatyössä aikaisempaa enemmän, ja useat 
uudet työmuodot keskittyivät elämisen aineellisten edellytysten luomiseen 
ja ylläpitämiseen. Tällaisia työmuotoja olivat esimerkiksi vuonna 1995 al-
kanut ruokapankkitoiminta ja velkaneuvonta. Kirkko pyrki vaikuttamaan 
hyvinvointiyhteiskunnan kehitykseen osallistumalla niin kutsuttuun näl-
käryhmään, joka kokosi yhteiskunnallisia vaikuttajatahoja yhteen köyhyy-
den vähentämiseksi Suomessa. Nälkäryhmän puheenjohtajana toimi piis-
pa Eero Huovinen, ja se jätti hallitukselle vetoomuksen köyhyyden ja huo-
no-osaisuuden huomioimiseksi. Vetoomus kirjattiinkin hallituksen ohjel-
maan. Hallituksen painopistealueeksi kirjattiin köyhyysongelmien, syrjäy-
tymisen ja huono-osaisuuden ennaltaehkäisy.154 Nälkäryhmän saavuttamien 
tulosten on myöhemmässä tutkimuksessa arvioitu jääneen lähinnä retori-
siksi; tavoiteltuja vaikutuksia ei saavutettu vaan yhteiskunnallinen huono-
osaisuus jatkoi kasvuaan.155

Diakoniatyön suhde hyvinvointiyhteiskunnan toimintarakenteeseen he-
rätti keskustelua jo lama-aikana, ja siihen on paneuduttu myöhemmin use-
ammassa diakonian alaan kuuluvassa tutkimuksessa. Tutkimuksissa on käy-
ty keskustelua siitä, mikä on diakoniatyön suhde esimerkiksi yhteiskunnan 
sosiaalityön kautta tarjoamaan taloudelliseen tukeen.156 

153  Ryökäs 1990, 91; Hiilamo 2009, 47.
154  Hiilamo 2009, 48–49; Malkavaara 2011, 131–133. Ruokapankkitoimintaa ovat tutkineet esim. Antti Lem-

metyinen (2000) ja Jouko Karjalainen (2000).
155  Hiilamo 2009, 52.
156  Esim. Iivari & Karjalainen 1999; Juntunen & Grönlund & Hiilamo 2006; Juntunen 2011, Hiilamo 2010, 

Malkavaara 2011.
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Taloudellinen laskusuhdanne heikensi myös kirkon ja seurakuntien talou-
dellista tilannetta. Diakoniatyön resurssit eivät kasvaneet lisääntyneen avun-
tarpeen ja uusien työmuotojen aloittamisen myötä. 

Lamasta seurannutta diakoniatyön murrosta ja muutosta on pidetty myös 
diakoniatyön sisäisen uudistumisen aikana.157 Uudistumisen taustalla on 
nähty 1980-luvulla alkaneet yhteiskunnalliseen huono-osaisuuteen ja syr-
jäytymiseen liittyneet diakoniahankkeet ja muun muassa Yhteisvastuukerä-
yksen tuoton suuntaaminen yhteiskunnallisiin kohteisiin kuten tukiasunto-
työhön 1980-luvun lopulla. Malkavaara (2007) ajoittaa diakoniatyön muu-
toksen taitekohdaksi vuoden 1988, jolloin Diakonian vuosikirjassa julkais-
tiin ensimmäiset artikkelit köyhyydestä ja työstä syrjäytymisestä ja kirkon 
diakoniapäivillä käsiteltiin hädän tunnistamista.158 Vuonna 1990 Diakoni-
an vuosikirjassa esiteltiin malli velkojen sovittelemisesta, mitä seurasi velka-
järjestelyihin erikoistuneen Takuu-säätiön perustaminen seuraavana vuon-
na.159 Näyttääkin siltä, että yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja pyrkimys 
vähentää huono-osaisuutta yhteiskunnan rakenteissa ja toimintamalleis-
sa rantautuivat kirkon diakoniatyöhön jo hieman ennen 1990-luvun alus-
sa alkanutta lamaa.

Heikki Hiilamo on hahmottanut lamasuuntautuneen diakoniatyön mal-
lin kuvaamaan diakoniatyön muutosta 1990-luvulla. Hiilamo on verrannut 
laman aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien määrän suhdetta diakonia-
työn muutoksiin hiippakunnittain vuosina 1993–1996. Taloudellisten vai-
keuksien määrän kuvaajina Hiilamo on käyttänyt tilastotietoja toimeentu-
lotuen saajista ja pitkäaikaistyöttömistä. Diakoniatyön muutosta, diakoni-
an lamasuuntautuneisuutta, hän on mitannut tarkastelemalla asiakaskon-
taktien, vastaanottoasiakkaiden ja työikäisten asiakkaiden määrässä tapah-
tuneita muutoksia. Tutkimuksessa on käynyt ilmi paitsi se, että lama muutti 
kirkon tekemää diakoniatyötä, koska työ työttömien ja aineellista apua tar-
vitsevien parissa lisääntyi, myös se, että diakoniatyön muutokset olivat eri-

157  Malkavaara huomauttaa kuitenkin, että lama-aika uuvutti diakoniatyöntekijät. Malkavaara pitää mahdol-
lisena lama-ajan uudistaneen diakoniaa ja edistäneen sen omimman identiteetin löytämistä. Toisaalta hän 
pitää mahdollisena, että uudistumisen ajatus on liian ideologinen. Malkavaara näkeekin, että aihetta olisi 
syytä tutkia tarkemmin. Malkavaara 2011, 131–132.

158  Turun kaupungin sosiaalitoimenjohtaja Maija Perho-Santala käsitteli puheessaan kirkon diakoniapäivil-
lä 1988 yhteiskunnan koventuneita arvoja ja ihmisten jakamista menestyneisiin ja syrjäytyneisiin. Perho-
Santalan mielestä arvojen muutos kuvasti yhteiskunnan henkistä hätää. Hän peräänkuulutti puheessaan 
välinpitämättömyyden kierteen katkaisemista ja eettisesti oikein perusteltua sosiaaliturvaa. Perho-Santa-
la 1989, 74–78. 

159  Hiilamo 2009, 49–50; Malkavaara 2007c, 41–42.
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laisia eri puolilla maata. Toisissa hiippakunnissa, kuten Turun arkkihiippa-
kunnassa sekä Tampereen ja Lapuan hiippakunnissa, lamasuuntautuneen 
diakoniatyön määrä kasvoi enemmän kuin toisissa. Muista hiippakunnista 
poiketen Porvoon hiippakunnan diakoniatyön asiakaskontaktit jopa vähe-
nivät tarkasteluajankohtana.  Hiippakuntien väliset erot kuvastavat hiippa-
kuntien välisiä intensiteettieroja lama-ajan haasteisiin vastaamisessa; kaikissa 
hiippakunnissa oli nähtävillä merkkejä lamasuuntautuneesta diakoniatyös-
tä. Erot hiippakuntien välillä selittyvät ainakin työttömyyden ja muiden la-
man vaikutusten painottumisesta eri puolilla Suomea. Hiilamo huomaut-
taa kuitenkin, etteivät kaikki erot johdu tästä vaan että hiippakuntien toi-
minnassa oli lama-aikana eroja, eikä voida väittää, että kirkon diakoniatyö 
olisi silloin toiminut samalla tavoin eri puolilla Suomea. Hiilamon tutki-
muksessa käy ilmi myös, että ennemmin sosiaalialaan kuin terveydenhuol-
toon suuntautuneiden diakonien osuus diakoniatyöntekijöistä oli yhtey-
dessä diakoniatyön lamasuuntautumiseen.160 Tässäkin suhteessa diakonia-
työn suhde yhteiskunnan muihin auttamismuotoihin on rakentunut sosi-
aalityön kaltaisen työn kautta.

Suomalaisen sosiaalityön kentässä puhuttiin 1990-luvulla paljon syrjäyty-
misestä ja huono-osaisuudesta, jota lama osaltaan aiheutti. Esimerkiksi vuon-
na 1993 julkaistussa Sosiaalipolitiikka 2017 -kirjassa suomalaisen sosiaalipo-
litiikan asiantuntijat pyrkivät hahmottamaan suomalaisen hyvinvointivaltion 
senhetkistä tilannetta ja tulevaisuudenkuvia. Teoksessa käsitellään niin hy-
vinvointiyhteiskunnan toimintaympäristöä ja arvoperusteita kuin työelämän 
ja sosiaalietuuksien kysymyksiä. Sosiaalipolitiikan tulevaisuuden haasteena 
nähdään esimerkiksi syrjäytyminen. Tuula Helne ja Antti Karisto käsittele-
vät artikkelissaan syrjäytymiskeskustelun ja -tutkimuksen painopisteitä. He 
toteavat syrjäytymisen käsitteen laajenneen työelämästä syrjään jäämisen li-
säksi kohti laajempaa köyhyyttä ja huono-osaisuutta. Maahanmuuttokysy-
mykset tai maahanmuuttajien elämäntilanteisiin liittyvät kysymykset eivät 
ole esillä artikkelissa, eikä niitä pohdita laajassa teoksessa muutenkaan.161 

Maahanmuuton lisääntyminen ja yhteiskunnan monikulttuuristuminen 
eivät vielä 1990-luvun alussa herättäneet yhtä paljon keskustelua kuin vuo-
situhannen vaihteessa, jolloin maahanmuuttajuus nähtiin yhtenä syrjäyty-

160  Hiilamo 2010, 12–23.
161  Helne & Karisto 1993, 517–521; Riihinen 1993, 20–25.
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misen riskitekijänä muiden joukossa ja yhteiskunnan monikulttuuristumi-
nen olivat keskeinen osa sosiaalipoliittista keskustelua Suomessa.162

Monikulttuurinen yhteiskunta kirkon toimintaympäristönä

Suomen ulkomaalaisväestö kolminkertaistui 1990-luvun aikana.163 Suomeen 
muutti opiskelijoita, työntekijöitä, perheenjäseniä, paluumuuttajia, turvapai-
kanhakijoita ja pakolaisia useista eri maista ja kulttuureista. Suomalaista yh-
teiskuntaa alettiin yhä useammin kutsua monikulttuuriseksi yhteiskunnaksi. 

Yhteiskunnan monikulttuurisuudella on tarkoitettu useita eri asioita. Pe-
rinteisesti sillä on ymmärretty kulttuuripiirteiltään erilaisten ryhmien sa-
manaikaista elämistä samassa yhteiskunnassa. Tätä käsitystä on kritisoitu 
siitä, että se olettaa ihmisryhmien olevan sisäisesti melko homogeenisia ja 
muista ryhmistä erottuvia. Monikulttuurisuustutkimuksessa monikulttuu-
risuudella on tarkoitettu ainakin kolmea asiaa: 1) kulttuuripiirteiltään eri-
laisten ryhmien olemassaoloa maailmassa, 2) etnisten ryhmien rinnakkais-
eloa tietyssä yhteiskunnassa ja 3) yhteiskunnan tai valtion harjoittamaa tie-
toista politiikkaa, jossa tähdätään kulttuurisen erilaisuuden ylläpitoon. 164 

Suomalaisen yhteiskunnan monikulttuuristumisesta 1990-luvulla ja 
2000-luvun taitteessa saa hyvän kuvan tarkastelemalla sitä kolmesta eri tut-
kimuksellisesta näkökulmasta, joiden avulla voi hahmottaa ne keskeiset yh-
teiskunnalliset muutokset, joihin kirkko reagoi diakoniatyössään. Nämä nä-
kökulmat ovat valtionhallinnon näkökulma, journalismin tutkimus ja suo-
malaisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan.

Neuvostoliiton hajoaminen 1990-luvun vaihteessa ja Suomen liittymi-
nen ensin Euroopan neuvostoon ja vuonna 1995 Euroopan unioniin vai-

162  Esim. Liebkind et al. 2004, 54–74.
163  Suomessa asuvien ulkomaataustaisten henkilöiden määrä oli 37 196 henkilöä vuonna 1990 ja 112 869 hen-

kilöä vuonna 2000. Tämän tutkimuksen tutkimusajankohtana (1993–2004) ulkomaataustaisten henki-
löiden määrä kasvoi 66 712 henkilöstä 145 870 henkilöön eli hieman yli kaksinkertaistui. Vuosina 1993–
2004 Suomeen tuli paljon maahanmuuttajia Ruotsista (39 434 henkilöä), Venäjältä (25 373 henkilöä) ja 
Virosta (15 648 henkilöä). Samaan aikaan esimerkiksi Somaliasta muutti Suomeen 1982 henkilöä. Ulko-
maataustaisten henkilöiden osuus Suomen väestöstä kasvoi 1990-luvulla ollen 1990 (0,7 %), 1993 (1,3 %), 
2000 (2,2 %) ja 2004 (2,8 %). Tilastokeskus 2013.

164  Yhteiskunnan monikulttuurisuudella on tarkoitettu useita eri asioita. Perinteisesti sillä on ymmärretty kult-
tuuripiirteiltään erilaisten ryhmien samanaikaista elämistä samassa yhteiskunnassa. Tätä käsitystä on kriti-
soitu siitä, että se olettaa ihmisryhmien olevan sisäisesti melko homogeenisia ja muista ryhmistä erottuvia. 
Monikulttuurisuustutkimuksessa monikulttuurisuudella on tarkoitettu ainakin kolmea asiaa: 1) kulttuuri-
piirteiltään erilaisten ryhmien olemassaoloa maailmassa, 2) etnisten ryhmien rinnakkaiseloa tietyssä yhteis-
kunnassa ja 3) yhteiskunnan tai valtion harjoittamaa tietoista politiikkaa, jossa tähdätään kulttuurisen eri-
laisuuden ylläpitoon. Martikainen & Sintonen & Pitkänen 2006, 212. 
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kuttivat Suomen ulkomaalaispolitiikkaan. Huomiota alettiin kiinnittää ai-
kaisempaa enemmän ihmisoikeuskysymyksiin osana ulkomaalaispolitiikkaa. 
Ulkoministeriöön oli perustettu kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvot-
telukunta jo vuonna 1988. Julkinen keskustelu ulkomaalaispolitiikasta vil-
kastui voimakkaasti 1980-luvun viimeisten vuosien myötä. Syynä keskus-
telun vilkastumiseen oli esimerkiksi maahanmuuton lisääntyminen entisen 
Neuvostoliiton maista. Maahanmuutto- ja ulkomaalaisasiat eivät 1990-lu-
vulla kuitenkaan herättäneet suuremmin keskustelua eduskunnassa, jossa se 
jäi asiasta erityisesti kiinnostuneiden puheenaiheeksi. Monikulttuurisen yh-
teiskunnan käsite on esiintynyt valtionhallinnon asiakirjoissa ainakin vuo-
desta 1990 saakka. Monikulttuurisuudella viitattiin asiakirjoissa maahan-
muuttajien määrän lisääntymiseen Suomessa ja siitä johtuvaan kulttuurien 
moneuden lisääntymiseen.165 

Maahanmuuton nopea lisääntyminen 1990-luvulla vaati yhteiskunnalta 
nopeita toimia muuttajien vastaanottamiseksi ja monikulttuurisen yhteis-
kunnan rakentamiseksi. On esitetty, että Suomi oli 1990-luvun alussa täy-
sin valmistautumaton tähän tehtävään, mistä syystä suomalaista maahan-
muuttopolitiikkaa jouduttiin luomaan käytännön tilanteiden mukaan pa-
kon edessä. Erityisiä haasteita olivat inkerinsuomalaisten paluumuuttajien 
saapuminen Suomeen sekä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrän li-
sääntyminen.166

Maahanmuuttajien sopeutuminen elämään Suomessa herätti keskustelua 
yhteiskunnan eri tahoilla. Sopeutuminen nähtiin aluksi lähinnä assimilaa-
tiona, jossa tavoitteena pidetään maahanmuuttajien sulautumista valtaväes-
töön. 1990-luvun kuluessa sopeutuminen alettiin nähdä pikemminkin in-
tegraationa, jossa maahanmuuttaja tulee osaksi ympäröivää yhteiskuntaa il-
man, että hänen olisi luovuttava omasta kulttuurisesta taustastaan.167 Integ-

165  Lepola 2000, 46–48, 60.
166  Martikainen & Sintonen & Pitkänen 2006, 32. 
167  Maahanmuuttajan sopeutumista uuteen yhteiskuntaan on kuvattu usein niin kutsutun Berryn neliken-

tän avulla, jossa muuttujina ovat suhde uuteen yhteiskuntaan ja suhde omaan kulttuuriin. Mallissa integ-
raatiolla kuvataan tilannetta, jossa sopeutuja pitää tärkeänä sekä yhteyksien luomista muuhun yhteiskun-
taan että oman kulttuurisen identiteettinsä ylläpitämistä. Assimilaatiossa sopeutuja pitää tärkeänä yhteyt-
tä muuhun yhteiskuntaan mutta ei pidä tärkeänä oman kulttuurisen identiteettinsä ylläpitämistä. Separaa-
tiolla tai segregaatiolla kuvataan sitä, että sopeutuja ei pidä tärkeänä yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan, 
mutta arvostaa oman kulttuurisen identiteettinsä ylläpitämistä. Marginalisaatiossa sen sijaan sekä ympäröi-
vä yhteiskunta että oma kulttuurinen identiteetti näyttäytyvät ei-tärkeinä.  Ks. Lepola 2000, 205; Forsan-
der 2001, 37; Martikainen & Sintonen & Pitkänen 2006, 23; Aarnitaival 2012, 17. Akkulturaation käsit-
teellä puolestaan kuvataan eri kulttuurien kohtaamisesta aiheutuvia muutoksia kaikissa kohtaamisessa mu-
kana olevissa kulttuureissa. Liebkind et al. 2004, 46–50. Berryn nelikentän ja akkulturaation suhteesta ks. 
Liebkind et al. 2004, 50–53. 
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raation käsitteen rinnalla alettiin 1990-luvun lopulla puhua maahanmuut-
tajien kotouttamisesta. Vuonna 1999 hyväksyttiin maahanmuuttajien ko-
touttamista ja turvapaikanhakijoita koskeva laki, jonka mukaan Suomeen 
ulkomailta muuttavia henkilöitä pyrittiin tukemaan suomalaiseen yhteis-
kuntaan sopeutumisessa muun muassa kielikoulutuksen ja erilaisten työ-
voimapoliittisten toimenpiteiden avulla. Tavoitteena oli, että maahanmuut-
tajat voisivat samalla säilyttää oman etnisen ja kansallisen kulttuurinsa.168 

Maahanmuuttoon liittyvä journalismi lisääntyi Suomessa voimakkaasti 
1990-luvun aikana. Karina Horsti on tutkinut monikulttuurisuutta ja tur-
vapaikanhakijoita suomalaisessa mediassa vuosina 1999–2002 lehdistöstä 
keräämänsä aineiston avulla. Maahanmuuttoon liittyvän keskustelun lisään-
tymisen taustalla oli hänen mukaansa paitsi maahanmuuttajien määrän li-
sääntyminen Suomessa myös globalisaation, ihmisten liikkuvuuden ja Suo-
men Euroopan unioniin liittymisen mukanaan tuomia tekijöitä. Uudenlai-
nen etnisyyteen liittyvä identiteettityöskentely lisääntyi samoin 1990-luvul-
la, mikä laajensi ja monipuolisti esimerkiksi yleistä kuvaa suomalaisuudes-
ta. Horsti pohtii tutkimuksessaan monikulttuurisen yhteiskunnan käsitettä 
ja vierauden tai toiseuden käsittelyä mediassa. Horsti erottaa tutkimukses-
saan erilaisia suomalaisia monikulttuurisuusdiskursseja.169 Sekä Horstin et-
tä Lepolan mukaan suomalaisessa hallinnossa monikulttuurisuus näyttäy-
tyi 2000-luvun vaihteessa pääasiassa pluralistisena, monesta eri monokult-
tuurista koostuvana kudoksena.170

Horsti käsittelee tutkimuksessaan maahanmuuttokeskustelua suvaitsevai-
suuden näkökulmasta. Hänen mukaansa suvaitsevaisuus edellyttää hierark-
kista roolijakoa, johon sisältyvät suvaitsijan ja suvaitun roolit. Näin suvaitse-
vaisuus voidaan nähdä vallankäytön kysymyksenä. Horsti esittää monikult-
tuurisuuden ja rasismin olevan itse asiassa saman fantasian eri puolia.171 Suo-
malaisten koventuneet asenteet ulkomaalaisia kohtaan huolestuttivat kirk-
koa 1990-luvulla.172 Huoli oli sikäli aiheellinen, että suomalaisten asenteet 

168 Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta 1999; Martikai-
nen & Sintonen & Pitkänen 2006, 32–33. Vuonna 2010 hyväksyttiin Laki kotoutumisen edistämisestä 
(30.12.2010/1386), jossa korostuu aikaisempaa kotouttamislaki enemmän maahanmuuttajien integraati-
on vuorovaikutuksellisuus ja yhteistoiminnallisuus: maahanmuuttajia ei enää kotouteta vaan heidän kotou-
tumistaan tuetaan ja edistetään. Vrt. Martikainen & Sintonen & Pitkänen 2006, 20.

169  Horsti 2005,15–23 192–193.
170  Lepola 2000, 193; Horsti 2005, 193.
171  Horsti 2005, 198–199. Suvaitsevaisuuden ja vallan suhdetta suomalaisessa yhteiskunnassa ovat tutkineet 

myös Lehtonen & Löytty (2003) ja Lepola (2000).
172  SELK 1997, 33–35; SELK 2000, 22.
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ulkomaalaisia kohtaan todella muuttuivat tuolloin. 1990-luvun alkupuolel-
la asenteet maahanmuuttajia kohtaan kiristyivät, mikä oli ainakin osittain 
seurausta maan taloudellisesta laskusuhdanteesta ja siihen liittyneestä huo-
nontuneesta työllisyystilanteesta ja syrjäytymisestä.173 1990-luvun lopulla 
ja 2000-luvun alussa tilanne kuitenkin muuttui ja yleinen maahanmuuttoa 
koskeva mielipide tuli myönteisemmäksi. Eräänä syynä tähän on nähty ul-
komaisen työvoiman tarpeen lisääntyminen Suomessa.174 

Yksityiskohtana Jaakkolan suomalaisen asenteita ulkomaalaisia kohtaan kä-
sittelevästä tutkimuksesta voi mainita uskonnollisuuden vaikutuksen maa-
hanmuuttomyönteisyyteen kaikissa neljässä vuosina 1987–2003 tehdyis-
sä asennetutkimuksissa. Jaakkolan mukaan pakolaisiin suhtautuivat myön-
teisemmin ne, joille uskonnolla oli enemmän merkitystä kuin ne, joille us-
konnolla oli vähemmän tai ei lainkaan merkitystä.175 Sitä, mistä tämä yhte-
ys johtui, ei Jaakkolan tutkimuksessa selvitetty.  Samansuuntaisia tuloksia 
on saatu myös suomalaisessa altruismitutkimuksessa. Pessin ja Saaren suo-
malaisten suhtautumista auttamiseen koskeneessa tutkimuksessa kävi ilmi, 
että kristilliset arvot itselleen tärkeiksi kokevat ihmiset kokevat usein tär-
keäksi toisten ihmisten huomioimisen ja auttamisen.176 

Suomalaisten asenteita ulkomaalaisia kohtaan käsittelevässä tutkimuksessa 
on käsitelty myös asenteisiin liittyviä käsityksiä toiseudesta suhteessa itseen. 
Pentti Raittila on käsitellyt tutkimuksessaan suomalaista mediaa ja suoma-
laisten suhtautumista venäläisiin ja virolaisiin vuosina 1987, 1994 ja 1998–
2000 toiseuden näkökulmasta. Raittila jäsentää toiseutta mallin avulla, jos-
sa muuttujina ovat (ihmisten) ilmiasu, kulttuuriset piirteet ja politiikka/
talous suhteessa alempiarvoisuuteen, outouteen, uhkaan/vihollisuuteen ja 
kiehtovuuteen. Asenteiden taustalla on Raittilan mukaan tiettyjä kulttuuri-
sia ajatusmalleja. Suomalaisten kulttuuriset ajatusmallit suhteessa vieraisiin 
kansoihin ja niiden edustajiin muuttuivat 1900-luvun viime vuosina varsin 
nopeaa vauhtia muun muassa lisääntyneen ulkomaisen työvoiman tarpeen 
vuoksi. Suomi on Raittilan näkemyksen mukaan muuttumassa aikaisem-
paa monietnisemmäksi yhteiskunnaksi. Suhtautuminen venäläisiin ja viro-
laisiin oli 2000-luvun alkaessa Suomessa ristiriitaista, molempiin suhtautu-
misessa tulivat esille esimerkiksi sekä edellä mainittu työvoimakysymys et-

173  Jaakkola 1994, 55, 77–78; Jaakkola 2005, 126.
174  Jaakkola 2005, 126–127.
175  Jaakkola 2005, 58–59.
176  Pessi & Saari 2008, 186–189.
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tä rikollisuuden pelko. Journalismilla on Raittilan mukaan ollut tärkeä vai-
kutus suomalaisten asenteisiin. Sen keinoin on sekä voitu purkaa kulttuu-
risia ennakkokäsityksiä että pitää niitä yllä. Ennakkokäsitysten purkamises-
sa merkittävää on kulttuuristen käsitysten tiedostaminen ja julkisen sanan 
itsereflektio ylipäätään.177

Monikulttuuristuva toimintaympäristö diakonian oppikirjoissa

Diakonian suhdetta kirkon monikulttuuristuvaan toimintaympäristöön voi 
tarkastella myös tutkimusajankohtana julkaistujen diakoniatyön käsi- ja op-
pikirjojen kautta. Ne kuvastavat niitä diakonian osa-alueita, joita haluttiin 
painottaa, ja niitä suuntia, joihin diakoniatyötä haluttiin kehittää.  Vuon-
na 1991 julkaistu diakonian teologian käsikirja Hoivatkaa toinen toistanne 
ja vuonna 2002 julkaistu Diakonian käsikirja olivat molemmat oppikirja-
käytössä esimerkiksi Helsingin yliopistossa. Oppikirjakäyttöön oli suunnat-
tu myös Lahden ammattikorkeakoulun vuonna 1997 julkaisema Voiko sen 
tehdä toisinkin? Diakoniatieteen lähtökohdat ja valinnat. 

Hoivatkaa toinen toistanne -kirjassa tuodaan esille diakonian yhteisöllinen 
luonne ja sen teologisia perusteluja. Diakonia esitellään seurakunnan teh-
tävänä. Käsitys seurakunnasta saa kirjassa paikallisseurakuntaa laajemman 
muodon sisältäen ekumeenisen yhteistyön sekä lähetys- ja kehitysaputyötä 
ulkomailla.178 Suomalaisen yhteiskunnan tai seurakunnan kansainvälistymi-
nen ei kirjassa ole esillä. Reilut kymmenen vuotta myöhemmin ilmestyneessä 
Diakonian käsikirjassa pohditaan muun muassa kirkon yhteiskuntavastuuta 
ja kansainvälistä vastuuta. Kansainvälinen vastuu ja kansainvälinen diakonia 
näyttäytyvät ensin lähinnä ulkomaille suuntautuvana toimintana, mutta As-
kola tuo artikkelissaan esille myös kotimaassa tapahtuvan kansainvälistymi-
sen, johon diakoniatyön on reagoitava. Askola näkee kirkon ulkomaalais-
työn lisääntyvän tulevaisuudessa ja edellyttävän myös diakoniatoiminnas-
sa yhteistyötä eri kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Myös asen-
nekasvatus on Askolan mukaan osa kotimaassa tapahtuvaa kansainvälistä 
diakoniatyötä.179  Voiko sen tehdä toisinkin? -kirjassa tarkastellaan diakonian 
teologisia lähtökohtia ja suhdetta eri tieteenaloihin. Diakoniatyö näyttäytyy 

177  Raittila 2004, 10–12, 31–38, 307–311.
178  Rusama 1991, Järveläinen 1991, Ahonen 1991, Inkala 1991.
179  Kantanen 2002, Askola 2002, Saraneva 2002.
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kirjassa toimintana, joka saa muotoaan suhteessa kulloiseenkin yhteiskun-
nalliseen tilanteeseen ja joka on omiaan ottamaan piiriinsä yhteiskunnallis-
ten haasteiden sosiaalieettisen ja teologisen tarkastelun. Monikulttuurisuu-
teen tai maahanmuuttoon liittyvät kysymykset eivät tule esille tässä enem-
mänkin diakonian teoriaan painottuvassa teoksessa.180 

180  Henttonen 1997.  Mainittakoon, että vuonna 2012 ilmestyneessä diakoniatyön perusteita ja käytäntöä kä-
sittelevässä käsikirjassa Kantakaa toistenne kuormia kirkon työ maahanmuuttajien parissa ja yhteiskunnan 
globalisoitumisen haasteet diakonialle tulevat esille omissa alaluvuissaan. Gothóni & Helosvuori 2012, 
Melin 2012, Puuska 2012.
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2 tutkimustehtävä, tutkimusaineisto Ja 
tutkimusmenetelmä

2.1 Tutkimustehtävä

Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset

Kirkon kansainvälisen avustustoiminnan historiassa ja aikaisemmassa 
diakoniatutkimuksessa kansainvälisellä diakonialla on tarkoitettu pää-

sääntöisesti kirkon tekemää ulkomaille suuntautuvaa avustustyötä, joka on 
saanut muotonsa kirkkojenvälisen yhteistyön myötä toisen maailmansodan 
jälkeen. 1960-luvulta lähtien kansainvälisen diakonian piiriin on tuotu ei 
vain toiset kristilliset kirkot jäsenineen vaan myös kaikki hädänalaiset us-
kontoon katsomatta. Kansainvälisen diakonian käsite on yleistynyt kirkon 
toiminnassa ja hallinnossa 1960-luvun lopulta alkaen. Usein sillä on kuvat-
tu kirkon yhteydessä toimineen Kirkon Ulkomaanavun toimintaa. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kansainvälinen dia-
konia ymmärrettiin ja miten sitä perusteltiin Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon hiippakunta- ja keskushallinnossa vuosina 1993–2004. Hiippakun-
tahallinto tarkoittaa tässä jokaisessa hiippakunnassa vuosittain järjestettyä 
hiippakuntakokousta ja keskushallinto kirkolliskokouksen, piispainkoko-
uksen ja kirkkohallituksen muodostamaa kokonaisuutta.

 Tutkimustehtävä jakaantuu seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
1. Mitä kansainvälisellä diakonialla tarkoitettiin ja millaisia kansainväli-

siä liittymäkohtia diakoniaan sisältyi hiippakunta- ja keskushallinnossa?
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2. Millaista kansainväliseen diakoniaan liittyvää toimintaa hiippakunta- ja 
keskushallinnossa oli ja miten toimintaa perusteltiin?

3. Millä tavoin hiippakunta- ja keskushallinnon linjaukset ilmentävät kir-
kon käsitystä kansainvälisestä diakoniasta?

Tarkastelen tutkimuskysymysten avulla kirkon kansainvälistä diakoniaa ja 
siinä tapahtuneita muutoksia tutkimusajankohtana. Luon näin kokonaisku-
van siitä, mitä kansainvälinen diakonia oli kirkon hiippakunta- ja keskus-
hallinnossa vuosina 1993–2004 sekä siitä, mitkä tekijät olivat vaikuttamas-
sa kansainvälisen diakonian muotoutumiseen.

Tutkimus kuuluu käytännöllisen teologian alaan. Käytännöllinen teologia 
on tieteenala, joka tarkastelee uskonnollista toimintaa, toiminnan perusteluja 
ja opillista taustaa sekä toiminnan sijoittumista yhteiskunnalliseen konteks-
tiinsa. Tässä tutkimuksessa tarkastelen diakoniatoiminnan muotoutumista 
kirkossa kansainvälisen diakonian näkökulmasta. Tieteenalojen väliset rajat 
ovat usein eläviä ja joustavia. Tämä on luonnollista, koska tieteelliset tutki-
musmenetelmät ja niiden taustalla olevat tieteenfilosofiset ratkaisut ovat yh-
teisiä useille hyvinkin erilaisia tutkimuskohteita tarkasteleville tieteenaloil-
le. Tässä tutkimuksessa sovellan kirkon hallinnon tutkimuksen, kirkkohis-
torian ja missiologian kysymyksenasetteluja ja selitän tutkimukseni tulok-
sia sekä teologisten että yhteiskuntatieteellisten lähestymistapojen avulla.

Tutkimustehtävän rajaus

Olen rajannut tutkimusajankohdan vuosiin 1993–2004 eli yhteensä kah-
teentoista vuoteen. Rajaukselle on kolme syytä. Ensinnäkin vuonna 1993 
hyväksyttiin uusi kirkkolaki, minkä myötä uudistettiin kirkon keskushal-
lintoa. Kirkon keskushallinnon uudistus tuli voimaan vuoden 1994 alus-
ta, millä oli vaikutusta myös kansainvälisen diakonian asettumiseen osak-
si kirkon hallintoa. Kansainvälisen diakonian kysymyksiä käsiteltiin sekä 
kirkkohallituksen toiminnallisella osastolla että kirkon ulkoasiain osastolla. 
Vuonna 2004 puolestaan uudistettiin kirkon hiippakuntahallintoa ja van-
hanmalliset hiippakuntakokoukset lakkasivat. Valitsemani ajanjakso on hal-
linnollisesti yhtenäinen, ja olen voinut kerätä sen ajalta yhteismitallisen tut-
kimusaineiston. 
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Toiseksi vuodet 1993–2004 muodostavat merkittävän ajanjakson kan-
sainvälisen diakonian sisällön ja teologian muotoutumisen kannalta. Vuon-
na 1993 valmistunut kirkon lähetystyön kehittämistoimikunnan mietintö 
Lähetetty Jumalan kansa otti selkeästi kantaa kansainväliseen diakoniaan ja 
sen kuulumiseen osaksi kirkon lähetystehtävää. Tästä mietinnöstä voi kat-
soa alkaneen keskustelun ja työskentelyn, joissa hahmotettiin kirkon kan-
sainvälisen diakonian sisältöä ja paikkaa kirkon hallinnossa. Kirkon keskus-
hallinnossa syntyi tutkimusajankohtana yhteensä neljän lähetystyön mie-
tinnön sarja181, jossa asiaa käsiteltiin. Lisäksi kirkon diakonia- ja yhteiskun-
tatyön keskus käsitteli kansainvälistyvän diakonian kysymyksiä.182 Vuonna 
2004 ilmestyneen lähetystyön mietintöjen sarjan viimeinen mietintö Kir-
kon lähetystehtävä ei jäänyt keskustelun päätepisteeksi, vaikka siinä koot-
tiinkin yhteen esitys kansainvälisen diakonian asemasta kirkossa. Tälle tut-
kimukselle vuoden 2004 mietintö tarjoaa luontevan päätepisteen juuri yh-
teenvetoluonteensa vuoksi. 

Kolmanneksi tutkimusajankohdan valintaan on vaikuttanut yleinen kir-
kollinen ja yhteiskunnallinen kehitys. 1990-luvun mukaan ottaminen mah-
dollistaa hiippakuntien ja keskushallinnon diakonian tarkastelun ajanjak-
solla, jolla Suomessa elettiin taloudellisen lama-ajan eri vaiheita. Tutkimus 
on osoittanut lama-ajan olleen vaativa ja kuormittava ajanjakso kirkon dia-
koniatyölle. Tässä tutkimuksessa tarkastelen 1990-luvun yhteiskunnallisen 
kehityksen vaikutusta kansainväliseen diakoniaan. Suomeen saapui tutki-
musajankohtana selvästi aikaisempaa enemmän maahanmuuttajia, mikä 
haastoi kirkon kehittämään toimintaansa ja käsittelemään näkemyksiään 
diakonian kansainvälisyydestä. 

Olen rajannut tutkimustehtävää myös suhteessa kirkon lähetystyöhön se-
kä kirkollisten järjestöjen ja paikallisseurakuntien tekemään kansainväli-
seen diakoniatyöhön. 

Kansainvälisellä diakonialla on jo historiallisten juuriensa vuoksi lähei-
nen yhteys kirkon lähetystyöhön. Kansainvälisen diakonian ja lähetystyön 
suhde on esillä tässä tutkimuksessa useasta eri näkökulmasta. Esimerkiksi 

181  Lähetetty Jumalan kansa 1993, Koko kirkon missio 1998, Kirkon lähetystehtävä 2002 (väliraportti) ja Kir-
kon lähetystehtävä 2004. Kirkon ulkoasiain osastolla valmisteltiin myös muita kansainvälistä diakoniaa si-
vuavia mietintöjä, kuten Paluu uuteen (1995) ja Maahanmuuttajat ja kirkko (1996).

182  Esimerkiksi kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön linjauksessa Vastuun ja osallisuuden yhteisö (2003, 29, 44) 
käsiteltiin globalisaation ja lisääntyvän monikulttuurisuuden vaikutusta diakoniatyöhön.  Monikulttuuri-
suuskysymykset nousivat esiin myös kirkkohallituksen asettaman monikulttuurisuustyöryhmän mietinnön 
Kansan kirkosta kansojen kirkoksi (1999) kautta.



56

kansainvälistä diakoniaa käsitelleet keskushallinnon mietinnöt ovat synty-
neet suurilta osin osana lähetystyön kehittämistyötä. Pitäydyn tutkimukses-
sa kuitenkin kansainvälisen diakonian näkökulmassa ja tarkastelen lähetys-
työtä vain niiltä osin, kuin se on tarpeellista kansainvälisen diakonian ym-
märtämisen kannalta. Koska tutkimustehtävä rajautuu kirkon hiippakun-
ta- ja keskushallintoon, on luonnollista, että tutkimustehtävän ulkopuolel-
le jää esimerkiksi se runsas diakoniatyö, jota kirkon lähetysjärjestöt tekevät 
eri puolilla maailmaa. 

Vuonna 1995 säätiöitynyt Kirkon Ulkomaanapu (KUA) oli tutkimusajan-
kohtana merkittävä kirkollinen kansainvälisen diakonian toimija, joka toi-
mi hallinnollisessa ja toiminnallisessa yhteydessä kirkon keskushallintoon. 
Kirkon Ulkomaanavun toiminta ja sen periaatteet ovat tässä tutkimukses-
sa esillä sen kautta, miten ne näkyvät kirkon hiippakunta- ja keskushallin-
nossa. Kirkon Ulkomaanavun ulkomailla tekemä diakoniatyö jää tutkimuk-
sen ulkopuolelle. Kirkollista kansainvälistä diakoniatyötä tehneet järjestöt ja 
säätiöt, kuten Yhteisvastuukeräystä koordinoinut Kirkkopalvelut, ovat tut-
kimuksessa esillä sen mukaan, millä tavoin ne ovat esillä kirkon hiippakun-
ta- ja keskushallinnossa.

Koska tutkimus keskittyy kirkon hiippakunta- ja keskushallintoon, kertoo 
se vain vähän paikallisseurakuntien toiminnasta. Paikallisseurakuntien toi-
mintaa tulee kyllä esiin hiippakuntahallinnossa, mutta maininnat ovat ha-
janaisia eikä niiden perusteella voi tehdä kattavia johtopäätöksiä siitä, mitä 
kansainvälinen diakonia on ollut paikallisseurakunnissa.

2.2 Tutkimusaineisto

Tutkimustehtävään vastaamista varten olen koonnut tutkimusaineiston, jo-
ka koostuu kirkon hiippakunta- ja keskushallinnon dokumenteista. Hiip-
pakuntahallinnon osalta olen käynyt läpi kaikkien kahdeksan hiippakun-
nan hiippakuntakokouspöytäkirjat tutkimusajankohdalta. Hiippakuntako-
kous oli tutkimusajankohtana kerran vuodessa kokoontuva hiippakunnal-
lisen päätöksenteon elin, johon kuuluivat tuomikapitulin jäsenten lisäksi 
hiippakunnasta kirkolliskokoukseen ja kirkkohallitukseen kulloinkin vali-
tut edustajat sekä hiippakuntakokoukseen valitut pappis- ja maallikkoedus-
tajat. Hiippakuntakokouksen tehtävänä oli edistää kirkollista työtä hiippa-
kunnassa. Hiippakuntakokoukset käsittelivät hiippakunnallisten toimikun-
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tien toimintakertomukset ja usein myös toimintasuunnitelmat, minkä li-
säksi ne käsittelivät hiippakunnan ajankohtaisia asioita ja tekivät aloitteita 
koko kirkkoa koskevissa asioissa.183

Valitsin hiippakuntakokouspöytäkirjat tämän tutkimuksen aineistoksi, 
koska niiden avulla on mahdollista saada kokonaiskuva hiippakunnallisen 
toiminnan päälinjoista kussakin hiippakunnassa. Luonnollista on, että liit-
teineen noin 50–100-sivuisiin hiippakuntakokouspöytäkirjoihin ei voi si-
sältyä kaikki hiippakunnan toiminta. Pöytäkirjojen yksityiskohtaisuuden 
tasoa pidin kuitenkin tähän tutkimukseen soveltuvana, koska tutkimukses-
sa on mukana kaikkien silloisten kahdeksan hiippakunnan lisäksi kirkon 
keskushallinto. Näin laajan tutkimuskentän tarkasteleminen vaatii hieman 
yleisempää tarkastelua kuin vaikkapa yhden hiippakunnan toimintaan kes-
kittyvä tutkimus. 

Aloin tutkimuksen alkuvaiheessa täydentää hiippakunta-aineistoa hiippa-
kuntien diakoniatoimikuntien pöytäkirjoilla. Kävin kokonaan läpi Helsin-
gin ja Kuopion hiippakuntien diakoniatoimikuntien pöytäkirjat, jotka eivät 
kuitenkaan tuoneet uutta tietoa tutkimukseen. Pöytäkirjat olivat läpikäy-
dyissä hiippakunnissa hallinnollisille dokumenteille tyypilliseen tapaan hy-
vin lyhytsanaisia ja toteavia, eikä niihin ollut kirjattu juurikaan käsitellyis-
tä aiheista käytyä keskustelua. Näistä syistä en katsonut tarpeelliseksi kaik-
kien hiippakuntien diakoniatoimikuntien pöytäkirjojen järjestelmällistä lä-
pikäyntiä. Diakoniatoimikuntien pöytäkirjoihin tutustuminen oli sinänsä 
tärkeää, koska tällä keinolla saatoin todeta, ettei niillä ollut merkittävää seli-
tys- tai lisäarvoa tutkimukselle. Myöskään tuomiokapitulien kokousten pöy-
täkirjoja en käynyt läpi tutkimusta varten, koska tuomiokapitulit käsittele-
vät kokouksissaan hiippakunnan hallintoon ja toimintaan liittyviä asioita 
lähinnä lainkäytön näkökulmasta.184 Olen katsonut saavani hiippakuntien 
kirkollista toimintaa ohjaavien hiippakuntakokousten pöytäkirjoista hiippa-
kuntahallinnon osalta parhaiten aineistoa tutkimustehtävään vastaamiseksi.

Kirkon keskushallinnon osalta olen käynyt läpi useita dokumenttikoko-
naisuuksia. Taulukosta 2 käyvät ilmi tutkimuksessa käyttämäni kirkon kes-
kushallinnon aineistot. Aineistot jakautuvat toimijatahoittain kirkollisko-
kouksen, piispainkokouksen ja kirkkohallituksen aineistoihin.

183  KJ 1993 19: 12.
184  KL 1993 19: 1.
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Taulukko 2 Tutkimuksessa käyttämäni kirkon keskushallinnon aineisto.
Toimijataho Aineisto ja sen julkaisu- tai valmistumisajankohta
Kirkolliskokous Kokouspöytäkirjat 1993–2004

Piispainkokous Kokouspöytäkirjat 1993–2004
Kohti yhteistä hyvää -mietintö 1999
Ulkomaalaisten ja maahanmuuttajien asema 2002
Maahanmuuttajien jäsenyys seurakunnassa 2003

Kirkkohallitus Kirkon ulkoasiain 
osasto (KUO)

Toimintakertomukset 1993–2004
Seuraavat asiakirjat:
Lähetetty Jumalan kansa 1993
Paluu uuteen 1994
Maahanmuuttajat ja kirkko 1994
Kirkko ja pakolaiset 1996
Koko kirkon missio 1998
Kirkon lähetystehtävä 2002
Kirkon lähetystehtävä 2004
Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) vuositilastot 
1993–2004

Kirkon Ulkomaanavun (KUA) vuosikertomukset 
1993–2004

Kirkon diakonia- 
ja yhteiskuntatyön 
keskus (KDYK)

Toimintakertomukset 1993–2004
Seuraavat asiakirjat:
Osallisuuden ja jakamisen yhteisö 1995
Ihmisiksi luomakunnassa 1997
Vastuun ja osallisuuden yhteisö 2003

Muut Kirkon kasvatusasiain keskus / Kansainvälistyvä 
seurakunta -mietintö 1994
Monikulttuurisuustyöryhmän mietintö Kansan 
kirkosta kansojen kirkoksi 1999
Kirkon strategia-asiakirja Läsnäolon kirkko 2002
Kirkon tutkimuskeskus / Kirkon nelivuotiskertomukset

Kirkon keskushallinnon aineiston analyysissä korostuvat Kirkon ulkoasi-
ain osaston asiakirjat, koska niissä otetaan eniten kantaa kansainväliseen dia-
koniaan. Joissakin aineiston osissa, kuten piispainkokouksen pöytäkirjoissa, 
käsitellään hyvin vähän kansainvälistä diakoniaa. Olen kuitenkin käynyt ai-
neiston läpi kokonaisuudessaan, jotta tiedän myös, mitä asioita siinä ei kä-
sitellä. Eri toimielinten vuosikertomukset ovat auttaneet selittämään muus-
sa aineistossa kuvattuja muutoksia. 

Tutkimusaineisto on luonteeltaan hallinnollista. Se koostuu eri toimielin-
ten pöytäkirjojen lisäksi mietinnöistä ja toimintakertomuksista. Hallinnol-
linen aineisto asettaa analyysille tiettyjä haasteita. Esimerkiksi hiippakun-
takokouspöytäkirjoihin on kirjattu käsitellyt asiat ja niissä tehdyt päätök-
set melko niukkasanaisesti. Keskustelua tai eriäviä mielipiteitä pöytäkirjat 
eivät useinkaan sisällä. Poikkeus tästä ovat kirkolliskokouksen keskustelu-
pöytäkirjat. Hallinnollisen aineiston avulla on kuitenkin mahdollista muo-
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dostaa kokonaiskuva tutkittavasta aiheesta sikäli kuin se esiintyy riittäväs-
ti aineistossa. Tässä tutkimuksessa olen vastannut hallinnollisen aineiston 
asettamaan haasteeseen ottamalla mukaan tutkimukseen riittävän laajasti ja 
riittävän monipuolista aineistoa. Aineistolla on laajuutta sekä maantieteel-
lisesti (kaikki hiippakunnat) että toiminnallisesti (kaikki keskeiset toimie-
limet hiippakunta- ja keskushallinnosta). Hiippakunta- ja keskushallinnon 
aineistot täydentävät lisäksi toisiaan. Hiippakuntakokouksissa kansainvä-
listä diakoniaa on käsitelty etenkin hiippakunnan toiminnan näkökulmas-
ta. Toki hiippakuntakokouksissa on käsitelty myös kansainvälisen diakoni-
an perusteita ja organisaatiota, mutta nämä näkökulmat ovat selkeämmin 
ja enemmän esillä kirkon keskushallinnossa. 

2.3 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

Tutkimusmenetelmät tutkimustehtävään vastaamisen välineinä 

Tarkoitan tutkimusmenetelmillä tutkimuksen tekemistä laajasti ottaen. Tut-
kimusmenetelmät kuvaavat sitä tapaa, jolla tutkimus toteutetaan – tapaa, 
jolla tutkimustehtävään pyritään vastaamaan. Puheen tutkimusmenetelmis-
tä voi jakaa puheeseen tutkimuksen metodista ja sen metodologiasta. Täl-
löin metodologialla viitataan siihen tieteellisen päättelyn tapaan, jolla tut-
kimustehtävä on muodostettu ja jolla siihen on pyritty vastaamaan luotet-
tavasti ja kestävästi. Tutkimuksen metodi puolestaan on kapeampi käsite, 
jolla kuvataan niitä tutkimuksen valintoja, joiden avulla tutkimusaineisto 
on kerätty ja analysoitu.  Tutkimusmenetelmät ovat tutkimuksen teon työ-
välineitä, kuin sahoja ja vasaroita, jotka eivät yksin ratkaise mitään mutta 
joiden avulla voi rakentaa kestävää analyysiä − tai asuinkelpoisen talon.185 

Olen toteuttanut tämän tutkimuksen laadullisen tutkimusmenetelmän 
avulla.  Laadullinen tutkimus on tarkoittanut grounded theoryn innoitta-
maa aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Olen täydentänyt aineistolähtöis-
tä sisällönanalyysiä tarkastelemalla sen tuloksia historiantutkimuksen nä-
kökulmasta. Näin olen voinut muodostaa kokonaiskuvan kansainvälisestä 
diakoniasta kirkon hiippakunta- ja keskushallinnossa tutkimusajankohtana.

185  Ks. Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2000, 126–127; Tuomi & Sarajärvi 2009, 13. Myös Alasuutari kat-
soo tutkimusmetodin koostuvan sekä havaintojen tuottamisesta että niiden tulkinnasta ja niiden sisältä-
mien tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä riippuvien merkitysten löytämisestä.  Alasuutari 1999, 82.
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Laadullinen tutkimus ja aineistolähtöinen sisällönanalyysi

Laadullisen tutkimuksen juuret ovat ihmistieteisiin liitetyssä tulkinnallises-
sa eli hermeneuttisessa perinteessä. Tutkimusperinteenä laadullinen tutki-
mus on laaja ja se sisältää useita erilaisia tapoja tehdä tutkimusta. Yhteis-
tä näille tavoille on pyrkimys ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja ottaa huomi-
oon tutkijan rooli tiedonmuodostuksessa. Tässä mielessä laadullisen tutki-
muksen perinne edustaa toisenlaista suhdetta todellisuuteen ja tietoon kuin 
perinteiset luonnontieteet. Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä kuva-
ta tutkittavaa ilmiötä siinä muodossa kuin se tutkijalle näyttäytyy. Laadul-
lisen tutkimuksen luotettavuutta ei olekaan mitattu tulosten yleistettävyy-
dellä vaan pikemminkin tieteellisen päättelyn avoimuudella ja rationaali-
suudella. Laadullisen tutkimuksen piiriin luetaan useita erilaisia tutkimus-
tapoja, kuten tässä tutkimuksessa käytetyt sisällönanalyysi ja grounded the-
ory. Muita laadullisia tutkimusmenetelmiä ovat esimerkiksi fenomenogra-
fia, etnografia ja narratiivinen tutkimus.186

Laadullisen sisällönanalyysin lähtökohtana on tutkimukselle asetettu tut-
kimustehtävä ja tutkimusaineisto, jonka avulla tutkimustehtävään on tar-
koitus vastata. Analyysin tavoitteena on eritellä aineistosta havaintoja, jot-
ka liittyvät tutkittavaan ilmiöön ja auttavat ratkaisemaan tutkimustehtävän. 
Havaintoja pelkistetään ja käsitteellistetään siten, että ne asettuvat suhtee-
seen toisiinsa nähden.  Käytännössä tämä ilmenee erilaisten ala- ja yläluok-
kien syntymisenä kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä. Sisällönanalyysiä on kri-
tisoitu jäämisestä kuvailun asteelle, jolloin vastaus tutkimustehtävään muo-
dostuu ikään kuin järjestetystä aineiston kuvauksesta.187    

Laadullinen sisällönanalyysi voidaan jakaa aineistolähtöiseen ja teorialäh-
töiseen tutkimuksen tekemisen tapaan. Aineistolähtöisessä eli induktiivi-
sessa sisällönanalyysissä tutkimusaineistoa jäsennetään sen mukaan, mitä 
aineistosta löytyy. Muodostettavat luokat muodostuvat aineiston pohjalta. 

186  Eskola & Suoranta 1999, 211–214; Tuomi & Sarajärvi 2009, 31–35, 136–139.  Hyvän yleiskuvan laadul-
lisista tutkimusmenetelmistä tarjoaa esim. em. Eskola & Suoranta 1999. 

187  Alasuutari 1999, 40–48; Tuomi & Sarajärvi 2009, 103–113. Induktiivisella päättelyllä viitataan laajemmin-
kin sellaiseen tieteellisen päättelyn tapaan, jossa yksittäisistä havainnoista johdetaan yleisiä malleja. Niin 
kutsuttua naiivia induktivismia on kritisoitu tutkimuksen perustelemattomuudesta: tutkimusongelmaa ja 
-aineistoa ei välttämättä ole perusteltu tai suhteutettu aikaisempaan tutkimukseen, mistä syystä tutkimuk-
sella ei ole voitu saada luotettavia tuloksia. Kakkuri-Knuuttila esittääkin vaihtoehdoksi kehittyneen induk-
tivismin, jossa tutkimusongelma rajataan mahdollisimman tarkasti esimerkiksi aikaisemman tutkimuksen 
aukkojen pohjalta. Huomiota kiinnitetään samalla siihen, että valittu tutkimusongelma ei muodostu liian 
laajaksi vaan on ratkaistavissa olevan kokoinen. Kakkuri-Knuuttila 1999, 391–394.   
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Aineistolähtöisestä sisällönanalyysistä puhuttaessa on syytä ottaa huomioon 
se, että tutkijan aikaisempi tieto ja aikaisemmat kokemukset muodostavat 
aina tietyn esiymmärryksen, jonka pohjalta tutkija asettaa tutkimustehtä-
vänsä ja näkee tutkimusaineistonsa. Aineistolähtöinen tutkimus eroaa kui-
tenkin selvästi teorialähtöisestä eli deduktiivisesta tutkimuksesta, jossa tut-
kimustehtävä asetetaan ja tutkimusaineisto kerätään ja analysoidaan tietys-
tä määritellystä teoriasta käsin. Näin voidaan tarkastella esimerkiksi tietyn 
teorian sovellettavuutta uuteen tutkimuskohteeseen.188 

Grounded theory -tutkimusmenetelmä 

Grounded theoryn189 voi nähdä eräänä aineistolähtöisen sisällönanalyysin 
muotona. Se tuo kuitenkin tutkimuksen tekemiseen painopisteitä, jotka 
erottavat sen perinteisestä laadullisesta sisällönanalyysistä. Grounded theo-
ry kehitettiin alun perin juuri aineistolähtöisen tutkimuksen menetelmäk-
si. Se koostuu tutkittavan aineiston luokittelusta tiettyjen vaiheiden kautta 
ja tähtää teoreettisen mallin muodostamiseen tutkittavasta aiheesta. Analyy-
sin myötä luotava teoreettinen malli on yhtä kuin tutkimuksen tulos. Ana-
lyysitavan lisäksi grounded theoryä voi pitää yleisemminkin tapana järjes-
tää ja käsitteellistää tutkimusaineistoa.190

188  Kyngäs ja Vanhanen 1999, 5−9; Tuomi & Sarajärvi 2009, 113–118.
189  Grounded theoryn katsotaan syntyneen yhdysvaltalaisten sosiologien Barney G. Glaserin ja Anselm L. 

Straussin teoksen Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research (1967) myötä. Gla-
ser ja Strauss esittelivät teoksessaan laadullisen tutkimuksen mallin, jossa tutkimus ei lähtenyt liikkeelle ole-
massa olevasta tutkimuksesta tai teoriasta ja jossa tutkimustehtäväkin muotoutui tutkimuksen tekemisen 
myötä. Malli oli syntynyt Glaserin ja Straussin tutkiessa kuolemisen prosessia sairaalaympäristössä. Groun-
ded theory oli metodinen ja tiedonopillinen kannanotto vallalla olleeseen tieteelliseen positivismiin, jonka 
mukaan tutkimuksen avulla oli saavutettavissa objektiivista, yleistettävää ja oikeaksi todistettavissa olevaa 
tietoa tutkimuskohteesta. Glaser ja Strauss korostivat puolestaan tutkimuksen tekijän vaikutusta tutkimus-
prosessiin ja tutkimusprosessin eri vaiheiden limittäisyyttä. Samalla he halusivat tuoda esiin laadullisen ana-
lyysin mahdollisuuden järjestelmälliseen ja läpinäkyvään analyysiin. (Strauss & Corbin 1998, 9−10; Met-
sämuuronen 2001, 24; Charmaz 2006, 4−6.)  Myöhemmin Glaser ja Strauss ovat painottaneet grounded 
theoryssä eri asioita. Glaser on korostanut grounded theoryn tiukkaa empirismiä ja aineiston kurinalaista 
järjestämistä niin, etteivät olemassa olevat teoriat lainkaan vaikuta tulokseen. Strauss puolestaan on kehit-
tänyt grounded theoryä pragmaattisempaan suuntaan. Strauss on painottanut ihmistutkimuksessa asioiden 
prosessiluonnetta ja nähnyt ihmiset aktiivisina ja merkityksiä luovina. Strauss onkin tehnyt paljon kent-
tätutkimusta ja tarkastellut ihmistenvälistä vuorovaikutusta kielen ja tulkintojen tekemisen näkökulmas-
ta. Strauss ei sulje täysin pois olemassa olevien teorioiden harkittua käyttöä, vaikka korostaakin tutkimuk-
sen aineistolähtöisyyttä. Straussilaisen nk. Chicagon koulukunnan myöhempiä seuraajia ovat olleet esimer-
kiksi Straussin kanssa yhteisjulkaisuja tehnyt Juliet M. Corbin sekä Kathy Charmaz.  (Strauss & Corbin 
1998, 9−10, Charmaz 2006, 8−9.)

190  Strauss & Corbin 1998, 12–14; Charmaz 2009, 82–83. Metsämuuronen korostaa grounded theoryn luon-
netta ajattelemisen ja aineiston käsitteellistämisen välineenä. Hän näkee, ettei grounded theoryä tarvitse 
nähdä omana erityisenä tutkimusmetodinaan. Metsämuuronen 2001, 24. Myös Strauss & Corbin (1998) 
ja Charmaz (2006 ja 2009) korostavat grounded theoryn olevan laadullisen tutkimuksen (qualitative re-
search) menetelmä.
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Tässä tutkimuksessa olen soveltanut erityisesti yhdysvaltalaisen sosiologi-
an professori Kathy Charmazin tapaa tehdä grounded theory -tutkimusta. 
Charmazin mukaan analyysi etenee aineiston keräämisen, koodaamisen ja 
käsitteellistämisen kautta teorianmuodostukseen. Grounded theoryssä ko-
rostuu jatkuva vuorovaikutus tutkimusaineiston ja tehtävän analyysin välil-
lä. Analyysi pyritään pitämään koko tutkimusprosessin ajan juurevana. Kä-
sitteellistetty materiaali on koko ajan mahdollista palauttaa tutkimusaineis-
toon.   Grounded theoryn vahvuutena pidetäänkin juuri vahvaa empiirisyyt-
tä ja järjestelmällistä ja avointa analyysitapaa.191 

Toisaalta grounded theoryä on kritisoitu juuri sen vahvasta aineistolähtöi-
syydestä ja siitä, ettei se riittävällä tavalla huomioi aikaisempaa tutkimus-
ta. Myös tutkimustulosten todistettavuutta on pidetty ongelmallisena, kos-
ka grounded theoryssä korostuu tulosten johtaminen tietyn päättelyproses-
sin kautta suoraan aineistosta. Edellä mainittu kritiikki koskettaa laadullista 
tutkimusta laajemminkin. Erityisesti aineistolähtöisessä laadullisessa tutki-
muksessa tutkimustulokset nousevat aiemman tutkimuksen sijasta juuri va-
litusta tutkimusaineistosta. Myös mahdollisuutta ”puhtaaseen” aineistoläh-
töisyyteen on kritisoitu. Grouded theory -tutkimus onkin jakautunut kah-
teen tutkimustraditioon suhtautumisessa muuhun tutkimukseen. Perusta-
jakaksikosta Barney G. Glaser on korostanut tiukkaa aineistolähtöisyyttä ja 
Anselm Strauss on ollut avoimempi aineistolähtöisen analyysin tulosten so-
veltamisessa muihin tutkimustuloksiin.192 

Grounded theory korostaa tutkimuksen tekemisen prosessiluonnetta ja 
tehtävän analyysin ja sen raportoinnin avoimuutta. Se tuo välineitä tutki-
muksen toteuttamiseen erityisesti silloin, kun tutkittavasta aiheesta ei ole 
olemassa paljoa aikaisempaa tietoa ja tutkimus on sen vuoksi varsin aineis-
tolähtöinen. Grounded theory onkin eräänlainen aineistolähtöisen sisällön-
analyysin rautalankaversio, jossa tehtävän analyysin kaikki vaiheet pyritään 
toteuttamaan järjestelmällisesti ja jatkuvassa suhteessa alkuperäiseen tutki-
musaineistoon. Tehdyt johtopäätökset pyritään esittämään selkeästi ja perus-
tellusti siten, että lukija voi seurata päättelyketjua mahdollisimman hyvin. 
Nämä tutkimuksen tekemisen tavat eivät ole tyypillisiä ainoastaan groun-
ded theorylle vaan ne ovat yleisemminkin tieteellisen päättelyn hyviä tapoja.

191  Charmaz 2006, 9−12; 2009, 82−83, 107−108.
192  Metsämuuronen 2001, 28; Charmaz 2006, 9; Bryant & Charmaz 2008, 48-49.



63

Grounded theoryn avulla toteutettavan analyysin perusvaiheet ovat Kat-
hy Charmazin mukaan alkukoodaus (initial coding193), valikoiva koodaus 
(selective/focused coding) ja teorianmuodostus. Grounded theoryn perin-
teessä tunnetaan myös akselikoodaus (axial coding), jossa alkukoodaukses-
sa saatuja luokkia tarkastellaan suhteessa toisiinsa ennen valikoivaa kooda-
usta. Charmaz katsoo, ettei akselikoodaus useinkaan eroa huolellisesta al-
ku- ja valikoivasta koodauksesta. Se voi kuitenkin joissakin tapauksissa aut-
taa löytämään tutkittavasta ilmiöstä uusia näkökulmia.194

Alkukoodauksen tavoitteena on käydä tutkimusaineisto kohta kohdalta lä-
pi ja alkaa nimetä siinä esiintyviä asioita ja ilmaisuja tutkimustehtävän poh-
jalta. Tutkimustehtävä on grounded theoryssä aluksi väljä ja tarkentuu tut-
kimuksen edetessä. Tähän on syynä menetelmän aineistolähtöisyys: ennalta 
ei voida määritellä tarkasti, mitä tutkitaan tai mitkä havainnot otetaan mu-
kaan tutkimukseen. Alkukoodauksen aikana tehdään ensimmäisiä aineiston 
ryhmittelyjä ja aloitetaan aineiston käsitteellistäminen.195 

Aineistonkeruu voi jatkua myös valikoivan koodauksen vaiheessa. Valikoi-
van koodauksen tavoitteena on syventää alkukoodauksessa aloitettu aineis-
ton ryhmittelyä paitsi käsitteellistämällä sitä edelleen myös tarkastelemal-
la luokkien ja ilmiöiden välisiä suhteita. Koodausvaiheen aikana muodos-
tetaan ryhmittelyn pohjalta aineistosta ala- ja yläluokkia, joita kuvaamaan 
luodaan ala- ja yläkäsitteitä. Keskeistä valikoivan koodauksen vaiheessa on 
alkuperäiseen tutkimusaineistoon palaaminen. Muodostetut ala- ja yläluo-
kat käsitteineen tuodaan takaisin aineistoon, ja niiden toimivuutta tarkas-
tellaan aineiston kanssa yksi yhteen.196 

Grounded theoryn käyttäjät ovat painottaneet eri tavoin sitä, missä ana-
lyysivaiheessa analyysin pääluokat muodostuvat. Esimerkiksi Strauss ja Cor-
bin muodostavat pääluokat ja niiden myötä tutkimuksen päätulokset jo va-
likoivan koodauksen vaiheessa. Charmaz puolestaan erottaa analyysiproses-
sin loppupuolelta erillisen teorianmuodostusvaiheen, jossa tutkimuksen tu-
lokset vedetään yhteen.197  

193  Alkukoodauksesta käytetään grouded theory -kirjallisuudessa usein myös nimitystä open coding. Ks. esim. 
Strauss & Corbin 1998, 101–121; Holton 2008, 266, 275–277. 

194  Tutkimusprosessi grounded theory -tutkimuksessa ks. kuvio Charmaz 2006, 11. Akselikoodauksesta Char-
maz 2009, 98. Vrt. Strauss & Corbin 1998, 123–127; Koskela 2011, 134.

195  Strauss & Corbin 1998, 103–109, 113–116; Lehto 2004, 44–46; Charmaz 2006, 47–51; Dey 2008, 
167−175; Holton 2008, 275−277; Charmaz 2009, 92−95. 

196  Strauss & Corbin 1998, 211–212; Lehto 2004, 47–49; Charmaz 2006, 57–60; Holton 2008, 280−281; 
Charmaz 2009, 96−101, 103−106; Koskela 2011, 162.

197  Strauss & Corbin 1998, 144–148; Lehto 2004, 50–54; Charmaz 2006, 63–66.
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Grounded theory -analyysin tekemisessä pidetään tärkeänä jatkuvaa muis-
tiinpanojen tekemistä. Muistiinpanoihin kirjataan tutkimusprosessin aika-
na tutkijan vaikutelmia tutkittavasta aiheesta, aineistosta ja sen ryhmittelystä. 
Muistiinpanoihin myös kirjataan alustavia kuvauksia muodostuville luokille.198 

Historiantutkimus

Historiantutkimuksen avulla on pyritty selittämään ja ymmärtämään men-
neisyyttä. Tieteellisen historiantutkimuksen katsotaan alkaneen 1800-luvun 
alussa.199 Kuluneen kahdensadan vuoden aikana historiantutkimuksen läh-
tökohdissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Muutokset ovat liittyneet 
historiantutkimuksen tavoitteisiin ja käsityksiin siitä, millä tavoin mennei-
syydestä on mahdollista saada tietoa. 

Historiantutkimuksen lähtökohdissa tapahtuneet muutokset ovat luon-
teeltaan tieto-opillisia eli epistemologisia. Muutokset voi jakaa kolmeen pää-
ulottuvuuteen, jotka kaikki liittyvät tutkijan rooliin tutkimuksen tekemi-
sessä: kielen ja kulttuurin vaikutus tutkimukseen, päättelyn tavat ja tavoit-
teet sekä käsitys totuudesta. Mainitut muutokset sisältyvät jokaisen men-
nyttä aikaa käsittelevän tutkimuksen tekemiseen ja niitä on siksi tärkeä kä-
sitellä myös tämän tutkimuksen yhteydessä. 

1960- ja 1970-lukujen aikana historiantutkimuksen lähtökohdissa tapah-
tui niin kutsuttu kielellinen käänne, jonka myötä sekä tutkimuksen teke-
misen että sen tulosten alettiin nähdä kytkeytyvän vahvasti tutkijaa ympä-
röivään kieleen ja kulttuuriin. Tutkija katsoi tutkimusaineistojaan ja muo-
dosti käsityksensä tutkimuskohteesta oman itsensä kautta. Tutkimuksen te-
keminen alettiin näin nähdä aikaisempaa subjektiivisempana tapahtumana.  
Myös tutkimusaineistojen korostettiin olevan ihmisten laatimia ja heijasta-
van syntytilanteensa kulttuuria ja kielellisen ilmaisun tapaa.200 

Kielellisen käänteen myötä historiantutkimuksen tavoitteeksi on noussut 
kokonaiskäsityksen muodostaminen tutkittavasta aiheesta. Menneisyyttä on 
alettu kuvata kertomuksena, jonka juonen historiantutkimus luo ja tuo esil-
le. Tutkimuksen on nähty olevan luonteeltaan tulkinnallista: tutkija tekee 
oman esiymmärryksensä pohjalta havaintoja, jotka hän sitten kutoo yhteen 

198  Holton 2008, 281–283; Charmaz 2009, 101–103.
199  Kalela 2000, 50–51.
200  Kalela 2000, 14, 89, 107–108, 139; Korhonen 2005a, 17–18.
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kertomukseksi. Keskeistä ei ole ollut pyrkimys ainoaan oikeaan kertomuk-
seen vaan se, millä tavoin tutkija perustelee tulkintansa.201 Tämän tutkimuk-
sen tavoitteena on muodostaa kokonaiskäsitys kansainvälisestä diakonias-
ta kirkon hiippakunta- ja keskushallinnossa tietyllä aikavälillä. Tutkimusta 
tehdessä ja sitä lukiessa on kuitenkin otettava huomioon, että muodostet-
tu kokonaiskäsitys voisi olla toisen tutkijan laatimana tai toisesta näkökul-
masta laadittuna erilainen. Olenkin pyrkinyt avaamaan tutkimusprosessia 
lukijalle, jotta hän voisi tarkastella päättelyäni.

Historiantutkimuksen menetelmälliseen keskiöön ovat nousseet tutkimuk-
sen päättelyn tavat. Tutkimuksen tekemisen lähtökohtana on nähty tutki-
musnäkökulman valitseminen. Lähdeaineistolta ei näin kysytä ainoastaan 
sitä, milloin, missä, kenen toimesta ja mitä tarkoitusta varten se on synty-
nyt vaan myös sitä, mitä tutkija on suhteessa siihen; mitä ja miksi tutkija 
voi tai haluaa kysyä aineistolta.202 

Historiantutkimuksen pääpaino onkin tullut vuosituhannen vaihteessa 
kohti totuuden suhteellisuutta. Enää ei nähdä, että olisi olemassa yksi ai-
noa varmojen lähteiden avulla saavutettavissa oleva totuus menneisyyden 
tapahtumista vaan että menneisyydestä saattaa muodostua useita rinnak-
kaisia kertomuksia, joihin tutkijoiden omat tulkinnat ovat vaikuttaneet.203   

Keskeistä tutkimuksen tekemiseen sisältyvässä päättelyssä ovat kestävä tie-
teellinen päättely ja kestävä tutkimustulosten argumentointi. Tutkimuksen 
tulee olla rehellistä, perusteltua, johdonmukaista ja avointa.204 Nämä histo-
riantutkimuksen vaatimukset ovat tulleet osaksi myös kirkkohistorian tut-
kimusta. Tosin Ketola ja Hiekkanen tuovat esiin, että esimerkiksi kirkkohis-
torian tutkimuksessa oli pitkään itsestään selvää, että tutkimuksen tavoittee-
na oli esittää tapahtuneet asiat kronologisessa järjestyksessä sellaisina kuin 
ne todellisuudessa tapahtuivat. Koska tavoite oli itsestään selvä, ei käytettä-
viä tutkimusmenetelmiäkään tavattu kirjoittaa auki tutkimukseen. Tutki-
musmenetelmien avaaminen lukijalle onkin yleistynyt kirkkohistorian tut-
kimuksessa vasta viime vuosina.205 

201  Korhonen 2005b, 42–44, 49–50. 
202  Lähdeaineiston luotettavuuden arviointi eli lähdekritiikki on usein jaettu kahteen osaan: ulkoiseen ja sisäi-

seen lähdekritiikkiin. Ulkoinen lähdekritiikki käsittelee aineiston aitouteen, syntyyn, ajoittamiseen ja mah-
dolliseen muokkaamiseen liittyviä kysymyksiä, ja sisäinen lähdekritiikki käsittelee aineiston todistusvoi-
maan liittyviä kysymyksiä kuten sitä, miksi aineisto on syntynyt ja millä tavoin sen taustalla vaikuttaneet 
tekijät ovat vaikuttaneet siihen. Lappalainen 2002, 114–119.

203  Kalela 2000, 76–77, 90–91; Kaartinen 2005, 174–176.
204  Kalela 2000, 165, 167–168, 171, 178, 192–193.
205  Ketola & Hiekkanen 2013, 317–318. 
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Kokonaiskuvan muodostaminen ilmiöstä eri tutkimusmenetelmien avulla

Historiantutkimuksen vaatimukset kestävästä tieteellisestä päättelystä, eli 
edellä mainitut rehellisyys, perustelevuus, johdonmukaisuus ja avoimuus, 
ovat hyvin sovellettavissa myös laadulliseen tutkimukseen. Taulukossa 3 ver-
taan toisiinsa laadullisen tutkimuksen ja historiantutkimuksen menetelmiä. 

Päähavaintoni on, että molemmat tutkimusmenetelmät ovat vahvasti ai-
neistolähtöisiä ja tässä mielessä empiirisiä tutkimusmenetelmiä. Niissä py-
ritään muodostamaan kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä ja paitsi kuvaa-
maan se myös selittämään sitä. Tutkimustulosten tulkinnallisuus korostuu 
laadullisessa tutkimuksessa jonkin verran historiantutkimusta enemmän.

Taulukko 3 Laadullisen tutkimuksen ja historiantutkimuksen metodinen vertailu.
Tutkimusmenetelmien 
vertailu

Laadullinen tutkimus Historiantutkimus
Sisällönanalyysi Grounded theory

Tutkimuskysymys mitä?
millainen?
miten?

mitä?
millainen?
miten?
minkä vaikutuksesta?
mihin liittyen?

mitä?
miksi?

Tutkimus-
aineisto

*   usein ennalta rajattu
*   yleensä tekstimuo-

dossa; taustalla voi 
olla esim. haastat-
teluja tai kirjallisia 
dokumentteja

* muotoutuu 
  analyysin myötä
* voi olla esim. 
  haastatteluja,
  havainnointia 
  tai kirjallisia 
  dokumentteja

* tarkentuu 
  tutkimusproses-
  sin aikana
* yleensä kirjallisia 

dokumentteja ja 
haastatteluja

Suhde teoriaan vaihtelee aineisto-
lähtöisestä teoria-
lähtöiseen

aineistolähtöinen,
korostaa empirian 
merkitystä

aineistolähtöinen, 
primaari- ja 
sekundaarilähteet

Tutkimusprosessin 
tavoitteet

luokittelu,
käsitteellistäminen, 
(ymmärtäminen)

luokittelu, 
käsitteellistäminen, 
ymmärtäminen, 
ydinkategorian 
löytäminen,
teorian luominen

ilmiön kuvaaminen 
ja selittäminen

Tutkimus-
prosessille 
tyypillistä

aineisto eritellään ja 
sille muodostetaan 
yläkäsitteitä

analyysivaiheessa 
jatkuva vuorovaikutus 
aineiston kanssa

tutkittava ilmiö si-
joitetaan ajalliseen 
yhteyteensä

Tieto-opilliset 
lähtökohdat

tulkinnallinen tutki-
mus, ihmistieteiden 
hermeneuttinen 
perinne

kriittinen teoria: ei 
puhdasta havainto-
maailmaa

olemassa melko 
puhtaita havaintoja, 
myös tulkinnal-
lisuus otetaan 
huomioon

Historia amerikkalainen 
pragmatismi

syntynyt 1960-luvun 
lopulla Yhdysval-
loissa, kehittäjät 
A.Strauss ja B.Glaser

kriittinen 
historiantutkimus

Käyttö ja sovellus humanistiset tieteet,
yhteiskuntatieteet,
sosiaalitieteet

etenkin sosiaali-
tieteet, hoitotieteet,
psykologia

humanistiset 
tieteet,
yhteiskuntatieteet
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Tätä tutkimusta tehdessäni olen havainnut laadullisen aineistolähtöisen 
tutkimuksen ja historiantutkimuksen tukevan ja täydentävän hyvin toisi-
aan. Laadullinen analyysi syvenee ja tulee selitysvoimaisemmaksi, kun sii-
hen yhdistetään historiantutkimuksen vahvuuksia. Tällaisia vahvuuksia ovat 
etenkin tutkimusaineistojen kriittinen tarkastelu ja pyrkimys asettaa tutkit-
tava ilmiö laajempiin yhteyksiinsä. Historiantutkimus puolestaan voi hyö-
tyä laadullisen tutkimuksen tavasta jäsentää tutkittavaa ilmiötä ja tutkia il-
miöiden välisiä suhteita.206 

Samoin kuin historiantutkimuksen on myös laadullisen tutkimuksen näh-
ty lähtevän siitä oletuksesta, että todellisuudesta ei ole saatavilla yhtä aino-
aa tositietoa vaan tutkijan inhimillisyys vaikuttaa sekä havaintojen tuotta-
miseen että niiden tulkitsemiseen.207 

206  Laadullisen tutkimuksen ja historiantutkimuksen tutkimusmenetelmät kohtaavat esimerkiksi empiirisen 
antropologian tutkimuksessa ja mikrohistoriallisessa tutkimuksessa, jotka molemmat perustuvat eräänlai-
seen tapaustutkimukseen. Ks. esim. Levi 2001, 99–104.

207  Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2000, 124–125, 136; Tuomi & Sarajärvi 2009, 103–104. Esimerkki inhi-
millisestä havaintojen tuottamisesta on Jürgen Habermasin tiedonintressiteoria, jonka mukaan tieto syntyy 
ihmisen toiminnan myötä erilaisten toiminnan intressien (tekninen, praktinen ja emansipatorinen) myötä 
ei objektiivisia havaintoja siksi ole. Habermas 1972; vrt. Tuomi & Sarajärvi 2009, 38–39.



68



69

3 kansainvälisen diakonian mallin 
muodostaminen Ja esittäminen 

3.1 Kansainvälisen diakonian ulottuvuuksien 
jäsentäminen

Kokonaiskuvan muodostaminen kansainvälisestä diakoniasta

Koska tutkimukseni tavoitteena oli luoda kokonaiskuva kansainvälisestä 
diakoniasta kirkon hiippakunta- ja keskushallinnossa vuosina 1993–

2004, valitsin tutkimukseni päämenetelmäksi laadullisen tutkimusmenetel-
män ja siihen liittyvän grounded theoryn. Olen soveltanut grounded theo-
ryä tutkimuksessa kahdella tavalla. Ensinnäkin se on vaikuttanut aineiston 
hankinnan ja analyysin yhdessä tulosten esittämistavan kanssa muodosta-
maan kokonaisuuteen. Toiseksi olen vienyt sen avulla eteenpäin yksittäisiä 
aineiston analyysin osa-alueita. 

Esittelen tässä alaluvussa, millä tavoin käytin grounded theoryä tutkimuk-
sen eri vaiheissa ja millä tavoin se suhteutui muihin tutkimuksessa käyttä-
miini menetelmiin. Kerron, millä tavoin toteutin tutkimuksen käytännös-
sä − millaisia vaiheita ja valintoja tutkimusprosessiin kuului ja miten muo-
dostin tutkimuksen tuloksena olevan kansainvälisen diakonian mallin. Kos-
ka tutkimusraportin tulosluvut etenevät luomani kansainvälisen diakonian 
mallin pääkohtien mukaisesti, on jo tutkimusraportin tässä vaiheessa tärke-
ää kuvata pääkohtien syntyminen aineiston analyysin avulla. Tutkimusra-
portin esitystavan ja rakenteen esittelen alaluvussa 3.2.



70

Tutkimustehtävästä aineiston keräämiseen
 

Tutkimustehtävän valinta ja rajaus ovat tutkimuksen lähtölaukaus. Tämän 
tutkimuksen päätutkimustehtävä pysyi samana koko tutkimusprosessin ajan. 
Aivan tutkimuksen tekemisen alusta saakka olen siis halunnut selvittää, mi-
ten kansainvälinen diakonia ymmärrettiin Suomen evankelis-luterilaisen kir-
kon hiippakunta- ja keskushallinnossa vuosina 1993–2004. Tutkimustehtä-
vä on kuitenkin tarkentunut analyysin etenemisen myötä. 

Koska kansainvälistä diakoniaa on tutkittu varsin vähän, oli jo tutkimuk-
sen varhaisessa vaiheessa selvää, että mihinkään tiettyyn tutkimukseen tai 
teoriaan kansainvälisestä diakoniasta en voi tukeutua vaan tutkimuksessa 
olisi edettävä varsin aineistolähtöisesti ottaen kuitenkin huomioon olemas-
sa oleva kirjallisuus. Itse asiassa juuri kansainvälisen diakonian määrittely 
tutkimusaineiston avulla tulisi olemaan tutkimuksen tulos. 

Kansainvälisen diakonian etsiminen tai poimiminen tutkimusaineistosta 
osoittautui varsin haastavaksi ja työlääksi tehtäväksi. Hiippakuntakokousten 
pöytäkirjat ovat liitteineen laajoja, suppeimmillaankin noin 50 sivun mit-
taisia kokonaisuuksia. Laajimmat tutkimusajankohdan pöytäkirjat olivat yli 
100-sivuisia. Koska kävin läpi kaikkien hiippakuntien hiippakuntakokous-
pöytäkirjat kahdentoista vuoden ajalta, on läpikäymäni sivumäärä yli 7000 
sivua.208 Koska aineisto oli näinkin laaja, mutta tutkimustehtävä − kansain-
välisen diakonian etsiminen ja määritteleminen aineistosta − oli varsin väl-
jä, halusin etsiä järjestelmällistä ja aineistolle avointa tapaa järjestää aineis-
to johtopäätösten tekemistä varten. 

Ne aineiston kohdat, joissa puhutaan kansainvälisestä diakoniasta näitä 
sanoja käyttäen, oli luonnollisesti helppo löytää. Sen sijaan vaikeampi teh-
tävä oli ottaa huomioon myös ne kohdat, joissa mahdollisesti puhutaan il-
miöstä, jonka tulisin tutkimuksen tekemisen myötä määrittelemään kan-
sainväliseen diakoniaan kuuluvaksi.209

Tähän haasteeseen vastasin siten, että kirjoitin hiippakuntakokouspöytä-
kirjoista muistiinpanot pöytäkirjanotteen muotoon. Jätin otteista pois ai-

208  12 (vuotta) x 8 (hiippakuntaa) x 75 sivua = 7200 sivua. Tarkkaa sivumäärää ei ole tiedossa, koska en ole 
katsonut hiippakuntakokouspöytäkirjojen sivumäärällä olevan sellaista merkitystä, että olisin merkinnyt 
ne muistiin. 

209  Ahteenmäki-Pelkonen (2006, 78) kehottaa varovaisuuteen aineiston käsitteellistämisessä erityisesti aineis-
tolähtöisessä sisällönanalyysissä. Liian varhainen käsitteellistäminen voi tuoda analyysiin tutkijan ennak-
ko-oletuksiin tai tutkimuskirjallisuuteen liittyviä käsitteitä, jotka eivät näennäisestä sopivuudestaan huoli-
matta kuvaakaan tutkittavaa ilmiötä käsillä olevassa aineistossa. Ks. myös Kyngäs & Vanhanen 1999, 5-6.
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noastaan ne kohdat, jotka arvioni mukaan eivät ainakaan liittyisi kansain-
väliseen diakoniaan. Niinpä sisällytin otteisiin varsin paljon tekstiä. Halu-
sin tehdä muistiinpanot pöytäkirjanotteen muotoon, jotta myöhemmin ai-
neistoa analysoidessani voisin nähdä yksittäisten kohtien asiayhteyden. Tä-
mä oli tärkeää esimerkiksi siksi, että kokouspöytäkirjoissa kerrottiin hiippa-
kunnan toiminnasta usean eri toimialan näkökulmasta. Pöytäkirjanotteiden 
tekeminen oli yksittäisistä tutkimuksen tekemisen vaiheista kenties työläin. 
Otteita kertyi 226 sivua. Nidoin valmiit pöytäkirjanotteet käyttäjäystäväl-
lisesti kirjan muotoon. Otteet osoittautuivat sisällöltään niin laajoiksi, että 
saatoin toteuttaa tutkimusanalyysin niiden avulla palaamatta enää alkupe-
räisiin pöytäkirjoihin muutoin kuin yksittäisiä asioita tarkistaessani.

Kirkon keskushallinnon tutkimusaineistosta tein muistiinpanot kirjoitta-
malla muistiin tutkimuksen kannalta tärkeät asiat omin sanoin tai lainauk-
sin. Keskushallinnon aineisto oli kansainvälisen diakonian kannalta suppe-
ampaa, enkä sen osalta tähdännyt usean rinnakkaisen toimijan vertailuun, 
kuten hiippakunta-aineiston kohdalla oli, minkä vuoksi sen kerääminen su-
jui mutkattomammin.

Tutkimusaineiston ajallinen järjestäminen 

Tutkimusaineiston keräämisen jälkeen jatkoin kansainvälisen diakonian et-
simistä aineistosta ja tekemieni löytöjen vertailua. Kokosin tutkimusaineis-
ton ensimmäisen kerran yhteen muodostaessani siitä aikajanan, jossa kulki-
vat kronologisessa järjestyksessä hiippakuntien ja keskushallinnon merkit-
tävimmät kansainväliseen diakoniaan liittyvät asiat. Aikajanan tekemisessä 
hyödynsin myös tutkimuskirjallisuutta. 

Aikajanan avulla löysin tutkimusajankodalta taitekohtia, joiden avulla 
jaoin tutkimusajankohdan kolmeen osaan (Kypsymisen aika 1993–1997, 
rakentamisen aika 1998–2001 ja kohti kirkon kansainvälistä vastuuta 2002–
2004). Tästä kolmijaosta muodostui pitkäksi aikaa myös tutkimusraportin 
esitystapa eli tuloslukujen jako. Päätin kuitenkin sisällönanalyysin edettyä 
muuttaa esitystavan temaattiseksi, jotta saisin kansainvälisen diakonian pai-
nopisteet paremmin esille ja pystyisin vastaamaan tutkimustehtävään mah-
dollisimman selkeästi. Ajassa etenevä esitystapa olisi mielestäni myös yk-
sinkertaistanut liikaa kansainvälisen diakonian problematiikkaa aineistossa. 
Se olisi vaatinut määrittelemään kansainvälisen diakonian käsitteen jo var-
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haisessa tutkimuksen vaiheessa. Halusin kuitenkin edetä tutkimustehtävä-
ni mukaisesti siten, että tutkimuksen tuloksena syntyy kokonaiskuva kan-
sainvälisestä diakoniasta.

Grounded theoryn käyttäminen tutkimusaineiston analyysissä

Tutkimusaineiston analyysi pohjautuu pitkälti hiippakunta-aineiston ana-
lyysille, jonka toteutin grounded theoryn avulla. Taulukosta 4 käyvät ilmi 
grounded theoryyn perustuvan analyysin perusvaiheet Kathy Charmazin 
mukaan sekä yleisellä tasolla se, millä tavoin olen soveltanut grounded the-
oryä tässä tutkimuksessa hiippakunta-aineiston analyysiin. Analyysin perus-
vaiheet ovat alkukoodaus, valikoiva koodaus ja teorianmuodostus. Jokaista 
perusvaihetta vastasi tavoitteellinen toiminta hiippakunta-aineiston kerää-
misessä, luokittelemisessa ja yhteenvetämisessä. Taulukosta käy ilmi, miten 
tutkimustulokset rakentuvat grounded theoryssä analyysin ja alkuperäisen 
aineiston jatkuvalle vuorovaikutukselle. Analyysin perusvaiheet voivat to-
teutua grounded theoryssä osittain rinnakkain. Taulukon 4 jälkeen kerron 
tarkemmin, mitä kunkin analyysivaiheen toteuttaminen tutkimuksessa tar-
koitti ja millä tavoin malli kansainvälisestä diakoniasta syntyi.
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Taulukko 4 Analyysin perusvaiheet grounded theoryssä ja hiippakunta-aineiston ana-
lysoiminen niiden avulla.
210

Analyysin perusvaiheet 
grounded theoryssä210

Hiippakunta-aineiston analyysi

Aineiston käsittely Koodausvai-
heet
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aineiston 
kerääminen

I alkukoodaus:
kohta kohdalta 
läpi, nimeämi-
nen, alustava 
järjestely

ottaa aineisto haltuun, 
nimetä siihen kuuluvat 
osat tutkimustehtävän 
näkökulmasta, mutta 
aineistoa kuunnel-
len, jatkaa aineiston 
keräämistä, kunnes 
uusia nimiä ei synny, 
havaintojen alustavaa 
ryhmittelyä

pöytäkirjanotteiden 
tekeminen hiip-
pakuntakokous-
pöytäkirjoista, mind 
mapien, hiippakun-
takronologioiden ja 
hiippakuntamatriisien 
tekeminen 

aineistoon 
palaaminen, 
tarvittaessa 
lisäaineiston 
kerääminen

II valikoiva 
koodaus: 
käsitteellistämi-
nen, 
syntetisointi

käsitteellistää edellises-
sä vaiheessa nimetty 
aineisto, luokitella 
aineisto ja palata alku-
peräiseen aineistoon 
luokkien testaamiseksi 

suhteutus keskushal-
linnon aineistoon ja 
sen jälkeen kolmen 
keskeisen osa-alu-
een muodostaminen 
ja jatkokysymykset 
niiden pohjalta; 
aineistoon palaami-
nen jatkokysymyksiin 
vastaamiseksi, dia-
konian kansainvälis-
ten ulottuvuuksien ja 
teologisten perus-
telujen etsiminen ja 
luokittelu

III teorianmuodostus / 
teoreettinen yhteenveto

koko aineistoa yhdis-
tävien pääluokkien 
löytäminen, ydinluokan 
muodostaminen

päätulosten muodos-
taminen ja yhdis-
täminen kansain-
välisen diakonian 
malliksi 

Alkukoodaus: hiippakunta-aineiston luokittelu ja hiippakuntaprofiilien 
muodostaminen

Toteutin hiippakunta-aineiston sisällönanalyysin usean eri vaiheen kautta. 
Ensimmäisessä vaiheessa kävin läpi koko hiippakunta-aineiston siten, että 
poimin siitä kansainväliseen diakoniaan liittyvät kohdat. Otin mukaan sekä 
suorat että epäsuorat kansainväliseen diakoniaan viittaavat ilmaisut. Tiivis-

210  Charmaz 2006, 42–66; 2009, 92–101. Charmazin esittämiä grounded theory -analyysin perusvaiheita on 
tässä yksinkertaistettu hieman, jotta taulukko havainnollistasi paremmin analyysitavan soveltamista täs-
sä tutkimuksessa.
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tin ja luokittelin kohdat. Näin syntyi kolmeen pääluokkaan ja 13 alaluok-
kaan jakautuvat luokittelu, joka kattoi koko kansainvälisen diakonian kir-
jon hiippakunnissa. Pääluokat olivat kansainvälisen diakonian (a) periaat-
teet, (b) hallinto ja yhteistyö sekä (c) toiminta. Alaluokat muodostuivat ne-
kin määritellyistä luokista.211 

Jatkoin aineiston analyysiä kokoamalla hiippakunnista hiippakuntapro-
fiilit, joihin kokosin kunkin hiippakunnan kansainvälisen diakonian perus-
piirteet. Hiippakuntaprofiileja varten laadin hiippakuntien kansainvälises-
tä diakoniasta sekä mind map -yhteenvedot että aikajanat. Osassa hiippa-
kunnista tein lisäksi kansainvälisen diakonian ilmaisuja ryhmitelleen hiip-
pakuntamatriisin. 

Tässä aineiston analyysin ensimmäisessä vaiheessa kokeilin erilaisia tapo-
ja koota yhteen ja luokitella hiippakuntien aineistoa. Tästä syystä analyysin 
ilmiasu (mind map, aikajana ja hiippakuntamatriisi) sai erilaisia muotoja 
eri hiippakunnissa. Kaikkien ilmiasujen taustalla oli kuitenkin sama tavoite 
ja pääosin sama työskentelytapakin. Mind map -työskentelyssä etsin kun-
kin hiippakunnan aineistosta kaikki kansainväliseen diakoniaan suoraan tai 
epäsuorasti liittyvät ilmaisut ja esitin ne ryhmittelyn jälkeen suhteessa toi-
siinsa.212 Mind mapit toivat hyvin esiin hiippakuntien kansainvälisen dia-
konian kokonaiskuvan ja toiminnan painopistealueet.213 

Pelkät mind mapit eivät olleet riittäviä hiippakunta-aineiston tarkaste-
luun, koska ne eivät ilmaisseet esiin tulleen toiminnan sijoittumista ajalli-
seen yhteyteensä, mikä puolestaan olisi olennaista ilmiöiden selittämistä var-
ten. Tästä syystä jatkoin analyysiä käymällä tutkimusaineiston läpi hiippa-
kunnittain vuosi vuodelta siten, että sijoitin keskeiset tapahtumat aikajanal-

211  Pääluokkien alaluokat olivat a) periaatteet: perustelut ja teologia, kirkon humanitaarinen työ, ekumenia ja 
kirkkojenvälinen yhteistyö, b) hallinto ja yhteistyö: keskushallinto, keskushallinnon mietinnöt ja muu ai-
neisto, suhde lähetystyöhön, yhteistyötahot ja c) toiminta: kasvatus, koulutus ja asennetyö, maahanmuut-
tajatyö, keräykset ja talous, suhde kotimaiseen diakoniatyöhön, EU:n vaikutus. 

212 Esimerkiksi mind map ”Kansainvälinen diakonia Lapuan hiippakunnassa 1993–2004”  jakautui yhdek-
sään osaan (yhteistyö lähetyksen kanssa, koulutus, Auta Inkerin vanhusta -keräys jne.), jotka puolestaan ja-
kautuivat pienempiin osiin. Eri osien välillä olevat yhteydet ilmaisin viivoilla, heikommat yhteydet katko-
viivoilla.

213  Hakala katsoo mind map -työskentelyn tukevan laadullista analyysiä, koska sen avulla voi hahmottaa sa-
manaikaisesti sekä laajoja kokonaisuuksia että ilmiöiden osatekijöitä. Hakala 2000, 95–96.
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le.214 Näin tuli mahdolliseksi verrata hiippakuntien toimintaa paitsi kunkin 
hiippakunnan osalta tutkimusajanjakson eri vaiheissa myös verrata eri hiip-
pakuntien toimintaa toisiinsa. 

Hiippakuntamatriiseihin kokosin yhteen ja erittelin kaikki kunkin hiippa-
kunnan aineiston kansainväliseen diakoniaan liittyvät ilmaisut, jotka luokit-
telin ja esitin vuositaulukossa. Hiippakuntamatriisit sisälsivät samat pääluo-
kat kuin mind mapit, mutta ne toivat analyysiin lisäksi määrällistä puolta 
ilmaistessaan luokittelun lisäksi sen, kuinka monena vuonna tutkimusajan-
kohdan aikana kyseinen ilmaisu tai asia oli esillä. Hiippakuntamatriiseihin 
merkitsin lisäksi, oliko ilmaisu esillä varsinaisessa hiippakuntakokouspöytä-
kirjassa vai liitteenä olevassa diakoniatoimikunnan aineistossa. Hiippakunta-
kokouspöytäkirjojen ja diakoniatoimikunnan pöytäkirjojen välisellä jaotte-
lulla ei kuitenkaan ollut vaikutusta hiippakunta-aineiston pohjalta tehtyyn 
kansainvälisen diakonian sisällön luokitteluun. Koska en katsonut saavani 
hiippakuntamatriisien avulla sellaista tietoa, jota en olisi saanut mind ma-
pien ja aikajanojen avulla, ja koska hiippakuntamatriisien tekeminen oli li-
säksi varsin aikaa vievää, en tehnyt niitä kaikkien hiippakuntien osalta.

Tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa215 palasin tekemääni hiippakunta-
aineiston luokitteluun siten, että koodasin osan aineistosta (viiden hiippa-
kunnan aineisto: Helsinki, Lapua, Mikkeli, Tampere, Turun arkkihiippa-
kunta) Atlas.ti-tietokoneohjelmalla216 edellä mainittujen luokkien avulla. 
Kävi ilmi, että sain luokiteltua koko läpikäydyn aineiston tällä tavoin eikä 
ylijääneitä kohtia tullut, mikä vahvisti olemassa olevan luokituksen toimi-
vuuden. Atlas.ti-ohjelman käyttäminen auttoi hallitsemaan sähköisessä muo-
dossa olevaa hiippakunta-aineistoa ja muun muassa löytämään siitä helposti 
halutut kohdat. Tein koodauksen kuitenkin sellaisessa analyysin vaiheessa, 
jossa analyysi eteni luontevasti jo olemassa olevan luokituksen avulla. Täs-

214  Haasteena hiippakunta-aineiston kronologisessa analyysissä olivat hiippakuntakokouspöytäkirjojen sisältä-
mät hiippakunnallisten toimikuntien toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat. Toimintakertomuk-
set kuvasivat menneen vuoden tapahtumia ja toimintasuunnitelmat kuvasivat tämän hetken käsitystä tu-
levan vuoden tapahtumista. Näin ollen esim. vuoden 1996 pöytäkirjassa käsiteltiin kuluvan vuoden asi-
oiden lisäksi menneen vuoden 1995 asioita ja esitettiin lausumia vielä toteutumattomista tulevan vuoden 
1997 asioista. Analyysissä päädyttiin esittämään kokousasiat ensisijaisesti pöytäkirjan vuoden mukaan, jot-
ta turhilta sekaannuksilta vuosien kanssa vältyttäisiin ja jotta aikajanasta tulisi helppolukuinen ja käypä eri 
hiippakuntien toiminnan vertailuun. Kunkin hiippakunnan kohdalla muistutetaan lukijaa tästä toiminta-
tavasta. Analyysin edetessä on ollut luontevaa palata pöytäkirjanotteisiin ja esim. tarvittaessa tarkistaa ai-
kaan liittyviä seikkoja.  

215  Tutkimuksen myöhemmällä vaiheella tarkoitan tässä ajallisesti myöhempää vaihetta (tauko tutkimustyös-
sä), en myöhempää analyysivaihetta.

216 Atlas.ti on laadullisen aineiston luokittelun apuvälineeksi kehitetty tietokoneohjelma. Ohjelman soveltami-
sesta kertomus-, asiakirja- tai haastatteluaineistoon ks. esim. Spännäri 2008, Kuusisto 2011.
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tä syystä en luokitellut koko hiippakunta-aineistoa Atlas.ti-ohjelmalla. Mi-
käli Atlas.ti-ohjelma olisi ollut tiedossa ja käytössä tutkimuksen aikaisem-
massa vaiheessa, olisi ollut järkevää koodata sillä koko hiippakunta-aineisto.

Taulukosta 5 käyvät kootusti ilmi hiippakunnittain ne analyysitavat, joi-
ta käytin aineiston analyysin ensimmäisessä vaiheessa hiippakuntaprofiile-
ja muodostaessani. 

Taulukko 5 Hiippakuntaprofiilien muodostamiseen käytetyt analyysitavat hiippa-
kunta-aineiston analyysin ensimmäisessä vaiheessa

Mind map Aikajana Hiippakuntamatriisi Atlas.ti
Helsingin hiippakunta x x x x

Kuopion hiippakunta x x x

Lapuan hiippakunta x x x

Mikkelin hiippakunta x x x

Oulun hiippakunta x x

Porvoon hiippakunta,
Borgå stift

x x

Tampereen hiippakunta x x x

Turun arkkihiippakunta x x x

Taulukosta 5 voi havaita, etten analysoinut hiippakunta-aineistoa järjes-
telmällisesti samoja analyysitapoja käyttäen jokaisen hiippakunnan osalta. 
Tämä johtuu tutkimuksen aineistolähtöisestä luonteesta ja siitä, että halu-
sin tutkimuksen analyysivaiheessa etsiä ja kokeilla parhaita tapoja löytää 
vastauksia asettamaani tutkimustehtävään. Arvioin kokeilemiani analyysi-
tapoja jatkuvasti, ja mikäli en esimerkiksi katsonut niiden tuovan lisää tie-
toa tutkimastani asiasta, en toteuttanut niitä kaikkien hiippakuntien osal-
ta. Eri analyysitapojen muodostaman kokonaisuuden voi katsoa vahvista-
van tutkimuksen tuloksia: useaa analyysitapaa käyttämällä on vähemmän 
todennäköistä, että jokin aineiston piirre tai aineiston sisältämä ulottuvuus 
jäisi kokonaan huomioimatta. Sen, minkä tämä analyysivaihe häviää järjes-
telmällisyydessä, se voittaa analyysin monipuolisuudessa ja sen tuomassa ai-
neiston kylläisyydessä. Aineiston kylläisyydellä tarkoitetaan sitä, ettei uusia 
havaintoja tai uusia luokkia enää synny. Aineiston kylläisyyden avulla voi-
daan tarkastella tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimusta pidetään 
sitä luotettavampana, mitä kylläisempi aineisto on. Tutkimuksen luotetta-
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vuuteen vaikuttavat monet muutkin tekijät, kuten esimerkiksi tutkimusteh-
tävän rajaus ja tutkimusaineiston käyttökelpoisuus.217

Valikoiva koodaus: keskeisten osa-alueiden syventäminen 

Keskushallinnon aineiston osalta kävin läpi ja kokosin yhteen pöytäkirjo-
jen ja mietintöjen keskeisen sisällön sekä sijoitin havaintoni aikajärjestyk-
seen. Kun lisäsin hiippakunta-aineiston luokitteluun keskushallinnon aineis-
ton yhteenvedon tulokset, saatoin hahmotella aineistosta kolme osa-aluet-
ta, jotka kuvasivat kansainvälistä diakoniaa ja siinä tapahtuneita muutok-
sia tutkimusajankohtana. Nämä osa-alueet olivat 1) kansainvälisen diako-
nian kotimaistuminen, 2) kansainvälisen diakonian työmuodoissa tapahtu-
neet muutokset ja 3) kansainvälisen diakonian kirkollisessa organisaatiossa 
tapahtuneet muutokset.218 

Laadin jokaisen osa-alueen osalta tarkentavia jatkokysymyksiä, joihin vas-
taamalla pystyisin ymmärtämään tutkimaani ilmiötä siten, että voisin eri-
tellä sen syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. Eri osa-alueiden jatkokysymykset 
olivat seuraavat:
1.  Kansainvälisen diakonian kotimaistuminen: Millaista kasvatustyötä 

kirkko teki kansainvälisissä diakonia-asioissa ja miksi? Millaisia muo-
toja maahanmuuttajatyö sai ja miksi? Miksi kirkko teki maahanmuut-
tajatyötä? Millaisena kirkko näki oman roolinsa maahanmuuttajatyön 
toimijana? Mitä monikulttuurisuus tarkoitti kirkon hallinnossa? Miten 
yhteiskunnalliset muutokset vaikuttivat kansainvälisen diakonian koti-
maistumiseen?

2.  Kansainvälisen diakonian työmuodoissa tapahtunut muutos: Miksi sel-
laiset työmuodot kuin asennekasvatus, pakolaistyö ja erilaiset keräyk-
set muodostuivat kansainvälisen diakonian toimintamuodoiksi? Miten 
niitä perusteltiin? Millaisia yhteistyöverkostoja kansainväliseen diakoni-
aan syntyi ja miksi? Millaisia valintoja ulkomaanprojekteihin liittyi; ku-
ka toimi, miten tavoitteita asetettiin, miksi toimittiin?

217  Aineiston kylläisyydestä eli saturaatiopisteen saavuttamisesta ks. Eskola & Suoranta 1999, 62–64; Tuomi 
& Sarajärvi 2009, 87–90.

218  Verrattuna alkukoodauksen ensimmäiseen aineiston luokitteluun tässä kolmijaossa on jo nähtävillä ne kan-
sainvälisen diakonian osa-alueet, jotka parhaiten kuvaavat kansainvälistä diakoniaa ja siinä tapahtunei-
ta muutoksia tutkimusajankohtana.  Alkuvaiheen koodaus oli valikoivaa koodausta mekaanisempaa sisäl-
lön luokittelua.
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3.   Kansainvälisen diakonian kirkollisessa organisaatiossa tapahtuneet muu-
tokset: Miten ja miksi tarve kehittää kirkon kansainvälisen diakonian 
organisaatiota nousi esille tutkimusajankohtana: mihin oltiin tyytymät-
tömiä, mitä ja miten haluttiin kehittää? Mitkä tahot tai ketkä vaikut-
tivat kirkon kansainvälisen diakonian kehittymiseen? Millä tavoin kir-
kossa tehtiin kansainvälisen diakonian organisaatiota koskevia valinto-
ja ja miten valintoja perusteltiin?

Jatkokysymyksiin vastaaminen oli pöytäkirjanotteiden kirjoittamisen ohel-
la tutkimusprosessin aikaa vienein vaihe. Kysymykset tiivistyivät vastaamis-
prosessin aikana: osa niistä osoittautui erityisen keskeisiksi ja laajempaa ky-
symyskenttää kuvaaviksi. Jatkokysymysten avulla syvennyin tiettyihin asi-
oihin aineistossa. Jatkokysymysten osalta on tärkeä muistaa, etteivät ne rin-
nastu tutkimustehtävään vaan ovat välineitä sen ratkaisemiseksi. 

Tutkimuksen edetessä kävi yhä ilmeisemmäksi, että tutkimusajankohta-
na kansainvälinen diakonia oli usein myös kotimaassa tapahtuvaa toimin-
taa. Tästä syystä halusin tarkasti selvittää, millaisia erilaisia kansainvälisyy-
den muotoja diakoniatoimintaan ylipäätään sisältyi. Selvitin asiaa hiippa-
kunta-aineiston avulla, koska hiippakuntakokouspöytäkirjoihin sisältyivät 
myös hiippakunnan toimintaa käsittelevät hiippakunnallisten toimikunti-
en toimintakertomukset. Toteutin analyysin siten, että etsin hiippakuntako-
kouspöytäkirjoista kaikki diakoniatoiminnan sisällä olevat maininnat kan-
sainvälisyydestä. Ryhmittelin ja luokittelin maininnat. Syntyi jälleen kolme 
pääluokkaa: kansainvälinen toiminta, kulttuurienvälinen toiminta ja kan-
sainvälisyys diakoniakasvatuksessa. Pääluokat jakaantuivat yhteensä viiteen-
toista alaluokkaan. Taulukossa 6 esitän hiippakuntien diakoniatoiminnan 
kansainväliset ulottuvuudet ylä- ja alaluokittain sekä kunkin luokan havain-
tojen yhteenlasketun määrän.
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Taulukko 6 Diakoniatoiminnan kansainväliset ulottuvuudet hiippakunnissa. Ha-
vaintoja enintään yksi per hiippakunta vuodessa. Suluissa havaintojen yhteenlasket-
tu määrä luokittain (N=369).
Pääluokka Yläluokat Alaluokat

Diakoniatoiminnan 
kansainväliset 
ulottuvuudet 
hiippakunnissa (369)

kansainvälinen 
toiminta (163)

lähialuetyö (42)

tietyn ulkomaisen kohteen avustaminen 
(34)

opinto- ja tutustumismatkat, vierailijat (29)

avuntarve ulkomailla (24)

kansainvälinen avustustyö, muu (21)

ystävyysseurakuntatyö (13)

kulttuurienvälinen 
toiminta (142)

pakolaistyö (51)

maahanmuuttajatyö (39)

ulkomaalaistyö, ulkomaalaiset yleensä (19)

monikulttuurisuus (15)

eri kulttuurien ja uskontojen kohtaaminen 
(13)

paluumuuttajatyö (5)

kansainvälisyys 
diakoniakasvatuksessa 
(64)

asenne- ja kansainvälisyyskasvatus (31)

yhteiskunnan kansainvälistymisen huomi-
oiminen (23)

kirkon kansainvälisyyden vahvistaminen 
(10)

 
Kaikki syntyneet alaluokat olivat sellaisia, että niitä oli ainakin joissakin 

tutkimusaineiston osissa kutsuttu suoraan kansainväliseksi diakoniaksi.  Ha-
vaintoja kertyi yhteensä 369, kun laskin niitä mukaan yksi per alaluokka per 
hiippakunta vuodessa. Näin sain kokonaiskuvan siitä, mitä diakonian kan-
sainvälisyys oli tutkimusajankohtana. Kokosin havainnot kahteen matriisiin. 
Toisessa esitin ne jaoteltuina hiippakunnittain ja toisessa vuosittain.219 Näin 
minun oli mahdollista tarkastella diakoniatoiminnan kansainvälisiä ulot-
tuvuuksia sekä hiippakunnittain että tutkimusajankohdan eri vaiheissa.220 

219  Matriisit liitteinä 1 ja 2. Liitteissä 3A-3H hiippakunnittaiset havainnot.
220  Liitteen 2 osalta on huomattava, että vuodet tarkoittavat siinä hiippakuntakokouspöytäkirjojen vuosia ei-

vätkä siis esimerkiksi käsiteltyjen toimintakertomusten osalta toimintavuosia. Toimintakertomusten osal-
ta tästä seuraa, että esimerkiksi vuoden 1997 tapahtumia käsittelevä toimintakertomus näkyy vasta vuoden 
1998 kohdalla. Havaitsin tutkimusta tehdessäni, että vaikka kirjaamistapa osaltaan vinouttaa yhteenvetoa, 
sen vahvuutena on sen mahdollistaminen, että koko hiippakunta-aineisto on mahdollista kirjata samalla 
tavalla. Näin aineistossa on mahdollista tehdä vertailuja ja nähdä kehityskaaria. Aineiston aikaan sidotuis-
ta yksityiskohdista kertoessani olen toki käyttänyt tosiasiallisia tapahtumisvuosia.
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Etsin samalla menetelmällä hiippakunta-aineistosta diakonian teologiset 
perustelut. Pääluokkia muodostui tällä kertaa neljä (auttaminen, vastuulli-
suus, kristillisyys ja kumppanuus) ja alaluokkia yhdeksän.221

Hiippakunta-aineiston jatkoanalyysit ovat esimerkkejä siitä, millä tavoin 
laadullisessa tutkimuksessa voidaan hyödyntää aineiston määrällistämistä eli 
kvantifioimista. Olen määrällistänyt laadullista tutkimusaineistoa kootakse-
ni tekemäni havainnot yhteen johtopäätösten tekemistä varten.222                

Teorianmuodostus: kansainvälisen diakonian osa-alueet ja 
muutosalueet; lähimmäisyys kansainvälisen diakonian kuvaajaksi

Laajensin hiippakunta-aineiston temaattista analyysia ottamalla mukaan 
keskushallinnon aineiston. Erityisesti keskushallinnon aineisto sisälsi run-
saasti keskustelua kansainvälisen diakonian asemasta kirkon organisaatiossa. 

Muodostin kirkon kansainvälisen diakonian osa-alueet lisäämällä hiippa-
kunta-aineiston analyysin pääluokkiin keskushallinnossa runsaasti keskus-
telua herättäneen kansainvälisen diakonian aseman kirkon organisaatiossa. 
Yhdistin samalla kotimaassa tapahtuvat kansainvälisen diakonian muodot 
kulttuurienväliseksi diakoniaksi. Kulttuurienvälinen diakonia koostuu dia-
koniatoimintaan sisältyvästä kulttuurienvälisestä toiminnasta ja kansainvä-
lisyydestä diakoniakasvatuksessa.

Kansainvälisen diakonian osa-alueiksi kirkon hiippakunta- ja keskushal-
linnossa muodostuivat näin kansainvälisen diakonian asema kirkon organi-
saatiossa, maan rajat ylittävä diakonia ja kulttuurienvälinen diakonia. Esi-
tän kansainvälisen diakonian osa-alueet taulukossa 7.

221  Esittelen kansainvälisen diakonian teologiset perustelut luvussa 5 kohdassa Näkökulmia lähimmäisyyteen II.
222  Tässä aineiston kvantifioiminen tarkoittaa ainoastaan laadullisen analyysin numeraalista esittämistapaa. 

Varsinaisia määrällisiä aineistonkäsittelymalleja en ole käyttänyt. Jatkotutkimusta ajatellen määrällisen tut-
kimuksen menetelmillä olisi mahdollista tarkastella vaikkapa yhteiskunnallisten muuttujien, kuten esim. 
turvapaikanhakijoiden määrän muutoksen tai asukkaiden tulojen, vaikutusta kansainvälisen diakonian 
muotoutumiseen hiippakunnissa. Laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien suhteesta ks. Alasuu-
tari 1999, 212–214.
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Taulukko 7 Kansainvälisen diakonian osa-alueet.
Kansainvälisen diakonian osa-alueet Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 
1993–2004
Kansainvälisen diakonian 
asema kirkon organisaatiossa

Maan rajat ylittävä 
diakonia

Kulttuurienvälinen diakonia

kulttuurienvälinen 
toiminta

kansainvälisyys 
diakonia-
kasvatuksessa

Kansainvälisen diakonian osa-alueiden valmistumisen myötä aloin tarkas-
tella kokonaisuuden näkökulmasta niitä muutoksia, joita kirkon kansainvä-
lisessä diakoniassa tapahtui tutkimusajankohtana. Jaoin kansainvälisessä dia-
koniassa tapahtuneet muutokset kolmeen osaan, joita kutsun muutosalueiksi.

Ensimmäinen kansainvälisen diakonian muutosalue oli muutos kansain-
välisen diakonian teologiassa, erityisesti kirkon itseymmärryksessä perusteh-
tävästään ja auttamisen teologiassa. Toinen muutosalue muodostui muutok-
sista kansainvälisen diakonian toiminnassa: kansainvälisen diakonian orga-
nisaatio oli tutkimusajankohtana muutosprosessissa ja samaan aikaan kan-
sainvälinen diakonia sekä kotimaistui että laajeni kohti kirkon kansainvälis-
tä vastuuta. Kolmanneksi muutosalueeksi nostin sen, kuinka lähimmäisyy-
den ymmärtäminen haastoi kansainvälisen diakonian. Kaikki aikaisemmat 
ryhmittelyt ja luokittelut sisältyivät kansainvälisen diakonian osa- ja muu-
tosalueiden muodostamaan kokonaisuuteen. 

Tutkimustuloksia yhdistäväksi käsitteeksi, tutkimuksen ydinkategoriaksi, 
muodostui lähimmäisyyden käsite. Lähimmäisyys oli tutkimusaineistossa 
esillä kaikkien osa-alueiden osalta. Oman muutosalueensa muodostamisen 
lisäksi se liittyi kahteen ensin mainittuun muutosalueeseen. Tarkoitan täs-
sä lähimmäisyydellä kristillisen lähimmäisenrakkauden eli kanssaihmisiin 
suuntautuvan auttavan tai palvelevan asenteen ilmentämistä. 

Tämän tutkimuksen tuloksia lähimmäisyyden käsite kuvaa parhaiten, kun 
sitä tarkastelee suhteessa muukalaisuuden käsitteeseen. Muukalaisella kuvaan 
itselle vieraana tai toisena nähtyä lähimmäistä. Lähimmäisyyden ja muu-
kalaisuuden käsitepari kulkee mukana koko tarkastelemassani tutkimusai-
neistossa. Se yhdistää kansainvälisen diakonian hallintoa, ulkomaanyhteis-
työtä ja kotimaassa tapahtunutta työtä sekä erottaa kansainvälisen diakoni-
an omaksi alakseen kirkon työssä. Käsiteparin avulla on mahdollista kuva-
ta kirkon kansainvälistä diakoniaa ja sille esitettyjä perusteluja. Kansainvä-
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linen diakonia näyttäytyi tutkimuksessa muukalaisen palvelemisena ja hä-
nen asiansa ajamisena, tosin auttajan näkökulmasta käsin.223

Peilattuani tutkimusaineiston analyysin tuloksia tutkimuskirjallisuuteen 
valitsin lähestyä kansainvälistä diakoniaa ja sen suhdetta lähimmäisyyteen 
erityisesti kirkon olemuksen kysymyksenä sekä auttamisen näkökulmasta. 
Auttamisen näkökulman kautta oli mahdollista tarkastella myös kansain-
väliseen diakoniaan liittynyttä toiseutta. Valitsemani näkökulmat auttoivat 
minua sijoittamaan tutkimustulokseni laajempaan teoreettiseen viitekehyk-
seen ja osaksi aikaisempaa tutkimusta. Grounded theory -tutkimukselle tyy-
pilliseen tapaan teoreettisten näkökulmien valinta tapahtui vasta aineisto-
lähtöisen analyysin loppuvaiheessa.

3.2 Kansainvälisen diakonian malli tutkimusraportin 
esitystavassa ja rakenteessa

Tämä tutkimusraportti etenee kahden johdannollisen luvun (luvut 1 ja 2) 
ja kansainvälisen diakonian mallin muodostamista käsittelevän luvun (luku 
3) kautta kolmeen tuloslukuun (luvut 4–6), joiden jälkeisessä johtopäätös-
luvussa (luku 7) vedän yhteen tutkimuksen keskeisimmät tulokset. 

Ensimmäinen johdannollinen luku (luku 1) käsittelee kansainvälistä dia-
koniaa osana diakonian tukimusta ja kirkon kansainvälisen avustustoimin-
nan historiaa toisen maailmansodan jälkeen aina tutkimusajankohdan al-
kamiseen saakka. Kerron siinä myös siitä yhteiskunnallisesta ja kirkollisesta 
kontekstista, jossa kansainvälistä diakoniaa toteutettiin tutkimusajankohta-
na. Toisessa johdannollisessa luvussa (luku 2) kerron tutkimuksen tutkimus-
tehtävän ja sen rajaukset. Toisessa johdannollisessa luvussa esittelen myös 
tutkimusaineiston ja kerron tutkimuksen metodologisista lähtökohdista. 

Tuloslukuja edeltävässä luvussa (luku 3) esittelen kansainvälisen diakoni-
an mallin muodostamistavan ja esittelen sen pääosat, joille tulosluvut (lu-
vut 4-6) perustuvat.

223  Ahteenmäki-Pelkonen kysyy, onko laadullisen sisällönanalyysin tavoitteena pidettävä yhden ydinkategori-
an löytämistä. Hän näkee yhden ydinkategorian löytämisen voivan olla keinotekoista sisällön pakottamis-
ta. Ahteenmäki-Pelkosen kysymys on aiheellinen myös tässä tutkimuksessa. Tutkimusta tehdessä en ole täh-
dännyt niinkään yhden ydinkategorian löytymiseen kuin tutkittavan ilmiön käsitteellistämiseen ja selittä-
miseen. Edellä mainitut viisi päätulosta muodostivat pitkään tutkimuksen keskeisen tuloksen. Vasta ana-
lyysin loppuvaiheessa löytyi käsitepari lähimmäisyys–muukalaisuus, jonka katsoin yhdistävän viittä päätu-
losta. Ahteenmäki-Pelkonen 2006, 79.
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Esittelen tutkimuksen tulokset kolmessa tulosluvussa. Jokainen tuloslu-
ku keskittyy yhteen kansainvälisen diakonian mallin mukaiseen kansainvä-
lisen diakonian osa-alueeseen ja näkökulmaan, jonka se avaa lähimmäisyy-
den tarkasteluun. Tulosluvut poikkeavat toisistaan etenemistavoissaan ja lu-
vuissa käytetyn tutkimusaineiston pääpainossa. Esitän tuloslukujen etene-
misen taulukossa 8.

Taulukko 8 Tutkimuksen tuloslukujen (luvut 4–6) eteneminen.
Tulosluku Kansainvälisen 

diakonian 
osa-alue

Näkökulma 
lähimmäisyyteen

Tulosluvun 
pääasiallinen 
etenemistapa

Tutkimus
aineiston 
pääpaino

Luku 4 kansainvälisen 
diakonian asema 
kirkon organisaa-
tiossa

kirkon kansainväli-
nen palvelutehtävä

kronologinen keskushallinnon 
aineistossa

Luku 5 maan rajat ylittävä 
diakonia

kaukaisen 
lähimmäisen autta-
minen

temaattinen hiippakuntahallin-
non aineistossa

Luku 6 kulttuurienvälinen 
diakonia

toiseus 
naapurissa

temaattinen hiippakuntahallin-
non aineistossa

Tulosluvut jakaantuvat kansainvälisen diakonian osa-alueiden mukaan si-
ten, että ensimmäisessä tulosluvussa (luku 4) esitän sen hallinnollisen pro-
sessin, jonka myötä kansainvälinen diakonia hyväksyttiin osaksi kirkon pe-
rustehtävää tutkimusajankohdan aikana. Ensimmäinen tulosluku keskit-
tyy kahta seuraavaa tuloslukua enemmän kirkon keskushallintoon. Toises-
sa ja kolmannessa tulosluvussa (luvut 5 ja 6) syvennän ensimmäisessä tu-
losluvussa tekemääni analyysiä temaattisemmalla kansainvälisen diakonian 
osa-alueiden analyysillä. Luvussa 5 pureudun maan rajat ylittävän kansain-
välisen diakonian eri muotoihin ja niihin kansainvälisiin verkostoihin, jois-
sa kansainvälinen diakonia toteutui. Luvussa 6 osoitan kansainvälisen dia-
konian kotimaistumisen tutkimusajankohtana ja esittelen kulttuurienväli-
sen diakonian käsitteen. Jokaisen tulosluvun lopussa esitän kyseisen tulos-
luvun näkökulman kysymykseen lähimmäisyydestä kansainvälisessä diako-
niassa (Näkökulmia lähimmäisyyteen I-III). 

Johtopäätösluvussa (luku 7) kokoan yhteen tutkimuksen tulokset sekä 
pohdin tutkimuksen luotettavuuden arviointia ja kansainvälisen diakonian 
tutkimuksen tulevaisuuden näköaloja. 
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4 kansainvälisen diakonian asema kirkon 
hallinnossa

4.1 Kansainvälinen diakonia osana kirkon 
hiippakunta- ja keskushallintoa

Kansainvälinen diakonia kirkon keskushallinnossa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallintoon kuuluivat tut-
kimusajankohtana (1993–2004) kirkolliskokous, piispainkokous sekä 

kirkkohallitus. Näiden toimijoiden tehtävistä määrättiin eduskunnan hy-
väksymässä kirkkolaissa. Eduskunta hyväksyi ja tasavallan presidentti vah-
visti marraskuussa 1993 uuden kirkkolain, joka tuli voimaan vuoden 1994 
alusta. Kirkolliskokous oli hyväksynyt uuden kirkkolain jo vuonna 1991.224    

Vuoden 1994 alusta voimaan tullut kirkkolaki nosti lähimmäisenrakkau-
den toteuttamisen kirkon tehtäväksi.225 Tarkemmin lähimmäisenrakkauden 
toteuttamisesta määrättiin kirkkojärjestyksessä, jonka mukaan ”Seurakun-
nan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kris-
tilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hä-
tä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.”226 Toiminnasta tuli määrätä 
tarkemmin seurakunnan diakoniatyön johtosäännössä. Seurakunnan ja sen 
jäsenten tehtäväksi määrättiin myös lähetystyön edistäminen, jonka tarkoi-
tuksena nähtiin kristillisen sanoman levittäminen maailmassa.227 Sekä dia-

224  KL 1993; Kirkkohallitus 1993, 1.
225  KL 1993 1:2. 
226  KJ 1993 4: 3.
227  KJ 1993 4: 3-4.
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konian että lähetystyön määrittely on tärkeää kansainvälisen diakonian tut-
kimukselle, koska kansainvälinen diakonia on kirkon toiminnassa liittynyt 
näihin molempiin toiminta-aloihin.

Uusi kirkkolaki muutti kirkon keskushallinnon organisaatiota ja sen eri 
toimijoiden tehtäviä. Lakimuutokset koskivat myös kansainvälistä diako-
niaa. Kirkolliskokous toimi kirkon ylimpänä päättävänä elimenä. Sen teh-
täväksi tuli päättää kirkkolainsäädännön toisesta osasta, kirkkojärjestykses-
tä, ja kirkon vaalijärjestyksestä. Lisäksi kirkolliskokouksen tehtäviin kuului 
erilaisia hallinnollisia tehtäviä, kuten kirkkohallituksen toimintakertomus-
ten käsittely ja kirkon talousarvion vahvistaminen sekä kannanotto kirkon 
oppia koskeviin kysymyksiin.228

Piispainkokouksen tehtävänä oli käsitellä kirkon uskoa, julistusta, työtä ja 
hallintoa sekä tehdä niitä koskevia esityksiä ja antaa niitä koskevia lausun-
toja kirkolliskokoukselle ja kirkkohallitukselle.229

Kirkkohallituksella tarkoitettiin sekä noin kymmenen kertaa vuodessa ko-
koontuvaa päätöksentekoelintä, kirkkohallituksen täysistuntoa ja sen rinnal-
la toiminutta kirkkohallituksen virastokollegiota että kirkkohallituksen vi-
rasto-organisaatiota. Tarkoitan kirkkohallituksella vastedes kirkkohallituk-
sen virasto-organisaatiota, ja päätöksentekoelintä kutsun puolestaan kirk-
kohallituksen täysistunnoksi. Täysistunnon puheenjohtajana toimi arkki-
piispa, ja sen jäseniä olivat kirkolliskokouksen valitsemat kaksitoista edus-
tajaa: kaksi piispainkokouksen valitsemaa piispaa sekä kirkolliskokouksen 
valitsemat kaksi pappia ja kahdeksan maallikkoa. Päättävänä elimenä kirk-
kohallituksessa toimi myös virastokollegio, jonka jäseniä olivat kirkkohalli-
tuksen kuusi kirkkoneuvosta. Kirkkohallitus muodostui hallinnon uudista-
misen jälkeen viidestä osastosta ja erillisyksiköistä, joita jokaista johti kirk-
koneuvos. Osastot olivat hallinto-osasto, henkilöstöosasto, talousosasto, toi-
minnallinen osasto ja ulkoasiain osasto. Kirkkolain uudistamisesta seuran-
nut kirkon keskushallinnon uudistus vaikutti merkittävästi kansainväliseen 
diakoniaan. Uudistuksen myötä kirkkohallituksen toimivalta laajeni toi-
minnallisiin asioihin ja aikaisemmin erillisinä toimineet kirkon keskukset 
siirtyivät sen alaisuuteen. Aikaisemmin kirkolliskokouksen alaisena toimi-
nut Kirkon lähetystyön keskus siirtyi osaksi kirkon ulkoasiain osastoa. Kir-
kon lähetystyön keskuksen toimintaa ohjanneen kirkon lähetystyön toimi-

228  KL 1993 20:7; SELK 1992–1995 1997, 222–223.
229  KL 1993 21:2.
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kunnan asetti edelleen kirkolliskokouksen nimeämä kirkon ulkoasiain neu-
vosto. Esittelen vuoden 1994 alusta voimaan tulleen kirkon keskushallin-
non organisaation kuviossa 1.230 

Kuvio 1 Kirkon keskushallinnon organisaatiokaavio 1.1.1994 voimaan tulleen keskus-
hallinnon uudistuksen jälkeen. Kirkkohallituksen organisaatiokaaviosta on tummen-
nettu tämän tutkimuksen kannalta olennaiset osastot ja toimintayksiköt. (KJ 1993 
20:7; KL 21:2; SELK 1997, 224–225; Koko kirkon missio 1998, 17.)

KIRKOLLISKOKOUS 
   • kirkon ylin päättävä elin
   • asetti kirkkohallituksen 
   • asetti kirkon ulkoasiain neuvoston (KUN) ja vastasi yhdessä sen kanssa kirkon 
     ulkomaansuhteista, KUN asetti kirkon lähetystyön toimikunnan 

PIISPAINKOKOUS 
   • käsitteli kirkon uskoa, työtä ja hallintoa koskevia asioita
   • teki esityksiä ja antoi lausuntoja kirkolliskokoukselle ja kirkkohallitukselle
 
KIRKKOHALLITUS

Kirkkohallituksen täysistunto
Kirkkohallituksen virastokollegio

Kirkkohallituksen virasto-organisaatio, jota johti kansliapäällikkö ja jonka osastoja 
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230  KL 1993 22: 1−2; Kir.kok.ptk syysistuntokausi 1993 § 23, liite VII.F / Kirkkohallituksen ohjesääntö; SELK  
1997, 224−225; Koko kirkon missio 1998, 17.
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Kansainvälisen diakonian kysymykset jakaantuivat toiminnalliselle osas-
tolle ja ulkoasiain osastolle. Toiminnallisen osaston erityiseksi tehtäväk-
si annettiin seurakuntien työn kehittäminen ja tukeminen sekä kirkon yh-
teiskuntasuhteiden hoitaminen. Diakonia- ja yhteiskunnallinen työ oli yk-
si kirkkohallituksen ohjesäännössä nimetyistä kymmenestä toiminnallisen 
osaston tehtäväalueesta, ja siitä vastasi kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön 
keskus (KDYK). Kansainvälistä diakoniaa ei mainittu kirkkohallituksen oh-
jesäännössä erikseen.231

 Kirkon ulkoasiain osasto (KUO) vastasi kirkon ekumeenisista suhteista 
sekä esimerkiksi Suomessa asuvien ulkomaalaisten parissa tehtävästä työstä 
ja kirkon lähetystyön kehittämisestä. Kirkon ulkoasiain osaston tehtäväk-
si annettiin myös ulkomaisesta ja kirkkojen välisestä avustustyöstä huoleh-
timinen. Kirkon Ulkomaanapu toimi kirkon ulkoasiain osaston alaisuu-
dessa, ja sen toimintaa johti johtokunta, johon kirkon ulkoasiain neuvosto 
valitsi jäsenet. Kirkon Ulkomaanavun tehtäviksi määriteltiin kirkon ulko-
maisesta avustusohjelmasta päättäminen ja sen toteuttamisesta huolehtimi-
nen sekä kirkon ulkomaanapuun liittyvästä kotimaisesta kasvatus-, keräys- 
ja tiedotustoiminnasta huolehtiminen. On huomattava, että Kirkon Ulko-
maanapu -yksikön tehtäväksi nähtiin tässä kirkon ulkomaanavusta huoleh-
timinen. Kirkkohallituksen ohjesääntö antoi näin ymmärtää, että kirkol-
la on olemassa ulkomaanapu-nimistä toimintaa. Ohjesäännössä ei kuiten-
kaan avata ulkomaanapu-käsitettä vaan ainoastaan nimetään sen tekijäksi 
Kirkon Ulkomaanapu232.233

Kirkkohallituksen toimintakertomuksista käy ilmi, millä tavoin kansain-
välinen diakonia asettui osaksi kirkkohallituksen käytännön toimintaa. Toi-
mintakertomuksissa kerrottiin kansainvälisen diakonian olevan yksi kirkon 
ulkoasiain osaston vastuualueista. Muita vastuualueita olivat ekumeenisiin 
suhteisiin liittyvät teologiset asiat, lähetys ja ulkosuomalaistyö. Myös Kir-
kon Ulkomaanavun korostettiin olevan toiminnallisesti osa kirkon ulkoasi-
ainosastoa, vaikka se muodosti vuodesta 1995 lähtien hallinnollisesti itse-
näisen säätiön.234 Kansainvälinen diakonia tuli kirkon ulkoasiain osastolla 
esille erityisesti, koska osaston alaisissa työryhmissä käsiteltiin kansainväli-

231  Kir.kok.ptk syysistuntokausi 1993 § 23, liite VII.F / Kirkkohallituksen ohjesääntö § 12−26.
232  Kirkkohallituksen ohjesäännössä käytetään muotoa Kirkon ulkomaanapu. Käytän tutkimuksessa yhtenäi-

syyden vuoksi muotoa Kirkon Ulkomaanapu. 
233  Kir.kok.ptk syysistuntokausi 1993 § 23, liite VII.F / Kirkkohallituksen ohjesääntö § 12−26.
234  Kirkon Ulkomaanapu säätiöityi vuonna 1995. Kerron säätiöitymisestä tarkemmin myöhemmin tässä ala-

luvussa.
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sen diakonian suhdetta kirkon lähetystehtävään. Tähän kysymykseen liit-
tyi myös Kirkon Ulkomaanavun ja kirkon lähetysjärjestöjen vastuualuei-
den pohdinta. 235 

Myös kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus teki kansainvälistä dia-
koniatyötä. KDYK seurasi ja tuki Suomen lähialueilla, etenkin Baltian mais-
sa ja Inkerissä, tehtävää diakoniatyötä ja pyrki rakentamaan diakoniatyötä 
tukevia kansainvälisiä verkostoja. Lähialuetyön kumppanina KDYK:lla oli 
usein Kirkon Ulkomaanapu.236 

Kansainvälinen diakoniatoiminta tuli kirkon keskushallinnon vuonna 
1993 tapahtuneen uudistamisen myötä osaksi kaikkia kirkon keskushallin-
non osia. Ulkomaille suuntautuva avustustyö ja siihen liittyvä kotimaassa 
tapahtuva kasvatus- ja tukitoiminta tulivat osaksi kirkon ulkoasiain osas-
ton työtä, mutta esimerkiksi lisääntyneen maahanmuuton seuraukset kir-
kon tekemälle diakoniatyölle olivat nähtävissä ensisijaisesti toiminnallisen 
osaston työhön kuuluviksi. Sekä kirkolliskokouksella että piispainkokouk-
sella oli mahdollisuus ottaa kantaa kansainväliseen diakoniaan niin opilli-
sista tai kirkon uskoon liittyvistä näkökulmista kuin kirkon toiminnan jär-
jestämisen kannalta. 

Kirkolliskokouksen ja piispainkokouksen kansainvälistä diakoniaa kos-
kevat kannanotot ovat kuitenkin varsin epäsuoria ja niukkoja. Kirkollisko-
kous käsitteli vuonna 1994 Kirkon Ulkomaanavun mahdollista säätiöittä-
mistä ja otti samalla kantaa kansainvälisen diakonian järjestämiseen kirkos-
sa. Kirkolliskokous hyväksyi kirkkohallituksen Kirkon Ulkomaanavun sää-
tiöittämistä koskevan esityksen sellaisenaan. Esityksessä todettiin kansain-
välisen diakonian merkityksen korostuvan jatkuvasti kirkon identiteetissä. 
Samalla todettiin inhimillisen palvelun olevan usein paras tapa todistaa Ju-
malasta. Kirkon Ulkomaanavun todettiin olevan keskeinen väylä edellä mai-
nitun todistustehtävän toteuttamisessa. Siihen, mikä on kokonaiskirkon tai 
paikallisseurakunnan vastuu tämän tehtävän toteuttamisessa, ei esityksessä 
otettu kantaa. 237 

Piispainkokous puolestaan sivusi kansainvälistä diakoniaa käsitellessään 
vuonna 1993 kirkon kansainvälisen vastuun toimintalinjan päivittämistä. 
Työskentelyn taustalla oli vuonna 1982 piispainkokouksen hyväksymä asia-

235  Ks. esim. Kirkkohallitus 1995, 225, 233; Kirkkohallitus 1996, 228–229, 261–263; Kirkkohallitus 1997, 
217.

236  Ks. esim. Kirkkohallitus 1995, 131; Kirkkohallitus 1996, 151–153.
237  Kir.kok.ptk. syysistuntokausi 1994, Liite III.8.
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kirja Rauha, kehitys, ihmisoikeudet. Piispainkokous pyysi kirkon diakonia- 
ja yhteiskuntatyön keskusta ja kirkon ulkoasiain osastoa tekemään yhdes-
sä mahdollisten muiden keskusten asiantuntijoiden kanssa esityksen uuden 
ajankohtaisen asiakirjan laatimiseksi. Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön 
keskus asetti keväällä työryhmän valmistelemaan asiaa. Asiakirja Ihmisoi-
keudet, kestävä kehitys ja rauha valmistui vuonna 1996. Piispainkokouksen 
valmistusvaliokunta totesi valmistuneen asiakirjan olevan ajankohtainen ja 
käyttökelpoinen kirkossa esimerkiksi opintomateriaalina. Virallista piispain-
kokouksen kannanottoa siitä ei kuitenkaan haluttu, koska se olisi vaatinut 
paljon jatkotyöskentelyä.238  

Kansainvälinen diakonia hiippakuntahallinnossa

Kansainvälinen diakonia oli tutkimusajankohtana esillä hiippakuntahallin-
nossa monin eri tavoin. Se näkyi sekä hallinnollisessa päätöksenteossa, ku-
ten hiippakuntakokousaloitteissa, että hiippakuntakuntakokousten käsitte-
lemissä hiippakunnallisten toimikuntien toimintakertomuksissa.

Kirkkolain 19. luvun mukaan hiippakunnan hallinnosta ja toiminnasta 
vastasi tuomiokapituli. Tuomikapitulin puheenjohtajana toimi hiippakun-
nan piispa, jonka tehtävänä oli johtaa hiippakunnan hallintoa ja valvoa seu-
rakuntien ja pappien toimintaa. Tuomiokapitulin muita jäseniä olivat tuo-
miorovasti, kaksi pappisasessoria, lakimiesasessori sekä seitsemän määräai-
kaisesti valittavaa jäsentä. Hiippakuntien kirkollisen työn edistämisen ta-
voista säädettiin kirkkojärjestyksessä, jossa se oli määritetty erityisesti hiip-
pakuntakokousten tehtäväksi. Hiippakunnissa oli järjestettävä vuosittain 
hiippakuntakokous, jonka jäseniä olivat tuomiokapitulin jäsenten lisäk-
si hiippakunnan edustajat kirkolliskokouksessa ja kirkkohallituksessa sekä 
pappisedustaja ja kaksi maallikkoedustajaa jokaisesta hiippakunnan rovas-
tikunnasta. Hiippakuntakokouksen puheenjohtajana toimi hiippakunnan 
piispa. Rovastikunnissa tuli järjestää rovastikuntakokous ennen vuosittaista 
hiippakuntakokousta. Aloiteoikeus hiippakuntakokouksessa oli tuomioka-
pitulilla, rovastikuntakokouksella ja hiippakuntakokouksen jäsenillä. Hiip-

238  Piispainkokous 1993, Pöytäkirja 8.–9.2.1993 § 21; Piispainkokouksen pöytäkirja 11.–12.2.1997 § 9; Rau-
ha, kehitys, ihmisoikeudet 1982;Ihmisiksi luomakunnassa 1997.
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pakuntakokouksella oli mahdollisuus asettaa toimikuntia kirkollisen työn 
edistämistä varten.239

Hiippakunnissa tehtiin vuosina 1993–2004 yhteensä kaksitoista kansain-
väliseen diakoniaan liittynyttä hiippakuntakokousaloitetta. Hiippakuntako-
kousaloitteet käyvät ilmi taulukosta 9. Taulukosta voi havaita, että kansain-
väliseen diakoniaan liittyvät hiippakuntakokousaloitteet käsittelivät usein lä-
hetystyön järjestämistä kirkossa (viisi aloitetta). Hiippakunnissa koettiin lä-
hetystyön ja kansainvälisen diakonian järjestämisessä kirkossa olevan turhaa 
päällekkäisyyttä. Lisäksi hiippakuntakokousaloitteissa käsiteltiin Yhteisvas-
tuukeräystä (kaksi aloitetta) ja diakoniatyötä koskevaa tai sitä sivuavaa kan-
sainvälistä yhteistyötä (neljä aloitetta). Tampereen hiippakunnassa käsitel-
tiin lisäksi hiippakunnallisten toimikuntien yhdistämistä. Käsittelen kan-
sainvälisen diakonian järjestämistä kirkossa koskevia hiippakuntakokous-
aloitteita tarkemmin luvussa 4.2.

239  KL 1993 18: 1, 19: 1; KJ 1993 19:12–18.
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Taulukko 9 Kansainväliseen diakoniaan liittyneet hiippakuntakokousaloitteet vuo-
sina 1993–2004.240241242243244245246247

Hiippakunta Vuosi Hiippakuntakokous-
aloitteen aihe

Toimenpiteet

Turun 
arkkihiippakunta

1996 lähetysjärjestöjen 
yhteistyön 
kehittäminen

tiedoksi kirkkohallitukselle240

1999 Yhteisvastuukeräyksen 
ulkomaiset kohteet

tiedoksi kirkkohallitukselle ja 
Kirkkopalveluille241

Helsingin 
hiippakunta

1996a kirkon lähetyskoulutus-
resurssien lisääminen

päätös aloitteen 1996b yhteydessä242

1996b lähetysjärjestöjen ja 
Kirkon Ulkomaanavun 
yhteistyön lisääminen

lähetetään toivomusponsi lähetys-
järjestöjen hallituksille ja Kirkon 
Ulkomaanavulle243

Lapuan 
hiippakunta

1997 lähetystyö kirkon 
perustehtävänä

tiedoksi kirkon lähetystyön kehittä-
mistoimikunnalle, lähetysjärjestöjen 
yhteistyötoimikunnalle ja kirkon 
lähetystyön toimikunnalle 244

2001 lähetyssihteerin 
asema

tiedoksi ja toimenpiteitä varten 
tuomiokapitulille, hiippakunnan 
lähetystyön tukiryhmille, KLK:lle ja 
kirkkohallituksen asettamalle lähetys-
työn toimikunnalle245

Mikkelin 
hiippakunta

1993 Venäjältä Suomeen 
muuttaneiden henkinen 
ja hengellinen huolto 
seurakunnissa

toimenpiteisiin on jo ryhdytty, aloite 
jätetään raukeamaan246

2002 diakoniayhteistyö 
Unkarin ja Romanian 
kirkkojen kanssa

hiippakunnan diakoniatoimikunnalle 
mahdollisia toimenpiteitä varten247

240  Valmistusvaliokunta viittaa tekeillä olevaan lähetystyön kehittämistyöhön, jossa pohditaan kirkon lähetys-
tehtävää ja mm. siihen liittyvää lähetystyön ja kv. diakonian suhdetta Hptk Turku 1996 § 11. 

241  Valmistusvaliokunta pitää tärkeänä etsiä mallia, jossa lähetystyö ja kv. diakonia olisivat nykyistä lähempänä 
toisiaan ja tekisivät yhteistyötä. Valmistusvaliokunta viittaa Koko kirkon missio -mietintöön. Hptk Turku 
1999 § 10. 

242  Valmistusvaliokunta näkee lähetyskoulutuksen kehittämisen lisäävän lähetystyön ja kv. diakonian yhteis-
työn mahdollisuuksia. Hptk Helsinki 1996 § 17. 

243  Ponnessa toivotaan toimijoiden työssä olevan päällekkäisyyksiä. Olemassa olevassa tilanteessa ei voida taata 
resurssien tehokkainta käyttöä ja kerättyjen varojen kohdentaminen on vaikeaa. Toivotaan, että järjestöt ja 
KUA etsisivät kirkon mission kannalta tehokkaimman toimintatavan. Hptk Helsinki 1996 § 17. 

244   Valmistusvaliokunta viittaa kirkon lähetystyön kehittämistoimikunnan työskentelyyn. Hptk Lapua 1997 § 
11.  

245  Valmistusvaliokunta tuo esille Kirkon koulutuskeskuksessa alkamassa olevan lähetystyön ja kansainvälisen 
diakonian koulutuksen. Hptk Lapua 2001 § 10. 

246  Kyseessä on jatkoaloite v. 1992 tehtyyn aloitteeseen. Vuodelta 1992 ei tuomiokapitulin mukaan ole hiippa-
kuntakokouspöytäkirjaa. Kirje Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulista 2008. Hiippakunnan diakonia-
toimikunta on ollut asiasta yhteydessä mm. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituliin, Kirkon ulkomaa-
napuun ja ulkoasianministeriöön. Mikkelin hiippakunnan itäisissä seurakunnissa on tehty valmiussuunni-
telmat maahanmuuton lisääntymisen varalle v. 1991. Maahanmuuttajien henkinen ja hengellinen hoita-
minen on ensisijaisesti lääninrovastien ja kirkkoherrojen vastuulla; diakonian tehtävänä on huolehtia, ettei 
muuttaja jää yksin. Hptk Mikkeli 1993 IV.  

247  Diakoniayhteistyön jatkaminen Helsingin hiippakunnan sekä Unkarin ja Romanian luterilaisten kirkkojen 
kanssa. Hptk Mikkeli 2002 § 7. 
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Oulun 
hiippakunta

1995 suomensukuiset kansat 
Venäjällä

hiippakuntakokous kannustaa 
seurakuntia tukemaan lähetystyötä 
Venäjällä Inkerin kirkon yhteydessä248

2001 Yhteisvastuukeräys 
osaksi kirkon diakoniaa

hiippakuntakokous esittää, että 
kotimaan keräyskohteen tulisi olla 
enemmän esillä, tiedot käydystä 
keskustelusta KDYK:lle249

2003 Barentsin alueen yhteis-
työ kuten diakoninen 
palvelu Venäjällä

aloite lähetetään tuomiokapitulille 
huomioitavaksi Barentsin kirkkojen 
yhteistyössä250

Tampereen 
hiippakunta

1993 diakoniatoimikunnan ja 
yhteiskunnallisen toimi-
kunnan yhdistäminen

hiippakuntakokous hyväksyi 
toimikuntien yhdistämisen251 

248249250251

Kaikissa kirkon kahdeksassa hiippakunnassa nimettiin toimikuntia tuke-
maan kirkon eri toiminta-alueita. Lapuan hiippakunta tosin muutti hiip-
pakunnallisen toiminnan organisaatiotaan vuonna 1996 luopumalla toi-
mikunnista ensin kokeiluluontoisesti ja sitten kokonaan. Tarkoituksena oli 
saattaa hiippakunnallisen toiminnan malli paremmin tukemaan hiippakun-
nassa tehtävää työtä.252 

Porvoon hiippakunnan toimintarakenne poikkesi suomenkielisten hiippa-
kuntien rakenteesta, ja lisäksi sitä uudistettiin hieman vuonna 1994. Uudis-
tus tuli voimaan 1995. Porvoon hiippakunnan toiminnasta vastasi hiippa-
kuntaneuvosto (stiftrådet), jota johti hiippakuntaneuvoston hallitus (stiftrå-
dets styrelse). Hallituksen ja sen johtajan alaisena toimi hiippakunnan johto-
ryhmä, johon kuului johtajan lisäksi kolme hiippakuntasihteeriä. Kansain-
välisestä diakoniasta vastasi Porvoon hiippakunnassa Diakonian ja sosiaa-
lietiikan osasto (Avdelningen för diakoni och socialetik), mutta se toteutui 
käytännössä paljon myös tuomiokapitulin alaisen Lähetyskomitean (Mis-
sionkommitté) kautta. Kansainvälistä diakoniaa ei tosin mainittu hiippa-
kuntaneuvoston tai Lähetyskomitean ohjesäännössä. Kirkon ulkomaanavun 

248  Ei suoraa yhteyttä kansainväliseen diakoniaan, mutta tuo esiin yhteistyön periaatteita Inkerin kirkon kans-
sa. Hptk Oulu 1995 § 12. 

249  Aloitteessa Yhteisvastuukeräystä toivottiin enemmän seurakunnan diakoniatyön osaksi. Käydyn keskuste-
lun myötä järjestöpohjaisuutta pidettiin kuitenkin hyvänä. Hptk Oulu 2001 § 12.  

250  Valmistusvaliokunta totesi olemassa olevat yhteistyönväylät Barentsin kirkkojen neuvoston ja Barentsin 
kirkkojen hallituksen. Hptk Oulu 2003 § 13. 

251  Perusteluissa ei vedota kv. diakoniaan. Vaikutti kuitenkin kv. diakoniaa tehneeseen yksikköön: samassa ko-
kouksessa käsiteltiin uuden toimikunnan ohjesääntö, jossa tuodaan esille diakonian keinoin auttaminen kv. 
katastrofitilanteessa. Hptk Tampere 1993 § 14 ja Liite 4. 

252  Lapua hpk.kok.ptk 1996 § 13, Lapua hpk.kok.ptk 2000 § 15.
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edustaja kutsuttiin Porvoon hiippakunnan lähetystoimikunnan tarkkailija-
jäseneksi vuonna 1995.253

Koska Porvoon hiippakunta on ainoa ruotsinkielinen hiippakunta Suo-
men evankelis-luterilaisessa kirkossa ja se sijaitsee maantieteellisesti hajal-
laan, on oletettavaa, että hiippakuntaneuvoston toiminta auttoi keskittä-
mään hiippakunnallisen toiminnan hallintoa ja organisointia. Porvoon hiip-
pakunta vastasi ainoana ruotsinkielisenä hiippakuntana kansainvälisen dia-
konian ruotsinkielisestä järjestämisestä koko maassa, mistä syystä hiippa-
kunnalla oli esimerkiksi omaa materiaalituotantoa ja suorat läheiset yhtey-
det Kirkon ulkomaanapuun.  

Hiippakuntakokous hyväksyi hiippakunnallisten toimikuntien ohjesään-
nöt. Kansainvälinen diakonia mainittiin kolmen hiippakunnan (Kuopion, 
Helsingin ja Mikkelin hiippakunnat) ohjesäännöissä. Kuopion, Helsingin 
ja Mikkelin hiippakunnissa kansainvälinen diakonia mainittiin osana hiip-
pakunnan diakoniatoimikunnan tehtäväkenttää. Kuopion hiippakunnassa 
kansainvälisen diakonian kehittäminen ja varojen kerääminen kansainväli-
selle diakonialle olivat esillä vuonna 1992 hyväksytyssä hiippakunnallisten 
toimikuntien ohjesäännössä. Ohjesääntöä käsiteltiin Kuopiossa uudestaan 
jo vuonna 1994, kun yhteiskunnallinen työ yhdistettiin samaan toimikun-
taan diakoniatyön kanssa. Uuden toimikunnan tuli huolehtia siitä, että kan-
sainvälisen katastrofitilanteen sattuessa voidaan auttaa diakonian keinoin254 
sekä edesauttaa varojen keräämistä kansainväliselle diakonialle. Helsingin 
hiippakunnan diakonia- ja yhteiskuntatyön toimikunnan tehtäviin kuului 
kansainvälisen diakonian tukeminen ja edistäminen. Mikkelin hiippakun-
nassa kansainvälinen diakonia kuului sekä hiippakunnan diakoniatoimi-
kunnan että lähetystoimikunnan tehtäviin. Diakoniatoimikunnan tuli seu-
rata kansainvälisen diakonian kehitystä ja tehdä esityksiä varojen keräämi-
sestä kansainväliselle diakonialle. Lähetystoimikunnan puolestaan tuli seu-
rata kansainvälisen diakonian kehitystä ja tukea seurakuntien tekemää kan-
sainvälistä diakoniaa.255

253  Hptk Borgå 1994 § 2.7, Bilaga 6, Stiftrådet i Borgå stift Verksamhetsberättelse för 1993; Hptk Borgå 1995 
§ 2.2–2.3, Bilaga 7; Hptk Borgå 1996 § 3, Bilaga 8; Hptk Borgå 1999, Bilaga 6.

254  Myös Helsingin ja Tampereen hiippakunnan diakoniatoimikunnan tehtäviin kuului siitä huolehtiminen, 
että kansainvälisen katastrofitilanteen sattuessa voidaan auttaa diakonian keinoin. Ks. Hptk Helsinki 1996, 
23.1; Hptk Tampere 1993, Liite 4. Kuopion, Helsingin tai Tampereen hiippakuntien hiippakunnallisten 
toimikuntien ohjesäännöissä ei eritellä tai kerrota tarkemmin, mitä diakonian keinoin auttamisella tarkoi-
tetaan. 

255 Hptk Kuopio 1992, Liite 4; Hptk Kuopio 1994, Liite 2; Hptk Helsinki 1996, 23.1; Hptk Mikkeli 1996, 
Liite 4.
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Oulun hiippakunnan diakonia- ja yhteiskuntatyön toimikunnan tehtä-
viin kuului kansainvälisen vastuun teologisten ja käytännöllisten perustei-
den tunnetuksi tekeminen ja näiden perusteiden soveltaminen ajankohtai-
siin sosiaalieettisiin kysymyksiin.256 

Yhteiskunnallisen kehityksen seuraaminen ja sen huomioiminen hiippa-
kunnan diakoniatyössä kuului kaikissa hiippakunnissa diakoniatoimikun-
nan tehtäviin, ja usein yhteiskunnallinen työ lisättiin myös toimikunnan 
nimeen.257

Kansainvälinen diakonia oli hiippakunnissa lähinnä hiippakuntien dia-
koniatoimikuntien alaa. Sama lienee nähtävissä myös seurakuntatasolla. 
Kirkkohallitus lähetti seurakuntiin 9.6.1994 yleiskirjeen, joka sisälsi seura-
kunnan diakonia- ja lähetystyön mallijohtosäännöt. Diakoniatyön mallijoh-
tosääntö oli ilmaisussaan varsin selkeä. Sen saatteessa olevissa yksityiskoh-
taisissa perusteluissa todettiin aivan aluksi, että seurakunnan diakoniatehtä-
vään sisältyy myös kansainvälisen diakonian ulottuvuus. Itse diakoniatyön 
mallijohtosäännössä kansainvälinen diakonia oli esillä useaan otteeseen. Dia-
koniatyön lähtökohdaksi kuvattiin lähimmäisenrakkauden toteutuminen se-
kä kotimaassa että ulkomailla. Seurakuntien ja niiden jäsenten tuli mallioh-
jesäännön mukaan paitsi pyrkiä tunnistamaan ja lieventämään ympärillään 
olevaa kärsimystä myös edistää ihmisarvoisen elämän, tasa-arvon ja oikeu-
denmukaisuuden toteutumista ihmisten ja kansojen kesken sekä yhteiskun-
nallisissa ratkaisuissa. Mallijohtosäännössä kehotettiin kantamaan vastuuta 
kaukaisista lähimmäisistä ja käyttämään kansainvälisen diakonian kanavi-
na kirkon lähetysjärjestöjä ja kirkon ulkomaanapua258.259

Kesäkuussa 1994 seurakuntiin lähetetty Kirkkohallituksen yleiskirje si-
sälsi myös seurakunnan lähetystyön mallijohtosäännön. Johtosäännön laa-
timista vaadittiin seurakunnilta tuolloin ensimmäisen kerran. Lähetystyön 
mallijohtosäännön perusteluissa korostettiin lähetystyön kuulumista seura-
kunnan kaikille työaloille ja sen liittämistä osaksi seurakunnan kansainvä-
listä vastuuta pidettiin erityisen tärkeänä. Seurakunnan kansainvälisyyskas-
vatukseen osallistuminen nähtiin osaksi seurakunnan lähetystyötä. Itse seu-
rakunnan lähetystyön mallijohtosäännössä lähetystyön tehtävänä pidettiin 

256  Hptk Oulu 1993, Liite 4.
257  Ks. esim. Hptk Helsinki.1996, 23.1; Hptk Kuopio 1994 § 9.
258  Pienet alkukirjaimet lähteessä. Kirkkohallituksen yleiskirje 14/1994 (9.6.1994), Diakoniatyön mallijoh-

tosääntö § 3.
259  Kirkkohallituksen yleiskirje 14/1994 (9.6.1994), Diakoniatyön mallijohtosääntö.
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maailmanlaajan kirkon kasvamista sanallisen todistuksen, palvelun ja keski-
näisen yhteyden avulla. Lähetystyön kanavina kehotettiin käyttämään kir-
kon lähetysjärjestöjä ja kirkon ulkomaanapua.260

Hiippakunnallisten toimikuntien ohjesäännöistä ja kirkkohallituksen laa-
timista seurakunnan diakonia- ja lähetystyön mallijohtosäännöistä voi pää-
tellä, että kansainvälinen diakonia oli hiippakunnissa etupäässä diakoniatyön 
tehtävä. Kirkolliskokouksen päätöksenteossa ja kirkkohallituksessa kansain-
välinen diakonia oli kuitenkin pikemminkin kirkon ulkoasiain osaston ja 
Kirkon Ulkomaanavun tehtävä. Tästä seurasi kirkon eri toimijatahojen vä-
lille ristiriitaa, jota kuvaan seuraavissa alaluvuissa. 

4.2 Kypsymisen aika 1993–1997: Kansainvälinen 
diakonia hyväksytään osaksi kirkon perustehtävää

Lähetetty Jumalan kansa – kirkon lähetystyön kehittämissuunnitelma 
1993

Kansainvälisen diakonian teologinen määrittely ja sen myötä kansainväli-
sen diakonian sijoittaminen kirkon organisaatioon oli kirkossa voimakkaasti 
esillä 1990-luvulla. Kansainvälisestä diakoniasta käytyyn keskusteluun vai-
kutti erityisesti kirkon lähetystyön kehittämistyö. Lähetystyön kehittämis-
työn osana sanoitettiin myös kansainvälistä diakoniaa, jonka nähtiin kuu-
luvan samaan yhteyteen lähetystyön kanssa paitsi teologisilta perusteiltaan 
myös kirkon hallinto- ja toimintaorganisaation näkökulmasta. Käytän täs-
sä luvussa kirkon lähetystyön kehittämistoimikunnan mietintöjä runkona 
sen kuvaamiselle, millä tavoin kansainvälisestä diakoniasta käyty keskuste-
lu eteni tutkimusajankohtana ja miten kansainvälinen diakonia vähitellen 
hyväksyttiin osaksi kirkon perustehtävää. 

Kirkon lähetystyön kehittämissuunnitelma Lähetetty Jumalan kansa valmis-
tui elokuussa 1993. Kehittämissuunnitelman valmistuminen oli merkittävä 
taitekohta määriteltäessä kansainvälisen diakonian asemaa kirkon hallinnos-
sa 1990-luvulla. Kehittämissuunnitelmassa kansainvälisen diakonian perus-
telut ja asema kytkeytyivät kirkon lähetystyöhön ja sen painopistealueisiin.

260  Kirkkohallituksen yleiskirje 14/1994 (9.6.1994), Lähetystyön mallijohtosääntö.
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Lähetystyön kehittämissuunnitelman valmistelu oli alkanut jo vuonna 
1984, jolloin kirkolliskokous antoi kirkon lähetystyön keskuksen tehtäväksi 
valmistella yhdessä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa kirkon yhteistä lähetys-
strategiaa. Yhteisen lähetysstrategian valmistelemista varten ei nimetty eril-
listä toimikuntaa vaan se valmistui virkamiestyönä kirkon lähetystyön kes-
kuksessa. Työskentelyn aikana järjestettiin kaksi työskentelyä tukenutta stra-
tegiaseminaaria. Strategiaseminaarit järjestettiin vuosina 1985 ja 1988.261 

Yhteisen lähetysstrategian tarve oli noussut esille sekä ekumeenisen kehityk-
sen että kirkon sisäisen kehityksen myötä. Luterilaisen maailmanliiton lähe-
tysasiakirja Together in God’s Mission (suom. Yhdessä Jumalan lähetyksessä)262 
vuodelta 1988 oli nostanut esille lähetystyön perusteissa ja käytännöissä ta-
pahtuneita muutoksia, joiden nähtiin velvoittavan lähetystyön perusteiden 
pohdintaan myös Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Kirkon sisällä oli 
puolestaan käynnistynyt Kirkko 2000 -prosessi, joka korosti kirkon perus-
tehtävän etsimisen tärkeyttä. Kirkon lähetystyön keskuksessa arvioitiin myös 
vuonna 1992 valmistuneen Suomen kirkon seurakuntatoiminnan keskuslii-
ton (SKSK) laatiman evankelioimistyön kokonaissuunnitelman teologisen 
osuuden vaikuttaneen lähetystyön kehittämissuunnitelman valmisteluun.263

Lähetetty Jumalan kansa -mietinnössä voi erottaa kaksi näkökohtaa, jois-
sa se erityisesti linjaa kirkon kansainvälistä diakoniaa: a) koko kirkko lähe-
tyksen subjektina ja b) kirkon lähetystehtävän kokonaisvaltaisuus ja kon-
tekstuaalisuus.

a) Koko kirkko lähetyksen subjektina
Lähetetty Jumalan kansa lähti kuvaamassaan kirkon lähetysstrategiassa siitä, 
että lähetystyö oli ymmärrettävä koko kirkon läpäiseväksi toiminnaksi, jos-
ta eivät voineet vastata vain valikoidut osat kirkkoa. Kirkko oli sen mukaan 
olemukseltaan lähetyksessä elävä eli missionaarinen. Vastuu lähetystyöstä ja 
muusta kirkon kansainvälisestä työstä kuului kaikille kirkon toiminnan ta-
soille paikallisseurakunnista aina kirkon keskushallintoon saakka.264

Yhdessä Jumalan lähetyksessä oli samoin korostanut koko kirkon vastuu-
ta lähetystehtävään vastaamisessa. Sen mukaan tämän missionaarisen pyr-
kimyksen tuli näkyä erityisesti myös kirkon institutionaalisimmissa osissa, 

261  Lähetetty Jumalan kansa 1993, esipuhe.
262  Suomeksi 1988: Yhdessä Jumalan lähetyksessä.  Luterilaisen maailmanliiton näkemyslähetyksestä.
263  Together in God’s Mission 1988; Lähetetty Jumalan kansa 1993, esipuhe; SELK 1997, 85–87, 176–177. 
264  Lähetetty Jumalan kansa 1993, 6, 12–13. 
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millä viitattaneen kirkon keskushallintoa vastaavaan hallinnon tasoon. Lä-
hetysasiakirjassa todetaankin missionaarisen pyrkimyksen kuuluvan jokai-
selle kristitylle ja jokaiselle seurakunnalle – mutta siten, että sitä varten olisi 
myös selkeitä omia palveluyksiköitä, joista tiedettäisiin niiden tehtävänä ole-
van juuri tukea yksittäisiä toimijoita kirkon lähetystehtävään vastaamisessa.265

b) Kirkon lähetystehtävän kokonaisvaltaisuus ja kontekstuaalisuus
Toiseksi Lähetetty Jumalan kansa korosti kirkon lähetystehtävän kokonais-
valtaista ymmärtämistä: lähetystehtävä koostui sekä sanoin että teoin ta-
pahtuvasta Jumalan rakkaudesta todistamisesta. Vaatimusta ihmisen koko-
naisvaltaisuuden näkemisestä perusteltiin Jeesuksen esimerkillä ja yleisesti 
raamatullisella ihmiskuvalla. Evankeliumin julistamista ja ihmisten tarpeet 
huomioivaa palvelua ei voinut eikä tullut erottaa toisistaan. Tässä lähetys-
strategia nosti esiin kansainvälisen diakonian, jolla oli sen mukaan yhteinen 
perusta lähetystyön kanssa ja joka pyrki osaltaan vastaamaan ihmisten hä-
tään. Kansainvälistä diakoniaa luonnehdittiinkin missionaariseksi diakoni-
aksi. Kansainväliseen diakoniaan viitattiin lähetysstrategiassa kehitysyhteis-
työn yhteydessä toiminnan historiaa pohdittaessa. Onkin ymmärrettävissä, 
että Lähetetty Jumalan kansa ymmärsi kansainvälisen diakonian olevan tai 
olleen läheisessä yhteydessä kehitystyöhön, vähintään syntyneen kehitysyh-
teistyön juurille.  Kirkon lähetystehtävän kokonaisvaltaisuuden nähtiin liit-
tyvän siihen, ettei kirkko voi elää irrallaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja 
sen tapahtumista. Kirkon toiminta oli luonteeltaan kontekstuaalista. Kon-
tekstuaalisuudella tarkoitettiin sitä, että kirkon oli kyettävä tulkitsemaan sa-
nomansa niissä tilanteissa, joissa sen kohtaamat ihmiset elivät.266 

Jo Yhdessä Jumalan lähetyksessä oli tuonut esiin kirkon lähetystehtävän, sen 
missionaarisen pyrkimyksen, kokonaisvaltaisuuden. Se näki tämän kokonais-
valtaisuuden sinä sanojen ja tekojen ykseytenä, jota kirkko viestii ulospäin. 
Asiakirja korosti sekä sanojen että tekojen toimivan Jumalan rakkauden vä-
lineinä kirkon elämässä ja olemuksessa. Se ei kuitenkaan ottanut kantaa sa-
noihin ja tekoihin ikään kuin eri instanssien toiminta-alueina kuten Lähe-
tetty Jumalan kansa pohtiessaan kansainvälisen diakonian ja lähetystyön yh-
teisiä juuria ja yhteistyötä.267 

265  Yhdessä Jumalan lähetyksessä 1988, 27, 34.
266  Lähetetty Jumalan kansa 1993, 6−7, 10–12.
267  Yhdessä Jumalan lähetyksessä 1988, 29–30; vrt. Lähetetty Jumalan kansa 1993, 11, 13.
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Kokonaisvaltaisen lähetystehtävän kuuluminen kirkon perustehtävään toi-
mi lähtökohtana niille hallinnollisille vaatimuksille, joita Lähetetty Jumalan 
kansa mietinnössä esitettiin. Koska lähetystehtävä oli kokonaisvaltainen, 
kuului siihen palvelun eli diakonian ulottuvuus, ja koska se kuului kirkon 
perustehtävään, tuli sen näkyä kaikilla kirkon toiminnan tasoilla. Siitä, et-
tä lähetystyöstä olivat pitkään vastanneet kirkon lähetysjärjestöt268, tuli siir-
tyä kohti kokonaiskirkon vastuuta kansainvälisestä diakoniasta ja lähetys-
työstä. Käytännössä tällä tarkoitettiin lähetysjärjestöjen yhteistyön ja työn 
yhteisen suunnittelun lisäämistä sekä kirkon kansainvälisen diakonian toi-
mintojen kehittämistä suhteessa lähetystyöhön siten, että ne yhdessä kuvas-
taisivat kirkon kokonaisvaltaista lähetystehtävää. Siitä, että kirkon kansain-
välisestä diakoniasta ja lähetystyöstä olivat vastanneet useat eri järjestöt ja 
kirkon toimielimet, nähtiin olevan tulevalle kehitykselle sekä etua että hait-
taa. Etua toimijoiden moneudesta nähtiin olevan esimerkiksi toimijoiden si-
toutumisessa toimintaan. Haittaa siitä nähtiin olevan esimerkiksi vastuuky-
symysten hämärtymisessä ja resurssien käytössä päällekkäiseen toimintaan.  
Seurakuntatasolla peräänkuulutettiin aikaisempaa laajempaa yhteistä suun-
nittelua esimerkiksi juuri diakoniatyön ja lähetystyön kesken sekä henkilös-
tökoulutuksen merkitystä kirkon kansainvälisen vastuun kehittymisessä.269 

Lähetetty Jumalan kansa -kehittämissuunnitelmassa ei otettu kantaa siihen, 
millaisia konkreettisia organisatorisia ratkaisuja kirkossa olisi tehtävä kan-
sainvälisen diakonian järjestämiseksi. Sen sijaan lähetysstrategiassa lähestyt-
tiin kansainvälistä diakoniaa kirkon itseymmärryksen näkökulmasta. Lähe-
tysstrategiassa ilmaistiin selkeästi, että kansainvälinen diakonia oli osa kir-
kon toimintaa ja että sen tuli olla mukana, kun kirkon lähetystyötä ja kan-
sainvälistä vastuuta koskevaa hallintoa kehitettiin.

Lähetystyön kehittämissuunnitelmasta kohti kansainvälisen diakonian 
ja lähetystyön uutta toimintamallia

Lähetetty Jumalan kansa -lähetystyön kehittämissuunnitelman valmistumi-
nen vuonna 1993 käynnisti kirkossa vilkkaan keskustelu- ja valmistelutyön 
koskien kansainvälisen diakonian asemaa kirkon hallinnossa. 

268  Niin kutsuttu lähetysjärjestömalli, jossa kirkolliskokouksen hyväksymät lähetysjärjestöt ovat saaneet kirkos-
sa virallisen aseman, joka näkyy niiden hallinnollisessa ja taloudellisessa asemassa. Ks. esim. Lähetetty Ju-
malan kansa 1993, 14, 17; Ikonen 2002, 1.

269  Lähetetty Jumalan kansa 1993, 14–18.
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Kehittämissuunnitelmassa oli nähty selkeästi, että kansainvälinen diako-
nia on osa kirkon kokonaisvaltaista lähetystehtävää eikä sitä voida millään 
muotoa jättää kirkon lähetystyön ja kansainvälisen vastuun kehittämistyön 
ulkopuolelle. Päinvastoin kehittämissuunnitelmassa todettiin, että kirkon 
on lisättävä panostustaan kansainväliseen diakoniaan ja lähetystyöhön ja et-
tä näiden kahden keskinäistä suhdetta ja toimintarakennetta on kehitettä-
vä niin, että se paremmin vastaisi kirkon kokonaisvaltaista missiota eli lä-
hetystehtävää.270 

Kirkon lähetystyön keskus teki kirkolliskokoukselle aloitteen kirkon lähe-
tyskomitean asettamiseksi jatkotyöskentelyä varten. Kirkolliskokous käsitte-
li aloitetta keväällä 1995. Lähetyskomitean tehtäväksi esitettiin kansainväli-
sen diakonian ja lähetystyön suhteen sekä kirkon lähetysjärjestö -mallin ke-
hittämistä siten, että se vastaisi Lähetetty Jumalan kansa -kehittämissuunni-
telmassa esitettyä näkemystä kirkon kokonaisvaltaisesta lähetystehtävästä.271

Kirkkohallitus asetti lokakuussa 1995 toimikunnan, jonka tehtäväksi an-
nettiin selvittää, millä tavoin vuoden 1993 lähetystyön kehittämissuunni-
telmassa painotettu kirkon lähetystehtävä näkyi kirkon toiminnan eri tasoil-
la sekä tehdä kehittämissuunnitelman pohjalta ehdotus siitä, millä tavoin 
kirjon kansainvälisen diakonian ja lähetystyön toimintarakennetta voitai-
siin kehittää. Erityisesti toimikuntaa pyydettiin ottamaan kantaa siihen, mi-
ten kansainvälisen diakonian ja lähetystyön yhteyttä, yhteistyötä ja työnja-
koa olisi mahdollista kehittää. Kirkon lähetystyön kehittämistoimikunnan 
puheenjohtajaksi nimettiin tuomiorovasti Matti Järveläinen. Kehittämis-
toimikunnan toiminnasta mainittiin vuoden 1996 kirkon ulkoasiain osas-
ton toimintakertomuksessa, että se pyrki selvittämään kirkon ekumeenista 
ja missionaarista luonnetta, minkä voi nähdä viittaavan siihen, että työsken-
telyllä nähtiin olevan merkitystä myös kirkon itseymmärryksen kannalta.272

Samanaikaisesti kirkon lähetystyön sisällöllisen kehittämisen kanssa pyr-
ki kirkon lähetystyön keskus koordinoimaan kirkon lähetysjärjestöjen vä-
lisen yhteistyön kehittämistä. Vuonna 1995 sovittiin esimerkiksi yhteisistä 
käytännöistä eräisiin lähetystyöntekijöiden työsuhteisiin liittyvissä asioissa. 
Kirkon lähetysjärjestöt perustivat vuonna 1996 yhteistyötoimikunnan, jon-

270  Lähetetty Jumalan kansa 1993, 12–14. 
271  Kir.kok.ptk. kevätistuntokausi 1995 § 9 Liite IV.4; Kirkon keskukset 1993, 67.
272  Koko kirkon missio 1998, Kirkkohallitukselle; Kirkkohallitus 1995, 261–262; Kirkkohallitus 1996, 228.
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ka tehtäväksi tuli uusien yhteistyömuotojen ja -rakenteiden kehittäminen 
järjestöjen väliseen työhön.273 

Kansainvälisen diakonian ja lähetystyön välistä yhteistyötä ja työnjakoa kä-
siteltiin vuosina 1996 ja 1997 kirkon ulkoasiain osaston yhteydessä järjeste-
tyissä seminaareissa. Kirkon ulkoasiain neuvosto järjesti toukokuussa 1996 
seminaarin, joka käsitteli Kirkon Ulkomaanavun ja kirkon lähetystyön kes-
kuksen välistä vastuunjakoa. Yhteistyön haasteeksi koettiin esimerkiksi kir-
kon ulkoasiain osaston toimintaresurssien rajallisuus.274

Kirkon lähetystyön kehittämistoimikunta järjesti puolestaan vuonna 1997 
kehittämisseminaarin, jonka pääteemana oli kansainvälisen diakonian ja lä-
hetystyön välinen yhteistyö. Kirkon ulkoasiain osaston toimintakertomuk-
sessa todettiinkin kehittämistoimikunnan työskentelystä seminaarin järjes-
tämisen yhteydessä, että kehittämistoimikunta on etsinyt sellaista kirkon ko-
konaismission toimintamallia, joka huomioisi aiempaa paremmin kansain-
välisen vastuun ja lähetystyön yhdessä muodostaman kokonaisuuden. Kir-
kon kansainvälisellä vastuulla viitattiin Kirkon Ulkomaanavun toimintaan.275

Kirkon ulkoasiain neuvoston asettama lähetysyhteistyön työryhmä järjes-
ti vuonna 1997 Kirkon lähetystehtävä ja kirkkojen yhteys -symposiumin. 
Symposiumissa kiinnitettiin erityistä huomiota paitsi kansainvälisen diako-
nian myös ekumenian ja kirkkojenvälisen yhteistyön liittymisen kirkon lä-
hetystehtävään.276

Kansainvälisen diakonian kehittäminen oli noussut ajankohtaiseksi kir-
kon keskushallinnossa lähinnä kirkon ulkoasiain osaston toiminnan kaut-
ta. Tähän vaikutti merkittävästi vuoden 1993 lähetystyön kehittämissuun-
nitelma ja siihen liittyvä keskustelu kirkon lähetystehtävästä. Koska lähetys-
työn kehittämissuunnitelma oli laadittu virkatyönä kirkon lähetystyön kes-
kuksessa, ei sen valmistelussa ollut mukana edustajia muilta kirkkohallituk-
sen osastoilta, Kirkon Ulkomaanavusta tai kirkon lähetysjärjestöistä. Vuon-
na 1995 työskentelynsä aloittanut kirkon lähetystyön kehittämistoimikunta 
sen sijaan oli laajapohjaisempi, siihen kuului edustajia sekä Kirkon Ulko-
maanavusta että kirkon lähetysjärjestöistä.277

273  Kirkkohallitus 1996, 228, 240.
274  Kirkkohallitus 1996, 229.
275  Kirkkohallitus 1997, 240.
276  Kirkkohallitus 1997, 240. Epäselväksi jää, viittaako KUN:n asettama työryhmä edellä mainittuun lähetys-

järjestöjen yhteistyötoimikuntaan. 
277  Ks. Koko kirkon missio 1998, Kirkkohallitukselle.
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Kansainvälisen diakonian kysymykset olivat kuitenkin esillä myös kir-
kon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskuksessa kirkon toiminnallisella osas-
tolla. Kansainvälisen diakonian kysymykset koskettivat etenkin kirkon te-
kemää rauhan- ja ihmisoikeustyötä sekä lähialuetyötä. KDYK:n yhteydes-
sä toimi Rauhan- ja ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunta, joka kiinnit-
ti 1990-luvun alkupuolella huomiota muun muassa vankien oikeuksien to-
teutumiseen Virossa ja kansainväliseen lapsipolitiikkaan. Neuvottelukunta 
valmisteli piispainkokouksen tehtävänannosta myös kirkon kansainvälisen 
vastuun linjoja käsitelleen asiakirjan Ihmisiksi luomakunnassa. Ihmisoikeu-
det, kestävä kehitys ja rauha. Asiakirja valmistui vuonna 1997. Asiakirja oli 
osa Kirkkojen maailmanneuvoston 1980-luvulla alkanutta ORLE-proses-
sia (Oikeudenmukaisuus, rauha, luomakunnan eheys). Neuvottelukunnan 
toiminta jäi katkolle vuonna 1997, kun sille ei pystytty osoittamaan sihtee-
riä ja sen piirissä todettiin tarvetta keskustella rauhan- ja ihmisoikeuskysy-
mysten järjestämistä kirkossa.278  

KDYK oli aktiivisesti kehittämässä diakoniatyötä Suomen lähialueilla Bal-
tiassa ja Inkerissä. Diakoniatyön kehittämisalueita olivat seurakuntadiako-
nian ohella esimerkiksi vammaistyö, kriminaalityö ja päihdetyö. Lähialue-
työtä tehtiin läheisessä yhteydessä Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Toimin-
nan suunnittelun ja toteutuksen lisäksi KUA oli mukana rahoittamassa työ-
tä. Viron diakoniatyötä kehitettäessä KDYK teki yhteistyötä myös saksalai-
sen Schleswig-Holstein Diakonisches Werkin kanssa.279

Kansainväliset diakoniakysymykset olivat esillä myös niissä kansainvälisis-
sä seminaareissa ja kokouksissa, joihin KDYK vuosittain osallistui. Esimer-
kiksi vuonna 1995 KDYK:n edustajat osallistuivat Euroopan kirkkojen teol-
lisuus- ja kaupunkityön naisverkoston kokoukseen Genevessä, Yhdistynei-
den kansakuntien sosiaalisen huippukokouksen kansalaisjärjestöfoorumiin 
Kööpenhaminassa ja Eurodiaconian kokoukseen Roomassa.280 

Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskuksen toimintakertomuksissa ei 
mainittu tarvetta uudistaa kansainvälisen diakonian toimintamallia kirkossa. 
Kansainvälinen diakonia toteutui pitkälti Kirkon Ulkomaanavun kautta ja 
laajemmin ymmärrettynä niissä kansainvälisissä yhteyksissä, joita KDYK:lla 

278  Kirkon keskukset 1993, 11, 30–32; Kirkkohallitus 1995, 130–131; Kirkkohallitus 1996, 130, 150–151; 
Kirkkohallitus 1997, 153; Ihmisiksi luomakunnassa 1997. ORLE-prosessista ks. Saarinen 1994, 214, 220–
224.

279  Kirkon keskukset 1993, 31–32; Kirkkohallitus 1995, 149–152; Kirkkohallitus 1996, 151–152
280  Kirkkohallitus 1995, 152–153.
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oli. Yhteistyö kirkon ulkoasiain osaston kanssa – lukuun ottamatta yhteis-
työtä Kirkon Ulkomaanavun kanssa – tai esimerkiksi kansainvälistä diako-
niaa esiin tuonut kirkon lähetystyön kehittämissuunnitelma eivät näy ol-
leen esillä KDYK:n toiminnassa. Lähialuetyö erottui kansainvälisessä dia-
koniatyössä erityisesti eri toimialoja yhdistävänä toimintana samoin kuin 
rauhan- ja ihmisoikeustyö, josta myöhemmin tulikin keskeinen osa Kirkon 
Ulkomaanavun toimintaa.

Kansainvälistä diakoniaa käsitelleet hiippakuntakokousaloitteet 1993–
1997

Kansainvälisen diakonian toimintarakenteen kehittämisen tarve tuli hiip-
pakuntahallinnossa esille useassa hiippakuntakokousaloitteessa. Olen esitel-
lyt hiippakuntakokousaloitteet taulukossa 9. Koska kansainvälisen diako-
nian toimintarakennetta käsitelleet hiippakuntakokousaloitteet tehtiin yhtä 
lukuun ottamatta281 vuosina 1993–1997, käsittelen niitä tässä tarkemmin. 

Vuosina 1996–1997 tehtiin neljä kansainvälistä diakoniaa koskevaa hiip-
pakuntakokousaloitetta, jotka kaikki käsittelivät lähetystyön järjestämis-
tä kirkossa. Turun arkkihiippakunnan hiippakuntakokous käsitteli vuonna 
1996 Naantalin rovastikunnan rovastikuntakokouksen tekemää hiippakun-
takokousaloitetta, jossa kiinnitettiin huomiota kirkon lähetysjärjestöjen väli-
seen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Lähetysjärjestöjen tekemä työ koet-
tiin aloitteessa monelta osin päällekkäisenä, minkä nähtiin paitsi vievän lä-
hetysjärjestöjen resursseja myös aiheuttavan seurakunnissa kilpailutilanteita 
eri järjestöjen kesken. Valmistusvaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomi-
ota kirkon lähetystehtävän toteutumiseen ja siihen liittyen esimerkiksi kan-
sainvälisen diakonian ja lähetystyön suhteeseen. Valmistusvaliokunta viitta-
si meneillään olevan kirkon lähetystyön kehittämistyöhön ja esitti aloitteen 
lähettämistä tiedoksi kirkkohallitukseen. Hiippakuntakokous päätti lähet-
tää aloitteen tiedoksi kirkkohallitukseen.282

Helsingin hiippakunnan hiippakuntakokous käsitteli vuonna 1996 kah-
ta hiippakuntakokousaloitetta, joissa tuotiin esille kansainvälinen diakonia. 
Espoon rovastikunnan hiippakuntakokousaloitteessa käsiteltiin kirkon lähe-
tyskoulutusresurssien yhdistämistä siten, että eri lähetysjärjestöjen työnteki-

281  Lapuan hiippakunnan lähetyssihteerien asemaa koskeva hiippakuntakokousaloite vuonna 2001. Hptk La-
pua 2001 § 10. 

282  Hptk Turku 1993, Liite 6.
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jöiden peruskoulutus järjestettäisiin keskitetysti kirkon lähetystyön keskuk-
sen toimesta. Aloitteessa nähtiin, että keskitetty koulutus voisi kiinteyttää 
myös kansainvälisen diakonian ja lähetystyön välistä yhteistyötä. Tuusulan 
rovastikunnan tekemässä hiippakuntakokousaloitteessa kiinnitettiin huomi-
ota hiippakunnan lähetystyön ja Kirkon Ulkomaanavun väliseen suhteeseen. 
Aloitteessa todettiin, että paikallisseurakunnan näkökulmasta eri lähetysjär-
jestöt ja Kirkon Ulkomaanapu tekevät paljon päällekkäistä työtä, minkä näh-
tiin hankaloittavan seurakuntien ulkomaille suuntautuvaa työtä ja aiheutta-
van tarpeetonta jakaantumista eri järjestöjen kannattajiin. Valmistusvalio-
kunta totesi lausunnossaan, että järjestöjen toiminnassa on päällekkäisyyt-
tä ja monia yhteistyömahdollisuuksia, mutta yhteistyön avaimet ovat järjes-
töillä itsellään – hallinnollisilla päätöksillä tilanteeseen ei voitaisi vaikuttaa. 
Valmistusvaliokunta päätyi ehdottamaan, että hiippakuntakokous lähettäisi 
näiden kahden aloitteen pohjalta kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulko-
maanavulle toivomusponnen. Ponnessa todettiin lähetysjärjestöjen ja Kir-
kon Ulkomaanavun työssä olevan päällekkäisyyttä, mikä haittaa järjestöjen 
resurssien tehokasta käyttöä ja vaikeuttaa seurakunnassa kerättyjen varojen 
hyödyntämistä ja kohdentamista. Ponnessa toivottiin, että järjestöt itse et-
sisivät koko kirkon kannalta tehokkaan ratkaisun tähän asiaan. Helsingin 
hiippakunnan toivomusponnessa ehdotettiin kirkon lähetystyön ja kansain-
välisen diakonian kehittämistä varsin erisuuntaisesti kuin vuoden 1993 kir-
kon lähetystyön kehittämissuunnitelmassa oli esitetty. Lähetystyön kehittä-
missuunnitelmassa korostettiin järjestöjen yhteistyön ja yhteisen suunnitte-
lun merkittävää lisäämistä ja kansainvälisen diakonian ja lähetystyön näke-
mistä nimenomaan kokonaiskirkon tehtävänä.283 

Myös Lapuan hiippakunnan hiippakuntakokoukselle vuonna 1997 jätet-
ty edustaja-aloite käsitteli kirkon lähetysjärjestöjen välistä yhteistyötä. Edus-
taja Juhani Maunula toi aloitteessaan esille lähetysjärjestöjen tekemän työn 
hajanaisuuden. Maunula näki, että lähetystyö on kirkon perustehtävä ja et-
tä järjestöjen välinen hajanaisuus voi luoda lähetystyölle toimintaa vaike-
uttavan uskottavuusongelman. Valmistusvaliokunta laati aloitteen pohjalta 
varsin laajan kannanoton, joka lähetettiin tiedoksi kirkon lähetystyön kes-
kukseen, kirkon lähetystyön kehittämistoimikunnalle ja lähetysjärjestöjen 
yhteistyötoimikunnalle. Kannanotossa tuotiin esille huoli siitä, että kirkon 
lähetystyön rakenne ei enää vastannut lähetystyön teologisia ja käytännölli-

283  Hptk Helsinki 1996 § 17. Vrt. Lähetetty Jumalan kansa 1993, 13–14,  17–18.
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siä vaatimuksia. Teologisia muutostarpeita oli paitsi lähetystyön näkemises-
sä kirkon perustehtävänä myös lähetysjärjestöjen erilaisten teologisten pai-
notusten huomioimisessa. Käytännöllisiä haasteita olivat järjestöjen kilpai-
lu paikallisseurakuntien toiminnassa ja resurssien kuluminen päällekkäi-
siin toimintoihin. Kansainväliseen diakoniaan kannanotossa viitattiin vain 
epäsuorasti, kun kannanoton perustana kerrottiin olevan Lähetetty Juma-
lan kansa -mietintö.284

Tehdyissä hiippakuntakokousaloitteissa nousi vahvasti esille huoli kirkon 
lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun toiminnan päällekkäisyydestä. 
Hiippakuntakokousten ehdotukset hyväksi toimintatavaksi erosivat toisis-
taan järjestölähtöisyyden suhteen: Helsingin hiippakunnassa nähtiin par-
haaksi, että järjestöt etsivät parhaan tavan kehittää työtään, Turun arkki-
hiippakunnassa ja Lapuan hiippakunnassa nähtiin parhaaksi kehittää kir-
kon hallintoa siten, että se vastaisi paremmin myös kansainvälisen diakoni-
an ja lähetystyön toimintarakenteen haasteisiin. 

Kirkon Ulkomaanavun säätiöityminen

Kirkolliskokous sai syysistuntokaudella 1994 käsiteltäväkseen kirkkohalli-
tuksen esityksen Kirkon Ulkomaanavun säätiöittämisestä. Esityksen mukaan 
Kirkon Ulkomaanapu irrotettaisiin kirkkohallituksen yhteydestä ja sen hal-
linnollinen toiminta jatkuisi uuden yksikön, Kirkon Ulkomaanavun säätiön, 
alaisuudessa. Yhteys kirkkohallitukseen säilyisi siten, että säätiön hallituk-
sen puheenjohtajan ja jäsenet valitsisi kirkon ulkoasiain neuvosto. Toimin-
nallisen yhteyden kirkon keskushallintoon nähtiin esityksessä säilyvän, sa-
moin kuin kirkon keskusrahaston taloudellisen tuen toiminnalle. Esityksen 
Kirkon Ulkomaanavun säätiöittämisestä kerrottiin saaneen alkunsa Kirkon 
Ulkomaanavun johtokunnan ja kirkon ulkoasiain neuvoston yksimielisestä 
aloitteesta. Säätiöittämisen tarvetta perusteltiin sillä, että Kirkon Ulkomaa-
napu oli muista kirkkohallituksen yksiköistä poiketen operatiivinen yksik-
kö, jonka päätöksenteon tuli olla keskitettyä ja tarpeen tullen nopeaa. Han-
kalaksi oli koettu myös esimerkiksi Kirkon Ulkomaanavun asema ei-juridi-
sena toimijana, mikä hankaloitti yhteistyösopimusten solmimista ja muu-
ta ulkomaille suuntautuvaa yhteistyötä. Kirkkohallituksen esityksessä tuo-

284  Hptk Lapua 1997 § 11.



106

tiin esille myös säätiöittämisen taloudelliset vaikutukset sekä tehtiin ehdotus 
uuden säätiön säännöistä ja niistä muutoksista, joita säätiöittäminen vaatisi 
kirkkohallituksen johtosääntöön. Kirkolliskokous hyväksyi kirkkohallituk-
sen esityksen ja päätti toimista Kirkon Ulkomaanavun säätiöittämiseksi.285  

Kirkkohallitus oli käsitellyt Kirkon Ulkomaanavun hallintomallin haas-
teita tammikuussa 1992. Tuolloin kirkkohallitus oli päättänyt perustaa Kir-
kon Ulkomaanavun tukisäätiön, jonka hallituksen valitsi kirkon ulkomaan-
asiain neuvoston alainen Kirkon Ulkomaanavun jaosto. Uudistuksella py-
rittiin luomaan aikaisempaa joustavampi hallintomalli, joka mahdollisti no-
peidenkin päätösten tekemisen muun muassa avustustalousarvion ja työ-
voiman käytössä. Tukisäätiön käynnistämisen katsottiin kuuluvan vuonna 
1992 hyväksytyn Kirkon ulkomaanavun viisivuotissuunnitelman (1993–
1997) välittömiin tehtäviin.286 

Hallinnollisesti itsenäinen Kirkon Ulkomaanavun säätiö aloitti toimin-
tansa 1.7.1995. Kirkon ulkoasiain osasto painotti kuitenkin toimintaker-
tomuksessaan Kirkon Ulkomaanavun olevan säätiöittämisen jälkeenkin toi-
minnallisesti osa kirkon ulkoasiain osastoa ja ulkoasiain ja ekumeenisten yh-
teyksien hoitoa. Kirkon Ulkomaanapu kertoi itsekin toimivansa kirkon ul-
komaisen avustustyön eli kansainvälisen diakonian väylänä tekemällä kehi-
tysyhteistyötä, pakolaistyötä, antamalla katastrofiapua sekä tekemällä kirk-
kojenvälistä yhteistyötä.287

Kirkon Ulkomaanavun toiminnalla ja hallintomallilla oli vaikutusta sii-
hen, millä tavoin kansainvälinen diakonia kirkon eri toimintatasoilla ym-
märrettiin.288 1990-luvun alkupuolen keskeinen kirkon kansainvälistä dia-
koniaa koskeva kysymys oli, mikä taho oli kansainvälisen diakonian subjek-
ti. Kansainvälisen diakonian subjektiksi voidaan kutsua henkilöä tai toimin-

285  Kir.kok.ptk. syysistuntokausi 1994 § 8, § 41, Liite III.8.
286  Kirkon Ulkomaanapu tänään ja huomenna 1992, 45.
287  Kirkkohallitus 1995, 225; Kirkkohallitus 1996, 261–262;  Kirkon Ulkomaanapu Vuosikirja 1995, 4.
288  Kirkon Ulkomaanavun johtajana toimi vuosina 1993–2003 teologian tohtori Tapio Saraneva (1943–2003). 

Saraneva otti kirjoituksissaan usein kantaa kansainvälisen diakonian teologiaan. Hän näki kansainvälisen 
diakonian ja kehitysyhteistyön kirkkojen tehtävänä. Maailman köyhien ja kärsivien hädän näkeminen ja 
sitä aiheuttavia rakenteita vastaan taisteleminen korostuivat Saranevan kirjoituksissa. Saraneva myös kyt-
ki kansainvälisen diakonian vahvasti erilaisiin raamatullisiin perusteluihin ja Jeesuksen esimerkin seuraa-
miseen. Saraneva oli 1990-luvulla Elina Vuolan rinnalla tuomassa vapautuksen teologian tutkimusta suo-
men kielelle. Saraneva on suomalaisista kenties eniten kansainvälisen diakonian teologiaa sanoittanut hen-
kilö. Hänen toimikautensa Kirkon Ulkomaanavun johtajana oli lähes identtinen tämän tutkimuksen tut-
kimusajankohdan kanssa. Saranevan teologian tutkimus muodostaa oman kiinnostavan tutkimusaiheensa. 
Saraneva 1991, 1994, 6−9; 1995, 6−13; 1997, 13–15; 1998; 2000, 8−10; 2001, 7−10; 2002b, 7−9; 2003, 
7−10; Häkkinen 2007, 209–218.



107

tatahoa, joka kokee olevansa aktiivisesti itse tekemässä kansainvälistä dia-
koniatyötä. Kansainvälisen diakonian subjektina toimimista voidaan verra-
ta passiiviseen toimintaan osallistumiseen, joka usein rajoittuu toiminnan 
– muiden tekemän työn − tukemiseen esimerkiksi tukemalla työtä taloudel-
lisesti. Kansainvälisen diakonian subjektina toimiminen eroaa passiivisem-
masta toiminnan tukemisesta juuri siinä, että toimija käsittää itsensä työn 
aktiiviseksi tekijäksi ja pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan työhön.

Kirkon eri toimintatahojen kansainvälistä diakoniaa koskevaa itseymmär-
rystä voidaan tarkastella toiminnan aktiivisuuden ja passiivisuuden näkö-
kulmasta: missä määrin kansainvälinen diakonia ymmärrettiin kokonaiskir-
kon tai vaikkapa seurakuntien kannalta passiivisesti siten, että sen katsot-
tiin ikään kuin hoituvan Kirkon Ulkomaanavun toiminnan kautta, ja vas-
taavasti missä määrin kokonaiskirkon katsottiin olevan kansainvälisen dia-
konian aktiivinen tekijä, subjekti.

Kirkon Ulkomaanavun säätiöittämisessä vuonna 1995 on nähtävissä tietty 
ristiriita suhteessa siihen kansainvälistä diakoniaa ja lähetystyötä koskevaan 
kehittämistyöhön, jota kirkon ulkoasiain osastolla samaan aikaan valmistel-
tiin. Kehitystyön pääkohtina olivat kansainvälisen diakonian ja lähetystyön 
erottamattomuus ja niiden kuuluminen kirkon tehtävään eli kirkon aktii-
viseen toimintaan. Nämä kaksi kohtaa muodostivat yhdessä kirkon lähetys-
tehtävän. Kirkon Ulkomaanavun säätiöittämisellä muodostettiin hallinnol-
lisesti itsenäinen säätiö, jonka tehtäväksi kuitenkin annettiin vastata kirkon 
kansainvälisestä diakoniasta. Näin tuettiin myös kansainvälisen diakonian 
eroa kirkon lähetystyöstä. Vaikka Kirkon Ulkomaanavun säätiön ja kirkon 
ulkoasian osaston välillä pyrittiin säilyttämään läheinen toiminnallinen yh-
teys, voi Kirkon Ulkomaanavun säätiöittämisen nähdä askeleena kohti ko-
konaiskirkon passiivista roolia kansainvälisessä diakoniassa. 
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4.3 rakentamisen aika 1998–2001: Kansainvälinen 
diakonia etsii paikkaansa kirkon organisaatiossa

Koko kirkon missio – kirkon lähetystyön kehittämistoimikunnan 
mietintö 1998

Kirkon lähetystyön kehittämistoimikunnan mietintö Koko kirkon missio val-
mistui toukokuussa 1998. Mietintö saattoi päätöksen vuonna 1995 kirk-
kohallituksen nimeämän toimikunnan kirkon kansainvälisen diakonian ja 
lähetystyön kehittämistä koskevan työn. Aikaisemman asiakirjan, vuonna 
1993 ilmestyneen lähetystyön kehittämissuunnitelman Lähetetty Jumalan 
kansa, teologisten linjausten pohjalta laadittiin Koko kirkon missiossa esitys 
siitä, millä tavoin kansainvälisen diakonian toimintamallia voitaisiin kir-
kossa kehittää niin, että kirkon kokonaisvaltainen lähetystehtävä tulisi ai-
kaisempaa selkeämmin otetuksi huomioon kaikilla kirkon toiminnan ta-
soilla. Toimikunnan puheenjohtajana toimi tuomiorovasti Matti Järveläi-
nen ja sihteerinä kirkon lähetyssihteeri Hannu Paavola. Toimikunnan seit-
semän muuta jäsentä edustivat esimerkiksi Kirkon Ulkomaanapua ja kir-
kon lähetysjärjestöjä.289 

Kansainvälisen diakonian teologiset perustelut olivat Koko kirkon missiossa 
hyvin samat kuin vuoden 1993 kehittämissuunnitelmassa. Perusargumentit 
olivat melko harvat mutta tässä aineistossa vakaat, eli ne säilyvät keskushal-
linnon osalta samoina ja ovat linjassa keskenään. Kokonaiskirkko nähtiin 
mietinnössä kirkon kokonaisvaltaisen lähetystehtävän subjektina. Koko kir-
kon missio kuitenkin eritteli aikaisempaa enemmän argumenttien taustoja. 

Koko kirkon missio nosti esille missionaarisen kirkon käsitteen290 kuvaamaan 
kirkon ja lähetystyön välistä suhdetta. Missionaarinen kirkko ymmärrettiin 
suhteessa ekumeenisen liikkeen korostukseen lähetystyöstä kirkon perusteh-
tävänä. Samalla Koko kirkon missio toi esille kirkon toiminnan missionaari-
sen dimension (ulottuvuuden) ja missionaarisen intention. Missionaarinen 
dimensio kuvasi kirkon perustehtävää ja -luonnetta, jonka mukaan kirkko 
ei voi ulkoistaa lähetystyötä esimerkiksi lähetysjärjestöille. Missionaarisel-
la intentiolla puolestaan tarkoitettiin niitä erityisiä tapoja, joilla kirkko vas-
tasi lähetystyön ja kansainvälisen diakonian toteutumisesta. Mietintö läh-

289  Koko kirkon missio 1998, 1−3.
290  Missionaarisen kirkon käsitteestä tarkemmin luvussa 4.5.
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ti siitä, että koska kirkon lähetystehtävä koostuu julistuksesta ja palvelusta, 
kuuluu siihen kansainväliseen diakoniaan erikoistunut toiminta. Kaikkeen 
kirkon toimintaan kuuluu missionaarinen ulottuvuus, mutta sen lisäksi kir-
kolla on aina erityinen missionaarinen intentio, tehtävä ja vastuu. Sen hoi-
tamista varten kirkossa tarvitaan lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa se-
kä niihin kouluttautuneita ja sitoutuneita työntekijöitä.291 

Koska julistus ja palvelu kuuluvat yhteen, sisältyy kirkon lähetystehtävää 
käytännössä myös kansainväliseen diakoniaan erikoistunut toiminta. Maa-
ilman kokonaisvaltaisen hädän haasteisiin vastaaminen edellyttää sekä yh-
teistyötä että työnjakoa lähetystyön ja kansainvälisen diakonian toimin-
tayksiköiden välillä. Myös teologisesti on mahdollista perustella kansain-
välinen diakonia kirkon lähetystehtävässä käyttämällä dimensio ja intentio 
-käsitteitä. Kirkon kansainvälisellä diakonialla on oma lähetystyön intenti-
osta erillinen tehtävänsä. Esimerkiksi katastrofi- ja pakolaistyössä ihmisten 
auttamiseen sisältyy usein tietoinen pyrkimys hädänalaisten uskonnollisen 
identiteetin varjelemiseen. Oma uskonnollinen identiteetti voi olla tällai-
selle ihmiselle ainoa turva, joka on jäänyt jäljelle. Silti tällaisella toiminnal-
la on missionaarinen dimensio: hädänalaisen ihmisen ehdoilla toimiva rak-
kaus on usein paras todistus Hänestä, joka itse köyhyyteen suostuen rakas-
ti ihmistä kuolemaan asti.292 

Koko kirkon missio käsitteli kansainvälisen diakonian ja lähetystyön kehit-
tämistarpeita paikallisseurakunnissa, hiippakunnissa ja keskushallinnossa. 
Toiminnan haasteina nähtiin kansainvälisen diakonian ja lähetystyön epäsel-
vä työnjako ja siihen liittyvä toiminnan teologisten taustojen jäsentymättö-
myys seurakunnissa. Kansainvälisen diakonian ja lähetysjärjestöjen toimin-
ta seurakunnissa oli hajanaista ja usein päällekkäistä ja esimerkiksi talousar-
viomäärärahojen jakaminen tuotti ongelmia. Toimikunta arvioi, että seura-
kunnissa oli kaiken kaikkiaan epäselvä kuva kirkon kokonaismissiosta, mi-
kä näkyy esimerkiksi siinä, että kansainvälisestä diakoniasta ja lähetystyöstä 
vastasivat eri työntekijäryhmät. Kansainvälisestä diakoniasta vastaavat pää-
asiassa diakoniatyöntekijät ja lähetystyöstä lähetyssihteerit ja -teologit. Toi-
saalta esimerkiksi pakolais- ja ulkomaalaistyön nähtiin yhdistäneen lähetys-
työtä ja kansainvälistä diakoniaa seurakunnissa. Hiippakuntatasolla toimin-
nan suurimpana ongelmana nähtiin kansainvälisen diakonian ja lähetystyön 

291  Koko kirkon missio 1998, 6-12. Missionaarinen dimensio ja intentio ks. esim. Ahonen 2000, 48-49; Kuu-
sisto 2011, 13-14. 

292   Koko kirkon missio 1998, 10–11. 
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huomattava eriytyminen toisistaan hiippakuntien toiminnassa. Kansainvä-
linen diakonia kuului hiippakunnissa diakoniasihteerin työalueeseen, kun 
taas lähetystyöstä vastasivat hiippakunnissa lähetyssihteerit. Hiippakuntien 
lähetyssihteerit olivat Suomen Lähetysseuran palkkaamia, mikä herätti kysy-
myksiä eri järjestöjen toiminnan kanavoitumisesta hiippakunnissa. Mietin-
nössä todettiin kuitenkin, ettei tässä ole ollut merkittäviä ongelmia. Kirkon 
keskushallinnon tasolla haasteena oli erityisesti vastuun kantaminen koko-
naiskirkon kansainvälisestä diakoniasta ja lähetystyöstä. Mietinnön teologis-
ten linjojen mukaan nämä työalat oli nähtävä missionaarisen kirkon perus-
tehtävään kuuluvina, jolloin kirkon tuli myös itse vastata niistä eikä ulkois-
taa niitä järjestöille. Konkreettisesti tämä ilmeni esimerkiksi kirkkojenväli-
sessä yhteistyössä, jossa järjestöt tekivät toisten kirkkojen ja muiden yhteis-
työkumppaneiden kanssa kansainvälisiä sopimuksia, jotka olisivat vaatineet 
kokonaiskirkon kannanottoa. Myös kirkon keskushallinnossa oli nähtävil-
lä kansainvälisen diakonian ja lähetystyön liiallinen eriytyminen toisistaan. 
Mietinnössä korostettiinkin, että kansainvälisen diakonian kuulumista kir-
kon kokonaisvaltaiseen tehtävään on selkiytettävä.293    

Koko kirkon missio -mietinnössä luonnosteltiin ehdotus siitä, millä tavoin 
kansainvälinen diakonia ja lähetystyö tulisi järjestää Suomen evankelis-lu-
terilaisessa kirkossa. Ehdotuksessa oli kaksi osaa: kirkon lähetystyötä ja kan-
sainvälistä palvelua koskeva sopimus ja ehdotus kirkon lähetystyön ja kan-
sainvälisen palvelun johtokunnan ja toimintayksikön perustamisesta. Kir-
kon lähetystyötä ja kansainvälistä palvelua koskeva sopimus oli kirkon, kir-
kon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun välinen puitesopimus, jon-
ka tarkoituksena oli ilmaista kirkon lähetystehtävä ja sitoutua siihen sekä 
vahvistaa eri toimijoiden välistää yhteistyötä. Kirkolliset järjestöt säilyivät 
sopimusehdotuksessa hallinnollisesti itsenäisinä, mutta kokonaiskirkko li-
säsi vastuutaan kirkon kansainvälisestä diakoniasta ja lähetystyöstä. Koko-
naiskirkon vastuuta kirkon lähetystehtävästä perusteltiin sopimuksessa pait-
si edellä mainituilla teologisilla argumenteilla myös sillä, että viime kädessä 
kirkon muodostavat seurakuntalaiset ja että kirkon lähetystehtävä on kir-
kon työtä, johon seurakuntalaiset sitoutuvat.294  

Kirkon lähetystyön kehittämistoimikunta esitti, että kirkon lähetystyön 
keskuksen tilalle perustettaisiin kirkon lähetystyön ja kansainvälisen palve-

293  Koko kirkon missio 1998, 23–28.
294  Koko kirkon missio 1998, 40, Liite 2.
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lun keskus, jota johtaisi kirkon lähetystyön ja kansainvälisen palvelun johto-
kunta. Perustettava keskus olisi lähtökohtaisesti osa kirkon toiminta- ja hal-
lintorakennetta. Johtokunnissa olisivat edustettuina kokonaiskirkon ja pai-
kallisseurakuntien lisäksi kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu. 
Johtokunnan tehtävänä olisi ohjata ja kehittää kirkon kansainvälistä dia-
koniaa ja lähetystyötä muun muassa päättämällä toiminnan painopisteistä, 
koordinoimalla yhteyksiä kansainvälisiin yhteistyötahoihin ja tekemällä so-
pimuksia niiden kanssa sekä vastaamalla toimintaan liittyvästä koulutukses-
ta, yhteisestä tiedotuksesta ja varainhankinnasta. Hallinnollisesti uusi kes-
kus voisi toimia joko osana kirkon ulkoasiain osastoa (a-vaihtoehto) tai eril-
lisyksikkönä kirkkohallituksen yhteydessä (b-vaihtoehto). Toimikunta esit-
ti mietinnössään ne toimenpiteet, joita ehdotus edellyttäisi kirkkohallituk-
selta, ja ne muutokset, joita ehdotus aiheuttaisi kirkkolakiin, kirkkojärjes-
tykseen ja kirkkohallituksen ohjesääntöön.295

Keskustelu kansainvälisen diakonian ja lähetystyön yhteisestä 
toimielimestä

Koko kirkon missio -mietinnössä ehdotetun yhteistyösopimuksen eri osapuo-
let kommentoivat tehtyä ehdotusta. Kirkon Ulkomaanapu arvioi sopimuk-
sen pääpainon olevan kirkon lähetysjärjestöjen välisessä yhteistyössä ja nii-
den yhteistyössä kokonaiskirkon kanssa. Omalta osaltaan Kirkon Ulkomaa-
napu kuitenkin arvioi, että sopimus voisi helpottaa sen ja lähetysjärjestöjen 
välisen yhteistyön koordinoimista.296 Kirkon Ulkomaanapu ja kirkon ulko-
asiain neuvosto kannattivat tehdyn ehdotuksen a-vaihtoehtoa, jossa uusi toi-
mintayksikkö perustettaisiin kirkon ulkoasiain yhteyteen. Kirkon lähetysjär-
jestöt pitivät pienempänä pahana b-vaihtoehtoa, jossa uusi toimintayksik-
kö muodostettaisiin erillisyksiköksi kirkkohallituksen alaisuuteen. Lähetys-
järjestöt olivat kuitenkin toimikunnan kanssa eri mieltä ehdotetusta päätös-

295  Koko kirkon missio 1998, 40–48.
296  Kirkkohallitus 1998, 281.



112

vallan siirtämisestä järjestöiltä kokonaiskirkolle. Tarvittavaa yksimielisyyttä 
asiassa ei saavutettu, mutta työtä sen eteen jatkettiin.297 

Kirkon ulkoasiain osasto valitsi jo vuonna 1998 Koko kirkon missio -mie-
tintöä käsittelemään nelihenkisen toimikunnan, johon kuuluivat kirkkoneu-
vos Risto Cantell, kansliapäällikkö Risto Junttila, emäntä Helli Karvinen 
ja piispa Jorma Laulaja.298 Koska ehdotetun sopimuksen järjestöosapuolil-
ta saatu palaute oli osin kriittistä, asetti kirkkohallitus lisäksi vuonna 2000 
jatkotoimenpiteitä varten neljän vuoden määräajaksi laajemman työelimen, 
kirkon lähetystyön neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan puheenjohtaja-
na toimi piispa Jorma Laulaja ja sihteerinä projektisihteeri Markku Antola. 
Jäseniksi kutsuttiin edustajat kirkon lähetysjärjestöistä, Kirkon Ulkomaan-
avusta ja kirkon ulkoasiain neuvostosta. Neuvottelukunnan tehtäväksi an-
nettiin edesauttaa kirkon lähetystehtävän toteutumista kehittämällä koko-
naiskirkon, kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyötä.299

Kirkon lähetystyön neuvottelukunta teki työskentelynsä tueksi vuonna 
2001 seurakunnissa ja hiippakunnissa lähetystyön ja kansainvälisen diako-
nian organisointia koskevan kyselyn. Kysely lähetettiin sataan seurakuntaan 
ja kaikkiin hiippakuntiin. Kyselyn saatteessa toivottiin, että seurakunnan tai 
hiippakunnan lähetystyöstä ja kansainvälisestä diakoniasta vastaavat henkilöt 
vastaisivat kyselyyn yhdessä. Vastaus saatiin 50 seurakunnasta, joista 21:ssä 
kyselyyn oli vastattu yhteisvoimin ja seitsemästä jätettiin vastaus useam-

297   Kirkon lähetystehtävä 2002,4; Kirkon lähetystehtävä 2004, 58; Lähetettynä kirkossa 2005, 6; Ripatti 2007, 
144. Esimerkkinä kirkon lähetystyön kehittämistyön lähetysjärjestöissä herättämästä keskustelusta voi mai-
nita Suomen Lähetysseuran ulkomaanosaston johtajan Tuula Sääksin ja Pirkko Lehtiön vuonna 2007 jul-
kaiseman teoksen Kun jää sulaa. Punnittua puhetta lähetystyöstä. Sääksi ja Lehtiö näkevät kirkon lähetys-
työn järjestökeskeisyyden kehittämistyön esteenä, koska kehittämistyö on varsin järjestökeskeistä. Sääksi ja 
Lehtiö ehdottavatkin, että lähetystyön kehittämiseen voisi osallistua aikaisempaa enemmän lähetysjärjes-
töihin sitoutumattomia asiantuntijoita. He peräänkuuluttavat kirkon vastuuta lähetystyön organisoinnista. 
Sääksin ja Lehtiön mukaan järjestökeskeisyys haittaa myös lähetystyötä ja ekumeenisten suhteiden hoita-
mista ulkomailla, koska Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ei useinkaan ole edustajaa käytännöistä so-
vittaessa, vaan ulkomaiset toimijat voivat joutua olemaan yhteydessä useisiin eri järjestötoimijoihin. Lisäk-
si Sääksi ja Lehtiö korostavat lähetystyön kokonaisvaltaisuutta ja kansainvälisen diakonian kuulumista sii-
hen. Lehtiö & Sääksi 2007, 50, 59–60, 66, 73–74, 107.

298  Kirkkohallitus 1998, 238, 349.
299  Kirkon lähetystehtävä 2002, Kirkkohallitukselle; Kirkon lähetystehtävä 2004, Kirkkohallitukselle; Lähetet-

tynä kirkossa 2005, 6; Ripatti 2007, 144–145. Neuvottelukunta jätti vuonna 2002 kirkkohallitukselle vä-
liraportin Kirkon lähetystehtävä ja työskentelynsä päätteeksi vuonna 2004 samannimisen mietinnön. Esit-
telen nämä mietinnöt seuraavassa alaluvussa.
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malta työntekijältä erikseen. Kaikki hiippakunnat vastasivat kyselyyn, mut-
ta työntekijöiden yhteinen vastaus saatiin vain kahdesta hiippakunnasta.300 

Seurakuntien vastauksissa tuotiin esille kansainvälisen diakonian ja lähe-
tystyön erillisyys seurakunnan toiminnassa. Niiden välille saattoi jopa syn-
tyä kilpailua esimerkiksi varainkeruun yhteydessä. Työmuotojen yhteis-
tä perustaa oli mietitty seurakunnissa ja niin kutsutun lähetystyön läpäisy-
periaatteen301 katsottiin toteutuneen vähintään kohtuullisesti neljäsosassa 
seurakunnista. Kansainvälinen diakonia nähtiin pitkälti Kirkon Ulkomaa-
navun tekemänä työnä, johon liitettiin muun muassa Kirkon Ulkomaan-
avusta saatu toimintamateriaali ja seurakuntien yhteyshenkilöt. Kirkon ul-
komaanavun toiminta herätti seurakunnissa myös kritiikkiä. Vastauksis-
sa tuli esille myös Kirkon Ulkomaanavun epäselvä imago ja se, että kirkon 
kansainvälinen diakonia saatettiin seurakunnissa ymmärtää suppeasti aino-
astaan Kirkon Ulkomaanavun tekemänä työnä. Kansainvälisen diakonian 
ja lähetystyön yhdistäväksi tekijäksi nousi kyselyssä seurakuntien tekemä lä-
hialuetyö. Myös rovastikunnalliset ja muut koulutustapahtumat yhdistivät 
työaloja seurakunnissa. Yhteyttä ja yhteistyötä eri toimijoiden välille kaivat-
tiin 20 vastauksessa.302

Hiippakuntatasolla kansainvälistä diakoniaa ja lähetystyötä yhdistävi-
nä tekijöinä koettiin myös seurakuntien korostamat lähialuetyö ja koulu-
tus sekä näiden rinnalla yhteisvastuukeräys. Kirkon Ulkomaanavun todet-
tiin toimivan hiippakunnissa luontevasti kirkon lähetysjärjestöjen rinnalla. 
Myös hiippakunnissa toivottiin Kirkon Ulkomaanavun sisäisen toiminnan 
selkeytymistä ja tunnettuuden kasvamista. Hiippakunnissa toivottiin yh-
teistyön lisääntymistä Kirkon Ulkomaanavun ja lähetysjärjestöjen kesken. 
Esimerkkinä huonosti toimivasta yhteistyöstä mainittiin maahanmuuttaja-
työ. Vastauksissa pohdittiin sen suhdetta kirkon lähetystehtävään ja sen si-
joittumista kirkon organisaatioon. Vastauksissa esitettiin hiippakuntien lä-
hetyssihteerien palkkaamisen siirtymistä Suomen Lähetysseuralta kirkolle, 
mikä voisi selkiyttää toiminnan kirkollista pohjaa. Yhteisen työnäyn tarve 

300  Kirkon lähetystyön neuvottelukunta, kysely 2001. Kirkon lähetystyön neuvottelukunnan tekemästä kyse-
lystä on yhteenveto sekä seurakuntien että hiippakuntien osalta. Yhteenvedot on laadittu niiden liitteenä 
olevien alkuperäisten kysymysten pohjalta. Yhteenvedossa on koottu yhteen vastauksissa esille tulleita seik-
koja ja usein esitetty niihin liittyviä lainauksia vastauksista. Tarkkaa vastausten määrää ei ole yhteenvedossa 
aina mainittu, mistä syystä yhteenvetoja voi pitää suuntaa-antavina. 

301  Lähetystyön läpäisyperiaatteella viitataan tässä siihen, että lähetystyö näkyy seurakunnan eri toimintamuo-
tojen toiminnassa, esimerkiksi rippikoulutyössä ja jumalanpalveluksissa. 

302  Kirkon lähetystyön neuvottelukunta 2001. Seurakuntien lähetystyön ja kansainvälisen diakonian organi-
sointia koskevan kyselyn vastausten yhteenveto.
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kirkon kansainvälisessä diakoniassa ja lähetystyössä sekä siihen liittyvä teo-
loginen työskentely ja käsitteenmäärittely tulivat esille työalueiden kehittä-
mistarpeita kysyttäessä.303

4.4 Kohti kirkon kansainvälistä vastuuta 2002–2004

Kirkon lähetystehtävän muotoutuminen

Kirkon lähetystyön neuvottelukunta jätti toukokuussa 2002 kirkkohalli-
tukselle väliraportin Kirkon lähetystehtävä. Väliraportti käsitteli sekä kirkon 
lähetystehtävän teologisia perusteluja että vaihtoehtoja kirkon lähetysteh-
tävän organisoimiseksi kirkossa. Kirkon lähetystehtävällä ymmärrettiin sa-
moin kuin aikaisemmissa asiakirjoissa304 julistuksesta ja palvelusta koostu-
vaa kokonaisvaltaista lähetystehtävää, joka kuuluu kirkon perustehtävään 
ja josta kirkko vastaa. Kirkon lähetystehtävä juurrutettiin väliraportissa sel-
keästi kirkon uskoon kolmiyhteiseen Jumalaan. Väliraportissa korostettiin 
kansainvälisen diakonian ja lähetystyön yhteenkuuluvuutta ja kuulumista 
kirkon lähetystehtävään.305 

Kirkon lähetystehtävän järjestämiseksi kirkossa esitettiin kolme vaihtoeh-
toa: keskustelufoorumimalli, fuusiomalli ja säätiömalli. Keskustelufoorumi-
mallissa eri toimijoiden välistä keskustelua pyrittäisiin lisäämään kirkon lä-
hetystyön keskuksen luotsaaman vapaaehtoisuuteen perustuvan yhteistyön 
avulla. Mallin heikkoutena nähtiin sen väljyys sekä juridisen toimijuuden 
puute. Fuusiomallissa kirkkohallitus, kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ul-
komaanapu fuusioituisivat yhteiseksi säätiöksi ja toimijoiden itsenäinen toi-
minta lakkaisi. Neuvottelukunta ei kuitenkaan pitänyt fuusiomallia realisti-
sena, koska se muun muassa sisälsi huomattavia juridisia ja taloudellisia on-
gelmia. Myös säätiömallissa perustettaisiin uusi säätiö, jonka jäseniä edellä 
mainitut toimijat olisivat. Säätiö hoitaisi eri toimijoiden yhteisiä tehtäviä, 
mutta toimijat itsessään säilyisivät itsenäisinä. Säätiötä johtaisi hallitus, jo-
ta johtaisi puheenjohtajana piispa ja jossa olisi edustajat järjestöjen ja kirk-
kohallituksen lisäksi tuomiokapituleista (kaksi edustajaa) ja seurakunnista 
(viisi edustajaa).  Hallituksen päätehtävänä olisi päättää kirkon lähetystyön 

303  Kirkon lähetystyön neuvottelukunta 2001.
304  Lähetetty Jumalan kansa 1993; Koko kirkon missio 1998.
305  Kirkon lähetystehtävä 2002, 5−17.
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ja kansainvälisen diakonian yleisestä linjasta, painopisteistä ja toimintape-
riaatteista.  Hallituksella voisi olla apunaan erityinen työvaliokunta ja stra-
tegisen työskentelyn tukena voisi toimia hallituksen kutsuma neuvottelu-
kunta. Kirkon lähetystyön neuvottelukunta esitti säätiömallia tavaksi kehit-
tää kirkon lähetystehtävän järjestämistä.306  

Kirkkohallituksen täysistunto käsitteli väliraporttia 14.8.2002. Se merkit-
si väliraportin tiedokseen ja kehotti Kirkon lähetystyön neuvottelukuntaa 
jatkamaan selvitystyötään.307   

Jaetaan ilo! Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kongressi 2002 

Kansainvälisen diakonian asema kirkossa vakiintui vuosituhannen vaihtee-
seen mennessä, mikä käy ilmi esimerkiksi edellä käsitellyistä kirkon lähetys-
tehtävää käsitelleistä hallinnollisista asiakirjoista sekä seurakunnista ja hiip-
pakunnista saadusta kansainvälistä diakoniaa koskevasta palautteesta. Kan-
sainvälistä diakoniaa ei voitu enää jättää pois kirkon kehittämissuunnitel-
mista, vaan sen kuuluminen kirkon tehtävään ja olemukseen tunnustettiin, 
vaikka toimintaorganisaatiosta oltiinkin kirkossa ja sitä lähellä toimivissa 
järjestöissä montaa mieltä.308  Myös kirkon Riemuvuoden 2000 teemat toi-
vat esille kristinuskon globaaleja ulottuvuuksia.309

Kansainvälisen diakonian kehitys ei ollut vuosituhannen vaihteessa aino-
astaan teologista ja hallinnollista. Myös konkreettisen yhteistyön etappe-
ja saavutettiin. Hyvä esimerkki tästä oli Tampereella 28.–29.1.2002 järjes-
tetty Suomen ensimmäinen kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian 
yhteinen kongressi Jaetaan ilo! Kirkon missio 2000-luvulla. Kirkon missio 
2000-luvulla -kongressin pääjärjestäjänä toimi Suomen evankelis-luterilai-
nen kirkko ja siihen osallistui noin 1200 osanottajaa seurakunnista ja kir-
kon yhteistyötahoista, muun muassa 14 yhteistyökirkosta eri puolilta maa-
ilmaa. Jo kongressiraportissa on kirjattuna 52 puhujan puheenvuorot tai esi-
telmät. Suomen mittakaavassa kongressia voitiin pitää varsin laajapohjaise-
na. Kongressin pääteemana oli lähetystyön ja kansainvälisen diakonian yh-
teinen perusta ja yhteistyön lisääntyminen. Kongressityöskentelyn myötä 

306  Kirkon lähetystehtävä 2002, 21–25.
307  Kirkon lähetystehtävä 2004, 6.
308  Ks. Lähetetty Jumalan kansa 1993, Koko kirkon missio 1998 ja Kirkon lähetystehtävä 2002 sekä Kirkon 

lähetystyön neuvottelukunta 2001.
309  Kirkkohallitus 2000 2001, 16; SELK 2004, 62.
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pyrittiin löytämään uutta linjaa kirkon kansainväliselle työlle ja kansainvä-
liselle vastuulle.310 Diakonian näkeminen kristillisen uskon tunnustamisena 
ja osana kirkon todistustehtävää maailmassa loivat useassa puheenvuoros-
sa pohjaa kansainvälisen diakonian ja lähetystyön yhteenkuuluvuudelle.311

Kansainvälisen diakonian tulevaisuudennäkymät vuonna 2004

Kirkon lähetystyön neuvottelukunnan huhtikuussa 2004 kirkkohallitukselle 
jättämä jatkomietintö Kirkon lähetystehtävä käsitteli kirkon lähetystehtävän 
teologisia perusteita ja sen jälkeen yksityiskohtaisemmin lähetystehtävän jär-
jestämistä kirkon toiminnan eri tasoilla. Mietintö pohjautui kaksi vuotta ai-
kaisemmin valmistuneeseen samannimiseen kirkon lähetystyön neuvottelu-
kunnan väliraporttiin siten, että lähetystehtävän teologisia perusteita käsit-
televät luvut 2−5 olivat tiettyjä tarkennuksia lukuun ottamatta samat kuin 
väliraportissa, mutta lähetystehtävän soveltamista kirkossa käsittelevät luvut 
6−10 olivat uusia. Kirkon lähetystehtävän nähtiin perustuvan luojana, lu-
nastajana ja lähettäjänä toimivan Jumalan toimintaan ja kutsuun. Lähetys-
tehtävää kuvattiin seurakunnan yhteiseksi tehtäväksi, jonka toteuttamisen 
tueksi tosin tarvittiin erityisiä toimijoita sekä paikallisseurakunnissa että kir-
kon hallinnossa. Lähetystehtävän nähtiin koostuvan kahdesta osasta, kan-
sainvälisestä diakoniasta ja lähetystyöstä. Aikaisemmista mietinnöistä poike-
ten Kirkon lähetystehtävä (2004) toi esiin kirkon työsarkoja, joilla kansain-
välinen diakonia ja lähetystyö erityisellä tavalla jo nyt limittyvät. Tällaisia 
olivat kotimaassa maahanmuuttajatyö ja yhteiskunnan kansainvälistyminen 
yleisemminkin sekä lähetysjärjestöjen ulkomailla tekemä työ, joka voitiin 
nähdä suurelta osin kansainvälisenä diakoniana. Mietinnössä tuotiin tässä 
yhteydessä esille myös ero Kirkon Ulkomaanavun ja kirkon lähetysjärjestö-
jen tekemän kansainvälisen diakonian luonteessa. Kirkon Ulkomaanavun 
työn painopisteen nähtiin olevan kirkkojen välisessä yhteistyössä, seurakun-
tien yhteydessä toteutettavassa kehitystyössä ja etenkin kansainvälisessä hu-
manitaarisessa työssä. Kansainvälisen diakonian samaistaminen Kirkon Ul-
komaanavun tekemään työhön tuli mietinnössä esille esimerkiksi käsiteltä-
essä lähetystehtävää hiippakunnissa. Mietinnössä pidettiin lähetystehtävän 

310  Jaetaan ilo! 2002, 9−11; Kirkkohallitus 2002, 56; Ahonen 2002.
311  Puheenvuoroja ks. esim. Gobena 2002, 47–49; Gómez 2002, 55–57; Paarma 2002, 42–44; Rasolondrai-

be 2002, 65.
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hajanaisuutta ylläpitävänä sitä, että kansainvälinen diakonia kuului hiippa-
kunnissa diakoniasihteereiden vastuualaan toisin kuin muu kansainvälinen 
vastuu eli lähetystyö, joka kuului hiippakunnan lähetyssihteerille. Mietin-
nössä todettiin diakoniasihteerin vastuulle kuuluvan kansainvälisen diako-
nian tarkoittavan luonnollisesti vain Kirkon Ulkomaanavun kautta tehtä-
vää työtä, mistä syystä pidettiin parempana siirtää kansainvälinen diakonia 
lähetyssihteerille. Samalla todettiin kuitenkin, että hiippakunnallisessa dia-
koniassa tuli säilyä kansainvälisen diakonian ulottuvuus, mitä voi pitää kut-
suna yhteistyöhön. 312 

Vuoden 2004 mietinnössä esitettiin kaksi vaihtoehtoa kirkon lähetysteh-
tävän järjestämiseksi kirkossa: säätiömalli ja toimikuntamalli. Molemmis-
sa vaihtoehdoissa kirkon keskushallintoon muodostettaisiin kansainvälistä 
diakoniaa ja lähetystyötä varten yhteinen toimielin. Vaihtoehtojen välinen 
ero koski uuden yhteisen toimielimen suhdetta kokonaiskirkkoon. Säätiö-
mallissa vietiin eteenpäin kirkon lähetystyön neuvottelukunnan välirapor-
tissaan vuonna 2002 suosittelemaa hallintomallia, jossa kirkkohallitus, kir-
kon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu muodostaisivat yhdessä sääti-
ön yhteistä toimintaansa ja yhteisiä linjauksiaan varten, mutta eri toimijat 
säilyisivät itsenäisinä. Vuoden 2004 mietinnössä kiinnitettiin huomiota sii-
hen, että tällainen itsenäinen säätiö pystyisi kyllä tekemään itseään sitovia 
päätöksiä, mutta sen toiminta kirkon yhteydessä ei välttämättä olisi mutka-
tonta, koska kirkko ei voisi asettaa sen tehtäväksi sille itselleen kirkkolain ja 
kirkkojärjestyksen mukaan kuuluvia tehtäviä. Hallinnollinen yhteys kirk-
koon kuitenkin säilyisi siten, että kirkon ulkoasiain neuvosto nimeäisi sää-
tiön hallituksen jäsenet.313

Toimikuntamallissa puolestaan edelleen kehitettiin vuonna 1998 Koko kir-
kon missio -mietinnössä hahmoteltua hallintomallia, jossa kirkkohallituksen 
yhteyteen perustettaisiin kirkon lähetystyön keskuksen tilalle kirkon lähe-
tystyön ja kansainvälisen palvelun toimintayksikkö ja siitä vastaava johto-
kunta. Johtokunnassa olisivat edustettuina kokonaiskirkko, paikallisseura-
kunnat, kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu. Johtokunnan pää-
tehtävänä olisi ohjata ja kehittää kirkon kansainvälistä diakoniaa ja lähetys-
työtä sekä toimia kirkon edustajana eri toimijoiden tekemässä kansainvä-
lisessä yhteistyössä. Alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti toimintayksikkö 

312  Kirkon lähetystehtävä 2004, 6, 8−19, 22.
313  Kirkon lähetystehtävä 2004, 44–47.
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voisi toimia joko kirkon ulkoasiain osaston yhteydessä tai erillisyksikkönä 
kirkkohallituksen alaisuudessa. Mietinnössä vuoden 1998 toimikuntamal-
lia pyrittiin kehittämään siten, että sen edellä mainitulle säätiömallille asete-
tut tehtävät ja toiminnalliset tavoitteet sisällytettäisiin toimikuntamalliin.314

Kirkon lähetystyön neuvottelukunta piti säätiömallia toimikuntamallia pa-
rempana tapana järjestää kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö. Se 
totesi mietinnössään, että vaikka molemmat vaihtoehdot olivat hyvin kir-
kon lähetystehtävän ykseyden ilmentämisen ja eri toimijoiden välisen yh-
teistyön kehittämisen kannalta, oli säätiömallissa kuitenkin tiettyjä erityi-
siä etuja. Säätiömalli olisi yksityisoikeudellisena yhteisönä toimikuntamallia 
yhteensopivampi järjestötoimijoiden toimintamallien kanssa. Se voisi myös 
auttaa toimintaa profiloitumaan selkeämmin ulospäin. Neuvottelukunta te-
ki myös hiippakunta- ja seurakuntatasoa koskevia ehdotuksia, joiden tar-
koituksena oli liittää kansainvälinen diakonia ja lähetystyö entistä selkeäm-
min yhteen. Hiippakunnissa kansainvälinen diakonia ehdotetaan siirrettä-
väksi hiippakunnan lähetyssihteerien vastuualaan. Samalla ehdotetaan, että 
järjestöt (kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu) ja kirkko mak-
saisivat puoliksi lähetyssihteerin virkojen kustannukset. Seurakuntatasolle 
toivottiin samoin kansainvälisen diakonian ja lähetystyön lähentymistä esi-
merkiksi siten, että niistä molemmista vastaamaan palkattaisiin seurakun-
nan kansainvälisen työn sihteeri. Neuvottelukunta ehdottikin, että kirkko-
hallitus asettaisi työryhmän selvittämään lähetyssihteerikoulutuksen laajen-
tamista vastaamaan kansainvälisen työn sihteerin virkaa.315

Kirkkohallitus käsitteli kirkon lähetystyön neuvottelukunnan mietintöä 
Kirkon lähetystehtävä istunnossaan 28.9.2004. Kirkkohallitus lähetti mie-
tinnön jatkovalmisteluun.316 

Tämän tutkimuksen tutkimusajankohdan päättyessä vuonna 2004 kan-
sainvälisen diakonian kuuluminen kirkon olemukseen oli laajasti tunnus-
tettu. Kirkon keskushallinnossa valmistui tuore ehdotus kansainvälisen dia-

314  Kirkon lähetystehtävä 2004, 57–62.
315  Kirkon lähetystehtävä 2004, 63–66.
316  Lähetettynä kirkossa 2005, 4. Mainittakoon, että kirkkohallituksen kansliapäällikkö Risto Junttila kutsui 

huhtikuussa Jaakko Ripatin tekemään jatkovalmistelutyötä varten selvitystä kansainvälisen diakonian ja lä-
hetystyön toimijoiden yhteistyöstä. Lähetettynä kirkossa. Jatkoselvitys kirkon, kirkon lähetysjärjestöjen ja Kir-
kon Ulkomaanavun yhteistyöstä valmistui syyskuussa 2005. Jatkoselvityksessään Ripatti peräänkuuluttaa 
kirkkoon selkeää kirkon missionaariseen luonteeseen perustuvaa lähetystyön ja kansainvälisen diakonian 
toimintamallia, jossa nämä työalat nähdään yhteenkuuluvina ja kirkon omaan vastuualueeseen kuuluvina.  
Ripatti ehdottaa yhteisen toimielimen perustamista kirkon lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa varten 
ja sen pohjaksi perussopimuksen solmimista kirkkohallituksen, kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulko-
maanavun välille. Lähetettynä kirkossa 2005, 42–55.
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konian sijoittumisesta kirkon organisaatioon. Yhteistyön tarvetta suhteessa 
etenkin kirkon lähetystyöhön oli havaittu kaikilla kirkon toiminnan tasoil-
la. Kansainvälisen diakonian toiminta- ja hallintomallista keskustelemista 
ja siitä päättämistä hidasti kenties se, että mukana keskustelussa oli varsin 
monia toimijoita, jotka kenties katsoivat kyllä olevansa samalla asialla, mut-
ta joilla oli jo pitkä suhteellisen itsenäinen historia takanaan.

Kirkon nelivuotiskertomuksessa kuvattiin vuonna 2004 kansainvälinen 
diakonia osana kirkon kansainvälistä vastuuta:

Kirkon kansainvälisen vastuun kokonaiskuva on moni-ilmeinen, jopa pirs-
taleinen. Lähetystyö, kansainvälinen diakonia, ekumeeninen työ, lähialue-
työ, ulkosuomalaistyö, maahanmuuttajatyö ja ystävyysseurakuntatoimin-
ta mielletään yhä selkeämmin yhdeksi seurakunnan kansainvälisen vas-
tuun kokonaisuudeksi. Kansainvälisen vastuun kokonaisuuden hahmot-
taminen osana paikallisseurakunnan työtä asettaa useita haasteita eri toi-
mijoiden yhteistyön lisäämiseen myös kokonaiskirkon suunnittelun, pää-
töksenteon ja toteutuksen tasolla. (SELK 2004, 256.)

1990-luvun alusta vuoteen 2004 piirtyy kaari, jonka aikana kansainvälinen 
diakonia ensin nimettiin ja hyväksyttiin osaksi kirkon perustehtävää, minkä 
jälkeen alkoi muodostua vielä kansainvälisen diakonian ja lähetystyön yh-
teyttäkin laajempi kirkon kansainvälisen vastuun toiminta-alue. 

4.5 Näkökulmia lähimmäisyyteen I: kirkon 
kansainvälinen palvelutehtävä

Kansainvälinen diakonia missionaarisessa kirkossa

Kansainvälisen diakonian teologisissa linjauksissa korostui vuosina 1993–
2004 kirkon keskushallinnossa erityisesti kansainvälisen diakonian lähei-
nen yhteys kirkon lähetystehtävään. Kirkon lähetystehtävä nähtiin ensinnä-
kin kokonaisvaltaisena, jolloin diakoninen palvelu sisältyi erottamattomasti 
kirkon julistustyöhön ja jumalanpalvelukseen. Toiseksi lähetystehtävä kuu-
lui koko kirkolle. Kansainvälinen diakonia alettiin nähdä osana kirkon toi-
mintaa kaikilla toiminnan tasoilla paikallisseurakunnista aina kirkon kes-
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kushallintoon. Kansainvälinen diakonia näyttäytyi koko kirkolle kuuluvan 
kansainvälisen palvelutehtävän osana.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa esillä olleet teologiset teemat oli-
vat samanaikaisesti esillä myös Luterilaisen maailmanliiton työskentelyssä 
ja missiologisessa tutkimuksessa. Kontekstuaalisuuden ja ruohonjuuritason 
työn vaatimukset ovat myös samansuuntaisia kuin Suomeen 1990-luvun 
alussa rantautunut keskustelu vapautuksen teologiasta. 

Missionaarisen kirkon käsite on keskeinen kuvattaessa kirkon kansain-
välisessä diakoniassa tutkimusajankohtana tapahtuneita muutoksia, joiden 
myötä kansainvälinen diakonia hyväksyttiin osaksi kirkon perustehtävää. 
Missionaarisella kirkolla viitataan lähetyksessä elävään kirkkoon; lähetys on 
puolestaan Jumalan tekemää työtä maailmassa. Missionaarinen kirkko osal-
listuu jatkuvasti Jumalan työhön maailmassa. Tähän työhön kuuluvat niin 
Jumalasta kertominen (julistus, keerygma) ja hänen innoittamaansa palve-
lutyöhön osallistuminen (diakonia) kuin rukous- ja jumalanpalveluselämä 
(liturgia) ja kaikkien kristittyjen yhteys (koinonia). Kirkon osallistuminen 
Jumalan lähetykseen toimii samalla todistuksena Jumalan toiminnasta maa-
ilmassa. Lähetys ei näin ole jokin irrallinen tai valinnainen osa kirkon toi-
mintaa, vaan se kuuluu keskeisellä tavalla kirkon olemukseen. Missionaari-
sen kirkon käsitteellä on juurensa ekumeenisessa liikkeessä ja viime vuosi-
kymmenten missiologisessa keskustelussa. Se on tuotu esille muun muassa 
kirkkoliittojen periaatelinjauksissa.317 

Missiologisen tutkimuksen mukaan missionaarisen kirkon käsitteen taus-
talla on toisen maailmansodan jälkeen ekumeenisessa keskustelussa vahvis-
tunut käsitys lähetyksestä Jumalan työnä (Missio Dei) erotuksena sen ihmis- 
tai kirkkoriippuvuudesta: lähetys on kolmiyhteisen Jumalan työtä, joka pe-
rustuu Jumalan rakkauteen maailmaa kohtaan ja suuntautuu koko maail-
maan. Missio Dei käsitystä on pidetty tulkinnanvaraisena ja epäselvänäkin, 
mutta sen sisältämää kirkon perustehtävän sitomista kolmiyhteisen Juma-
lan olemukseen on pidetty luovuttamattomana.318 

Luterilainen maailmanliitto valmisti 2000-luvun alussa kaksi asiakir-
jaa, joissa tuotiin esille ajatus missionaarisesta kirkosta. Mission in Context 

317  Diakonia in Context 2009, 29; Ahonen 2000, 160−165; 2003, 63−65; Nordstokke 2011, 111−114.  Eng-
lannin kielessä käytetään missionaarisesta kirkosta puhuttaessa adjektiiveja missionary ja missional. Aho-
nen pitää näiden välisenä erona sitä, että missionary korostaa ihmisen aktiivisuutta ja missional osallistu-
mista Jumalan lähetykseen. Ahonen 2003, 64−65.

318  Ahonen 2000, 44−46, 48−49.
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(2004) korosti lähetyksen (mission) olevan osa kirkon olemusta ja perustu-
van Jumalan lunastustyöhön ja pyhittävään työhön maailmassa. Kirkon lä-
hetystehtävä oli asiakirjan mukaan kokonaisvaltainen ja kontekstuaalinen; 
siihen sisältyivät niin julistus ja palvelu kuin työ oikeudenmukaisuuden to-
teutumiseksi maailmassa ja osallistuminen uskontojen väliseen vuoropuhe-
luun. Missionaarinen319 kirkko oli asiakirjan mukaan luonteeltaan kasvat-
tava, viestivä, palveleva ja hoitava jumalanpalvelusyhteisö, joka todistaa Ju-
malasta maailmassa.320 

Diakonia in Context (2009) jatkoi missionaarisen kirkon olemuksen tar-
kastelua diakonian näkökulmasta. Samoin kuin Mission in Context ja täs-
sä luvussa käsitellyt kirkon lähetystyön kehittämistoimikunnan mietinnöt, 
Diakonia in Context korosti diakonian kuulumista kirkon olemukseen ja 
perustehtävään. Asiakirjan mukaan kansainvälinen diakonia (international 
diakonia) oli osa kirkon palvelutehtävää maailmassa. Kansainvälinen dia-
konia ymmärrettiin asiakirjassa sekä maantieteellisistä, etnisistä, sosiaalisis-
ta ja uskonnollisista rajoista riippumattomana avustustyönä että kirkkojen-
välisenä ekumeenisena diakoniana. Luterilainen maailmanliitto nimesi asia-
kirjassa toteuttamalleen kansainväliselle diakonialle kuusi päätehtävää: kata-
strofityö; kestävien yhteisöjen luominen; HIV/AIDS-työ; rauhan, sovituk-
sen ja ihmisoikeuksien edistäminen; sukupuolisen tasa-arvon edistäminen 
ja ympäristön suojeleminen. Kaikessa työssä pidettiin tärkeänä kontekstu-
aalisuutta eli toimimista paikallisessa kontekstissa.321 

Kansainvälinen diakonia osana kirkon palvelutehtävää

Kansainvälinen diakonia asettuu missionaarisessa kirkossa osaksi kirkon kan-
sainvälistä palvelutehtävää. Mikäli diakonia nähdään kristilliseen rakkau-
teen perustuvana lähimmäisen palvelemisena, joka sisältää sekä yksittäisten 
ihmisten välittömän auttamisen että yhteiskunnallisiin epäkohtiin puuttu-
misen322, voidaan kansainvälisen diakonian näkökulmasta kysyä, millaista 
palvelua kirkon kansainvälinen palvelutehtävä sisältää ja millä tavoin pal-
velu on kansainvälistä. 

319 Mission in Context -asiakirjassa (2004) käytettiin missionaarisesta kirkosta nimityksiä church in mission ja 
missional church. 

320  Mission in Context 2004, 22−29, 44−50. 
321  Diakonia in Context 2009, 24−31; 52−58.
322  Kantakaa toistenne kuormia 2012, 7.
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Missionaarisen kirkon palvelutehtävän maailmassa voi hahmottaa koostu-
van erilaisista palvelutehtävistä: diakonisesta palvelusta ja liturgisesta palve-
lusta. Kirkon palvelutehtävään voi nähdä sisältyvän myös profeetallista pal-
velua323 maailmassa. Profeetallisen palvelun voi usein hahmottaa osaksi kir-
kon diakonista palvelutehtävää. Kirkko kohtaa maailman näiden kahden 
palvelutehtävän alueella. Diakonisessa palvelussa huomio kiinnittyy ihmis-
ten arkeen ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Diakonisen palvelun lähtökoh-
tana on nähty Kristuksen esimerkistä nouseva heikkojen puolustaminen ja 
oikeudenmukaisuuden edistäminen niin yksilön kuin yhteisön tasolla. Li-
turgisessa palvelussa kirkko keskittyy rukous- ja jumalanpalveluselämään.324 

Keitä kirkko sitten palvelee? Kirkkojärjestyksen mukaan kirkon tulee dia-
konian keinoin auttaa niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muilla tavoin 
auteta.325 Kirkon palvelutehtävän voi edellä mainituista näkökulmista (dia-
konia, liturgia, profeetallisuus) nähdä myös laajemmin elämisenä maailmas-
sa, kirkon asenteena maailmaa kohtaan. Kirkon palvelutehtävän voi näh-
dä kohdistuvan koko luomakuntaan ja koskettavan näin niin ihmisiä ja yh-
teiskuntia kuin luontoakin. 

Nordstokken mukaan missionaarisen kirkon palvelutehtävässä keskeistä 
ovat sen kristologiset perustelut: elämä Kristuksen opetuksen ja esimerkin 
mukaan.326  Diakonian kristologiset perustelut yhdistyvät tässä vahvasti dia-
konian kirkko-opillisiin perusteisiin – siihen, että missionaarisessa kirkos-
sa diakonia nähdään erottamattomana osana kirkon olemusta. Diakonian 
kristologisilla perusteilla onkin vahva yhteys kirkon opetukseen Kristuksen 
ihmiseksi tulemisesta ja pelastustyöstä. 

Kirkko opettaa, että Kristuksessa Jumala tuli palvelemaan ihmisiä. Juma-
la myös vaatii ihmisiä noudattamaan Kymmenessä käskyssä ilmaistua elä-
män kunnioittamista ja rakkauden lakia suhteessa toisiin ihmisiin. Koska 
ihminen ei tähän kirkon opetuksen mukaan pysty, hän tarvitsee Jumalan 
armoa ja anteeksiantoa, joka ilmenee Kristuksen ihmiseksi tulemissa, kuo-

323   Profeetallinen palvelu viittaa ajatusmalliin ja toimintaan, jossa kristityt havaittuaan sortavaa toimintaa maa-
ilmassa alkavat toimia muutoksen aikaan saamiseksi asiassa. Profeetallisuus viittaa Raamatun profeettoihin, 
jotka toimivat jumalallisen ilmestyksen tai voiman saatuaan rohkein ja epäsovinnaisinkin keinoin oikeu-
denmukaisuuden puolustajina yhteisöissään. Prophetic Diakonia 2003; Diakonia in Context 2009, 81–
83; Nordstokke 2011, 51–53.

324  Kirkon ja kristittyjen tehtävä maailmassa on usein jaettu kolmeen osaan: diakoniaan, liturgiaan ja martyri-
aan eli todistukseen. Missionaarisen kirkon julistustehtävän voi myös nähdä palvelun näkökulmasta, mut-
ta se on likemmin osa kirkon todistustehtävää maailmassa.

325  KJ 1993 4: 2.
326  Nordstokke 2011, 207.
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lemassa ja ylösnousemuksessa. Kirkon opetus tähdentää myös, että luotta-
mus Jumalaan auttaa ihmistä huolehtimaan myös muiden ihmisten hyvin-
voinnista.327 Diakonian perusteiden kristologinen tausta ja sen yhteys kir-
kon olemukseen ovatkin erottamassa diakoniaa muusta palvelutyöstä, joka 
voi ilmiasultaan olla samankaltaista kuin diakonia. Kuten aikaisemmin tässä 
luvussa on käynyt ilmi, on kirkon opetukselle diakoniasta olennaista myös 
kristillinen ihmiskäsitys, jossa jokainen ihminen nähdään Jumalan luoma-
na ja suhteessa luojaansa.  

Kirkon kansainvälistä palvelutehtävää tarkastellessa on tärkeää tarkastel-
la palvelutehtävää yhteisön näkökulmasta. Jos diakonia nähdään kirkon ja 
kristittyjen toisiin ihmisiin suuntautuvana palvelutehtävänä maailmassa, 
on aiheellista kysyä, vaatiiko diakonia aina toteutuakseen jonkinlaisen ih-
mistenvälisen yhteyden tai jonkinlaisen yhteisön. Voiko diakoniaa olla il-
man yhteisöä?328

Entä mikä on diakonian suhde kristittyjen väliseen yhteyteen – kuvaako 
se kirkon suhdetta koko maailmaan vai kristittyjen suhdetta toisiinsa? Ky-
symys on mielenkiintoinen lähimmäisyyden näkökulmasta, koska se käsit-
telee diakonian suuntaa ihmisten välillä ja tulee näin olettaneeksi diakoni-
aan kuuluvan tekijöitä ja teon kohteita. Vaikuttaako palveltavan kristillisyys 
diakoniaan vai kuvaako diakonia palvelijan asennoitumista maailmaan? Mi-
käli diakonialla kuvataan kirkon tai kristityn asennetta maailmaan, onko sii-
nä syytä erottaa palvelijaa palveltavasta? 

Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön linjaus Vastuun ja osallisuuden yhtei-
sö valmistui vuonna 2003. Linjauksessa kirkon ja sen diakoniatyön tavoit-
teeksi asetettiin siinä yhteisön näkökulmasta diakoniaseurakunnan rakenta-
minen ja ihmisten yleisen osallisuuden vahvistaminen. Diakoniaseurakunta 
ymmärrettiin rakkauden ja uskon yhteisöksi, jossa jokaisesta pidetään huol-
ta ja jossa huolenpito ei ole vain kirkon työmuoto vaan jokaisen kristityn 
tapa elää. Yleisen osallisuuden vahvistamisella pyrittiin tukemaan ihmisten 
lähiyhteisöjä riippumatta niiden kristillisyydestä. Kirkon diakonia- ja yh-
teiskuntatyön linjauksessa diakonia nähtiin kristittyjen asenteena ihmisiin 
ja ympäröivään yhteiskuntaan eikä ainoastaan kirkon sisäisenä toimintana. 

327  Katekismus 2000, 30−31, 46. Kristologiasta ks. Pihkala 1992, 160–161.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                             
328  Jos diakonia ymmärretään osaksi kirkon olemusta, kysymys diakonian ja yhteisön suhteesta tulee lähelle ky-

symystä kirkon ja ihmisten tai ihmisten muodostaman yhteyden suhdetta: voiko kirkkoa olla ilman ihmisiä 
tai riittääkö kirkon (vrt. diakonian) toteutumiseen yksi ihminen. Diakonian teologisia perusteluja ja kirk-
ko-oppiin on käsitellyt esim. Ryökäs 2006.  
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Asenteen lähtökohtana nähtiin kristittyjen osallisuus Jumalan rakkaudesta. 
Diakonian näkeminen kirkon ja kristittyjen asenteena suhteessa maailmaan 
näkyi linjauksessa myös kansainvälisen diakonian yhteydessä. Sen tehtävänä 
nähtiin maailmanlaajuisen hädän näkeminen ja siihen vastaaminen. Kansain-
välisen diakonian toteuttajina nähtiin Kirkon Ulkomaanapu sekä ekumeeni-
set verkostot ja lähetysjärjestöt, mikä vei kansainvälistä diakoniaa poispäin 
yksittäisen kristityn tai seurakunnan toiminta-alueelta.329 Vaikuttaakin sil-
tä, että kansainvälisessä diakoniassa diakonia ei niinkään näyttäytynyt kris-
tittyjen asenteena maailmaa kohtaan kuin kirkon toimielinten työnä. Toi-
saalta kirkon kansainvälinen diakonia tarvitsikin kansainvälisen luonteen-
sa vuoksi työtä yhteen kokoavia toimielimiä. Voi kuitenkin kysyä, oliko ni-
menomaan kansainväliselle diakonialle tyypillistä tapahtua kirkon erityis-
työmuotona sen sijaan, että se olisi nähty kristittyjen tapana elää.  

Millä tavoin kirkon palvelutehtävä sitten voidaan nähdä kansainvälisenä? 
Missionaarisessa kirkossa paikallisuus ja maailmanlaajuisuus kohtaavat kir-
kon lähetystehtävään sisältyvän palvelutehtävän näkökulmasta kahdella ta-
valla. Kirkon palvelutehtävä on ensinnäkin aina paikallinen eli kontekstu-
aalinen. Tämä tarkoittaa, että kirkko toimii aina ajallisessa ja paikallisessa 
yhteydessään. Toiseksi kirkon palvelutehtävä on rajaton, mikä tarkoittaa, et-
tei se katso maantieteellisiä tai kansallisia rajoja.330 Kirkon palvelutehtävän 
keskiössä on jokainen hädästä ja epäoikeudenmukaisuudesta kärsivä yksi-
lö, yhteisö tai yhteiskunta. Hädällä voidaan ymmärtää niin aineellista, hen-
kistä, sosiaalista kuin hengellistäkin hätää. Käytännössä kansainväliseen hä-
tään vastaaminen toteutuu usein kirkkoliittojen ja kristillisten järjestöjen 
toiminnan kautta.331 

Lähimmäisyys ja kirkon kansainvälinen palvelutehtävä

Lähimmäisyyden näkökulmasta missionaarisen kirkon diakoninen palvelu-
tehtävä näyttäytyy perusperiaatteiltaan samanlaisena niin tutkimusaineis-
tossani kuin Luterilaisen maailmanliiton viimeaikaisissa linjauksissa ja ai-
kaisemman tutkimuksen valossa. Perusperiaatteet linjaavat sitä, keitä ovat 
kirkon diakonisen palvelutehtävän tarkoittamat lähimmäiset sekä sitä, mil-

329  Vastuun ja osallisuuden yhteisö 2003, 16, 28, 43. Osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä kirkossa ja diakonias-
sa ks. Thitz 2013 ja Seeking Conviviality 2013.

330  Esim. Koko kirkon missio 1998, 12.
331  Esim. Diakonia in Context 2009, 56–57, 92.
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lä tavoin heitä on palveltava. Perusperiaatteet ovat luonteeltaan varsin ylei-
siä eivätkä juuri anna konkreettisia esimerkkejä diakonisen palvelutehtävän 
toteuttamisesta. Toiminta-alue, joka aineistossa ja kirjallisuudessa kuitenkin 
usein nimetään kirkon kansainväliseen palvelutehtävään kuuluvaksi, on pa-
kolais- ja maahanmuuttajatyö niin muuttajien lähtömaissa kuin heitä vas-
taanottavissa maissa.332

Kirkon kansainvälisen palvelutehtävän kautta kohdatuilla lähimmäisillä 
tarkoitetaan kaikkien ihmisten kohtaamista katsomatta heidän uskonnol-
liseen tai muuhun taustaansa. Kirkon palvelutehtävä juontaa juurensa aja-
tuksesta kristittyjen ja kirkkojen välisestä avusta, mutta se on laajentunut 
koskemaan kaikkia ihmisiä. Kirkon kansainvälisen palvelutehtävän taustal-
la on ensinnäkin kristillinen ihmiskäsitys, jonka mukaan Jumala on luonut 
jokaisen ihmisen ja jokainen ihminen on yhtä tärkeä, ja toiseksi käsitys Ju-
malan rakkaudesta ja armosta ihmisiä kohtaan.333

Ihmisiä on kirkon diakonisen palvelutehtävän mukaan palveltava ja autet-
tava heidän omassa elämänympäristössään ja siitä käsin. Hätä, johon vasta-
taan, voi olla luonteeltaan niin aineellista, henkistä, sosiaalista kuin hengel-
listäkin. Palvelussa on huomioitava kaikki inhimillisen elämän ulottuvuudet 
ja kunnioitettava kohdattuja ihmisiä. Diakoniseen palveluun kuuluu niin 
yksilön hädän huomioiminen kuin yhteiskunnallisiin ja muihin rakenteelli-
siin epäkohtiin puuttuminen. Erityisesti epäkohtiin reagoimisessa tulee esil-
le kirkon palvelutehtävän profeetallinen puoli.334 

Kirkon liturginen palvelutehtävä ei tapahdu irrallaan diakonisesta palve-
lutehtävästä. Liturginen palvelutehtävä tulee esille erityisesti kirkon ruko-
us- ja jumalanpalveluselämässä. Samalla kirkon liturginen palvelutehtävä 
on osa kirkon julistavaa ja todistavaa tehtävää maailmassa.335 Kotila on ku-
vannut diakonian ja liturgian läheistä yhteyttä siten, että ne molemmat il-
mentävät Kristuksen läsnäoloa maailmassa. Kotila määritteleekin diakonian 
uskosta nousevaksi rakkaudenpalveluksi, joka seuraa jumalanpalvelusta.336 

332  Pakolais- ja maahanmuuttajatyöstä Lähetetty Jumalan kansa 1993, 15; Koko kirkon missio 1998, 23; Nord-
stokke 2011, 114–116. Luterilaisen maailmanliiton piirissä on 2000-luvun alussa alettu käyttää maahan-
muuttoon ja kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvästä diakoniasta myös erillistä käsitettä migrant diako-
nia. Nordstokke 2011, 51.

333  Lähetetty Jumalan kansa 1993, 11; Koko kirkon missio 1998, 11; Kirkon lähetystehtävä 2004, 9−12, 16; 
Diakonia in Context 2009, 24–26, 52, 92.

334  Lähetetty Jumalan kansa 1993, 11, 13–14; Koko kirkon missio 1998, 11; Kirkon lähetystehtävä 2004, 9; 
Diakonia in Context 2009, 40–41, 91; Ahonen 2000, 260–261.

335  Kirkon lähetystehtävä 2004, 15; Nordstokke 2011, 22.
336  Kotila 2004, 40.
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5 maan raJat ylittävä diakonia

5.1 Maan rajat ylittävä diakonia kansainvälisen 
diakonian ulkomaanyhteyksien kuvaajana

Maan rajat ylittävän diakonian käsite

Käytän tässä luvussa käsitteitä maan rajat ylittävä diakonia ja kirkon hu-
manitaarinen työ. Maan rajat ylittävällä diakonialla tarkoitan kansain-

välisen diakonian käsitteen analyysissä syntynyttä kansainvälisen diakonia-
toiminnan aluetta, jossa diakoniatoiminta suuntautui ulkomaille tai tapah-
tui valtion rajat ylittävänä toimintana. Kirkon humanitaarinen työ on puo-
lestaan osa maan rajat ylittävää diakoniaa. Se on avustustoimintaa, jossa ko-
rostuu ihmisten perustarpeiden turvaaminen.

Vuosittainen Kirkkopalvelujen järjestämä ja seurakuntien toteuttama Yh-
teisvastuukeräys muodosti tutkimusajankohtana kehyksiä maan rajojen ulko-
puolelle ulottuvalle diakoniatoiminnalle.337 Yhteisvastuukeräyksessä oli joka 
vuosi ulkomaisia keräyskohteita, joihin keräystuottoja suunnattiin Kirkon 
Ulkomaanavun kautta. Yhteisvastuukeräykseen liittyi kampanjamateriaali, 
jonka avulla keräyksen teemoja tuotiin esille. Näin Yhteisvastuukeräys oli 
myös osa kansainvälistä diakoniakasvatusta kirkossa.338 Yhteisvastuukeräyk-
sen keräyskohteet ja keräyksen tuotot käytiin vuosittain läpi hiippakunta-

337  Yhteisvastuukeräyksen suhteesta Kirkon Ulkomaanavun toimintaan ks. Leskinen 2000, 301–302.
338 Yhteisvastuukeräyksestä vuosina 1993–2004 ks. esim. SELK 1997, 19; SELK 2000, 159, 161; SELK 2004, 

210−212; Härkönen 1999, 100−113. Kirkon ulkomaanapu piti Yhteisvastuukeräystä pääkeräyksenään. 
Sen tuotosta 60 % kohdennettiin kansainväliseen diakoniaan Kirkon ulkomaanavun kautta. Kirkon ulko-
maanavun vuosikirja 1996 1996, 54–55; Kirkon ulkomaanavun vuosikirja 2000 2000, 36; Kirkon ulko-
maanavun vuosikirja 2004 2004, 32.
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kokouksissa ja keräys toimi hiippakuntien kansainvälistä diakoniatyötä yh-
distävänä tekijänä. Keskityn tässä luvussa erityisesti niihin maan rajat ylit-
tävän diakonian muotoihin, joita kirkossa oli Yhteisvastuukeräyksen lisäksi.

Esittelen ensin maan rajat ylittävän diakonian kokonaisuuden hiippakun-
ta- ja keskushallinnossa. Sen jälkeen tarkastelen erikseen kirkon humanitaa-
risen työn sekä lähialuetyön ja ystävyysseurakuntatoiminnan kysymyksiä. 

Maan rajat ylittävän diakonian osa-alueet

Hiippakuntien kansainvälinen diakoniatoiminta vuosina 1993–2004 on 
jaettavissa kuuteen eri pääluokkaan. Nämä luokat ovat lähialuetyö, tietyn 
ulkomaisen kohteen avustaminen, opinto- ja tutustumismatkat sekä vierai-
lut, avuntarve ulkomailla, muu kansainvälinen yhteistyö ja ystävyysseura-
kuntatyö. Näille toimintamuodoille on yhteistä työskentely kansainvälisten 
kontaktien kanssa ja maan rajojen ylittäminen työskentelyssä. Taulukossa 
10 esitän yhteenvedon hiippakuntien kansainvälisen diakoniatoiminnan toi-
mintamuodoista suhteessa aikaan siten, että esitän jokaisessa aikasarakkees-
sa kolmen vuoden ajanjakson. Kansainvälisen diakoniatoiminnan merkin-
töjä olen laskenut mukaan enintään yhden vuodessa hiippakuntaa kohden. 
Hiippakuntien kansainvälisen diakoniatoiminnan havaintoja löytyi tutki-
musaineistosta yhteensä 163 kappaletta, mikä on 44 prosenttia kaikista kan-
sainvälisen diakonian havainnoista.

Taulukko 10 Hiippakuntien maan rajat ylittävä diakonia 1993–2004 (N=163).
Hiippakuntien 
kansainvälinen 
diakoniatoiminta

1993–1995 1996–1998 1999–2001 2002–2004 Yht.

Lähialuetyö 13 6 10 13 42

Tietyn ulkomaisen kohteen 
avustaminen 

11 12 8 3 34

Opinto- ja tutustumis-
matkat, vierailijat

8 4 7 10 29

Avuntarve ulkomailla 6 6 8 4 24

Kansainvälinen yhteistyö, 
muu

4 6 4 7 21

Ystävyysseurakuntatyö 5 3 1 4 13

Yhteensä 47 37 38 41 163
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Hiippakuntien kansainvälisessä diakoniatoiminnassa erottui vuosina 1993–
2004 kaksi työskentelytapaa, jotka olivat muita työskentelytapoja suositum-
pia. Nämä työskentelytavat olivat lähialuetyö ja tietyn ulkomaisen kohteen 
avustaminen. 

Lähialuetyö oli esillä kaikissa hiippakunnissa Turun arkkihiippakuntaa lu-
kuun ottamatta. Erityisesti se korostui Helsingin ja Lapuan hiippakunnissa. 
Lähialuetyötä tehtiin pääasiassa entisen Neuvostoliiton alueella, Inkerissä ja 
Virossa. Oulun hiippakunnassa tehtiin yhteistyötä Barentsin alueen yhteis-
työverkostoissa. Viidessä hiippakunnassa (Turun arkkihiippakunta, Helsin-
gin, Lapuan, Tampereen ja Porvoon hiippakunnat) hiippakuntakokous kä-
sitteli tietyn nimetyn ulkomaisen kohteen avustustyötä. Olen koonnut hiip-
pakuntien kansainväliset diakoniahankkeet yhteen taulukossa 11. Lähialue-
työstä kerron tarkemmin luvussa 5.3.

Kansainvälistä liikkuvuutta (opinto- ja tutustumismatkat, vierailut) esiin-
tyi jokaisessa hiippakunnassa, mutta erityisen vilkasta se oli Helsingin hiip-
pakunnassa. Helsingin hiippakunta erottuu muista hiippakunnista vilkkaal-
la kansainvälisellä diakoniatoiminnallaan. Helsingin hiippakunnan hiippa-
kuntakokous käsitteli tutkimusajankohtana lähialuetyötä vuosittain, tietyn 
ulkomaisen kohteen avustamista 11 vuonna 12:sta ja kansainvälistä liikku-
vuutta 10 vuonna 12:sta. Muista työskentelytavoista poiketen ystävyysseu-
rakuntatyö jäi vähiin, yhteen havaintoon tutkimusajankohtana.339 

Hiippakuntien väliltä löytyi eroja niin toiminnan painottumisessa kuin 
sen yhteyksissä hiippakunnan muuhun kansainväliseen diakoniaan. Esimer-
kiksi Helsingin hiippakunnassa kansainvälistä diakoniaa tapahtui kansain-
välisen diakoniatoiminnan (45 havaintoa) lisäksi paljon myös kulttuurien-
välisen diakonian (27 havaintoa) ja kansainvälisen diakoniakasvatuksen (15 
havaintoa) piirissä. Toiminnan pääpaino oli kuitenkin kansainvälisessä dia-
koniatoiminnassa. Myös Turun arkkihiippakunnassa sekä Mikkelin ja Por-
voon hiippakunnissa kansainvälinen diakoniatoiminta oli kulttuurienvälis-
tä diakoniaa ja diakoniakasvatusta suositumpaa. 

Erityisen selkeästi erot näkyvät Porvoon hiippakunnan kohdalla: kansain-
välinen diakoniatoiminta sai 29 havaintoa, kulttuurienvälinen diakonia 9 
ja kansainvälinen diakoniakasvatus 16. Porvoon hiippakunnan osalta tilan-
netta selittää ensinnäkin hiippakunnan luonne ruotsinkielisten eri puolilla 
maata toimivien seurakuntien muodostamana hiippakuntana. Maantieteel-

339  Liite 3B Kansainväliset ulottuvuudet hiippakuntadiakoniassa / Helsingin hiippakunta.
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lisesti hajallaan toimivan hiippakunnan oli kenties yksinkertaisempaa avus-
taa keskitetysti ulkomaisia kohteita kuin vaikkapa tehdä kotimaassa tapah-
tuvaa monikulttuurisuustyötä. Toiseksi Porvoon hiippakunnan kansainvä-
linen diakonia painottuu kokonaisuudessaan kansainväliseen avustustyö-
hön ja varainkeruuseen.340 

Tampereen hiippakunnassa kansainvälinen diakoniatoiminta painottui 
tietyn ulkomaisen kohteen avustamiseen ja lähialuetyöhön. Hiippakunnal-
la oli tutkimusajankohtana viisi eri ulkomaista avustuskohdetta, mikä on 
enemmän kuin muilla hiippakunnilla (taulukko 11).341 

Kuopion hiippakunnassa kansainvälinen diakoniatoiminta näytti jääneen 
toiseksi kulttuurienväliselle diakonialle. Koko tutkimusajankohtana kulttuu-
rienvälinen diakonia (33 havaintoa) sai lähes kaksinkertaisen määrän havain-
toja verrattuna kansainväliseen diakoniatoimintaan (17 havaintoa). Erityi-
sesti ero korostui vuosina 1997–2001, jolloin kansainvälinen diakoniatoi-
minta sai vain yhden havainnon. Samanaikaisesti hiippakuntakokouksessa 
käsiteltiin lähes vuosittain pakolais- ja maahanmuuttajatyön kysymyksiä.342

Kaikista hiippakunnista vähiten kansainvälistä diakoniatoimintaa oli Ou-
lun hiippakunnalla. Havaintoja oli kahdentoista vuoden ajalta yhteensä seit-
semän, joista viisi koski lähialuetyötä. Kansainvälinen diakonia näkyi tässä 
tutkimuksessa muutenkin niukasti Oulun hiippakunnassa. Kulttuurienväli-
nen diakonia oli esillä pakolais-, maahanmuuttaja- ja ulkomaalaistyön muo-
dossa yhteensä 11 kertaa. Kansainvälinen diakoniakasvatus ei näkynyt hiip-
pakuntakokouspöytäkirjoissa lainkaan.343 Tässä yhteydessä on jälleen muis-
tettava, että luokitukseen ei ole laskettu mukaan vuosittain toistuneita val-
takunnallisia kampanjoita Yhteisvastuukeräys ja Vastuuviikko. 

Kansainvälinen diakonia painottui hiippakunnissa eri tavoin. Painotusero-
jen kaikkien syiden selvittäminen vaatisi varsin yksityiskohtaista tutkimusta 
kunkin hiippakunnan osalta. Mielenkiintoinen on kuitenkin tämän tutki-
muksen tulos, että hiippakuntien kansainvälinen diakonia on luokiteltavis-
sa ja nimettävissä suhteelliseen pieneen määrään erillisiä luokkia (kansain-
välinen diakoniatoiminta ja kulttuurienvälinen diakonia molemmat kuusi 

340  Liite 3H Kansainväliset ulottuvuudet hiippakuntadiakoniassa / Borgå stift. Porvoon hiippakunnan osalta 
on mielenkiintoista, että kansainvälisen diakoniatoiminnan havainnot puuttuvat lähes kokonaan vuosilta 
2001–2004 (yhteensä kolme havaintoa). Kulttuurienvälisen diakonian osalta havainnot ovat vieläkin vä-
häisempiä: vuosina 1995–2004 yhteensä neljä havaintoa, ja näistä viimeinen vuodelta1999. Sen sijaan dia-
koniakasvatuksen havaintoja on tasaisesti.

341  Liite 3G Kansainväliset ulottuvuudet hiippakuntadiakoniassa / Tampereen hiippakunta.
342  Liite 3C Kansainväliset ulottuvuudet hiippakuntadiakoniassa / Kuopion hiippakunta.
343  Liite 3 F Kansainväliset ulottuvuudet hiippakuntadiakoniassa / Oulun hiippakunta.
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pääluokkaa ja kansainvälinen diakoniakasvatus kolme pääluokkaa). Luokit-
telun ”helppous” kertoo aineiston melko suuresta vertailtavuudesta ja yh-
teismitallisuudesta. Kansainvälinen diakonia oli tutkimusajankohtana suh-
teellisen samankaltainen ilmiö kaikissa hiippakunnissa, vaikka kirkon kes-
kushallinnossa sen rajat olivatkin epäselvemmät ja elävämmät.

Hiippakuntien kansainväliset diakoniahankkeet 

Hiippakunnissa oli vuosina 1993–2004 meneillään useita hiippakuntajoh-
toisia kansainvälisiä diakoniahankkeita, joita käsiteltiin hiippakuntakoko-
uksissa. Olen koonnut hiippakuntien kansainväliset diakoniahankkeet tau-
lukkoon 11. Taulukossa 11 esitetyt hiippakuntien kansainväliset diakonia-
hankkeet voi jakaa kolmeen ryhmään: koulutustoimintaan, varsinaiseen dia-
koniatoimintaan (konkreettiset auttamis- ja palvelemishankkeet) ja varain-
keruuseen. Hankkeen kuuluminen näihin ryhmiin näkyy hanke-sarakkeessa 
siten, että K tarkoittaa koulutustoimintaa, D varsinaista diakoniatoimintaa 
ja V toiminnan koostumista varainkeruusta. Myös koulutus- ja diakonia-
toimintaan sisältyi usein taloudellista tukemista. Hankkeista kolme olen li-
säksi merkinnyt yleiseen yhteistyöhön (merkintä Y) kuuluviksi.

Taulukko 11 Hiippakuntien kansainväliset diakoniahankkeet 1993–2004.
Hiippakunta Hanke Tarkempi kuvaus
Turun 
arkkihiippakunta

yhteistyöhanke El Salvadorin 
kirkon kanssa (K)

elsalvadorilaisten työntekijöiden kou-
luttaminen, kansainvälisyyskasvatus 
kotimaassa, vierailut, taloudellinen tuki

Helsingin 
hiippakunta

Viron lapset -hanke (D) lasten sairaalahoidon tukeminen, 
sairaaladiakonian kehittäminen

Unkarilais-romanialais-suoma-
lainen diakoniakonferenssi (K)

konferenssin järjestäminen Unkarissa 
1997, jatkokonferenssin suunnittelu

Kuopion 
hiippakunta

yhteistyötä Itä-Afrikan kirkko-
jen kanssa (Y)

yhteistyötä Tansanian ja Kenian 
kirkkojen kanssa, opintomatka sinne ja 
pienimuotoisia projekteja

Lapuan 
hiippakunta

yhteistyö Inkerin kirkon 
kanssa (D)

Auta Inkerin vanhusta -hanke: 
palvelutalon rakentaminen, 
suomalaisen työntekijän lähettäminen

yhteistyö Viron kirkon kanssa 
(Y)

ystävyysseurakuntatoiminta

yhteistyö Perun (kirkon) 
kanssa (K)

diakoninen nuoriso-ohjaajakoulutus
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Mikkelin 
hiippakunta

yhteistyö Unkarin kirkon 
kanssa (D)

Unkarin kirkon diakoniatyön tukeminen

Unkarilais-romanialais-suoma-
lainen diakoniakonferenssi (K)

konferenssin järjestäminen Unkarissa 
1997, jatkokonferenssin suunnittelu

yhteistyö Inkerin kirkon 
kanssa (D)

diakoniatyön tukeminen Inkerissä

Oulun hiippakunta Barentsin alueen yhteistyö (D) ekumeeninen kirkollinen yhteistyö ja 
diakoninen palvelu Venäjällä

yhteistyö Inkerin kirkon 
kanssa*

pitkälti lähetystyön kautta toteutunutta 
yhteistyötä, esim. vierailuja

Porvoon 
hiippakunta

lähialuetyön ja ystävyysseura-
kuntatoiminnan tukeminen**

materiaalien valmistaminen ja varain-
keruu

Tampereen 
hiippakunta

Bedelle-hanke Etiopiassa (D) orpokodin rakentaminen

Finnamibia-hanke yhteistyös-
sä Namibian kirkon kanssa 
(Y, V)

varainhankinta, ystävyysseurakuntatoi-
minta

yhteistyö Somaliassa KUA:n 
kautta (V)

taloudellinen avustaminen

yhteistyö Inkerissä ja Baltias-
sa (V)

taloudellinen avustaminen

yhteistyö Balkanilla KUA:n 
kautta (V)

hätäavun toimittaminen

*  Yhteistyö jäsentyi hiippakunnallisen lähetystyön kautta eikä siitä voi osoittaa selkeää diakonia-
työn osuutta.

** Kerätyt varat toimitettiin kohteisiinsa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Hiippakunnalla ei ollut 
suoria yhteyksiä keräyskohteisiin.

Taulukosta 11 voi havaita hiippakunnissa olleen tutkimusajankohtana hy-
vinkin tarkasti määriteltyjä kansainvälisen diakoniatyön hankkeita ja nii-
hin liittyneitä kansainvälisiä kumppanuuksia. Toiminnan muodot vaihteli-
vat konkreettisista toimista kuten koulutusten järjestämisestä tai orpokodin 
rakentamisesta aina taloudellisen hätäavun lähettämiseen. Osa kansainväli-
sistä diakoniahankkeista keskittyi tietyn avustuskohteen tukemiseen, ja osa 
oli luonteeltaan yleisempiä sisältäen esimerkiksi diakonia-alan koulutusta ja 
kansainvälisiä vierailuja.  Kaikkiaan 18 hiippakunnallisesta diakoniahank-
keesta kolmannes (6 hanketta) keskittyi varsinaiseen diakoniatoimintaan eli 
käytännön diakoniatyöhön. Koulutustoimintaan ja varainkeruuseen keskit-
tyi kumpaankin 4 hanketta. Kaikki varainkeruuseen keskittyneet diakonia-
hankkeet olivat Tampereen hiippakunnan toimintaa. Yhdessä niistä (Finna-
mibia-hanke) painottui myös yhteistyön tekeminen. 

Tarkasteltavien hiippakuntien pitkäaikaisimmat diakoniahankkeet olivat 
Helsingin hiippakunnan hanke vammaisten virolaisten lasten leikkaushoi-



133

tojen järjestämiseksi ja Tampereen hiippakunnan hanke orpokodin raken-
tamiseksi Etiopiaan. 

Helsingin hiippakunnan Viron vammaiset lapset -projekti alkoi vuonna 
1993 ja jatkui aina vuoteen 2001 saakka. Projektin tavoitteena oli edesaut-
taa vammaisten virolaisten lasten leikkaushoitoja Suomessa sekä kehittää 
sairaaladiakoniatyötä Virossa. Projektin aikana myös tuettiin taloudellisesti 
virolaisen sairaalahenkilökunnan kouluttautumista Suomessa. Viron vam-
maiset lapset projektin yhteistyötahoja olivat Kirkon Ulkomaanavun lisäksi 
Lastenklinikka ja Invalidiliitto. Rahoitusta saatiin Kirkon Ulkomaanavulta 
ja hiippakunnan diakoniarahastosta. Lisäksi piispa Eero Huovinen lähetti 
21.6.1993 kirkkoherroille kirjeen, jossa seurakuntia pyydettiin avustamaan 
hanketta Yhteisvastuukeräyksen tuotosta. Varojen kerääminen hankkeel-
le lopetettiin vuonna 1996, mutta toiminta jatkui vuoteen 2001 saakka.344

Tampereen hiippakunnan diakoniatoimikunta muodosti yhdessä hiip-
pakunnan seurakuntien kanssa yhteistyöhankkeen, jonka tarkoituksena oli 
Bedellen orpokodin rakentaminen Etiopiaan. Projektin ensimmäinen toi-
mintakausi oli vuosina 1991–1994, ja sitä jatkettiin vuoteen 1995 saakka. 
Vuosina 1991–1994 Tampereen hiippakunta rahoitti Bedelle-projektia Yh-
teisvastuukeräyksen hiippakuntaosuudella yhteensä 210 000 markalla.345 
Tampereen hiippakunta oli aktiivinen myös katastrofityön tukemisessa.346 

Hiippakuntien kansainvälisten diakoniahankkeiden yhteydessä käytiin 
keskustelua hankkeiden tavoitteista ja hankkeisiin liittyneistä toimenpiteis-
tä. Kansainvälisten diakoniahankkeiden avulla tavoiteltiin yhteistyötahojen 
toiminnan ja sen piirissä olevien ihmisten tukemista ja avustamista. Kan-
sainvälisten yhteistyötahojen rooli yhteistyöhankkeiden tavoitteiden asetta-
misessa oli esillä hiippakuntakokouksissa vain harvoin.347 Hiippakuntako-

344  Hptk Helsinki 1994 § 16; Hptk Helsinki 1996 § 20; Hptk Helsinki 2002 Liite 2a.
345  Hptk Tampere 1991 § 10; Hptk Tampere 1992 § 12; Hptk Tampere 1993 § 12 ja 13; Hptk Tampere 1994 

§ 12; Hptk Tampere 1995 § 12.
346  Tampereen hiippakunta osallistui vuosina 1992–1999 katastrofityöhön osoittamalla hiippakunnan Yhteis-

vastuukeräyksestä saamia varoja katastrofityöhön Somaliassa, Balkanilla, Ruandassa, Mosambikissa, Zai-
ressa ja Etiopiassa. Vuonna 1997 Tampereen hiippakunta antoi noin viidesosan hiippakunnan diakonia-
työhön osoitetuista yhteisvastuukeräysvaroista ravinnon puutteesta kärsivien lasten auttamiseen, ja vuon-
na 1998 hiippakunta osoitti yhteisvastuukeräysvaroja yleisesti kansainväliseen diakoniaan. Tampereen hiip-
pakunta toteutti katastrofityölahjoitukset Kirkon Ulkomaanavun kautta. Vuosina 2000–2003 Tampereen 
hiippakunta ei käyttänyt yhteisvastuuvaroja katastrofityöhön. Sen sijaan Tampereen hiippakunta käytti Yh-
teisvastuukeräyksestä hiippakunnan diakoniatyöhön osoitettuja varoja esimerkiksi syrjäytymisen ehkäise-
miseen kotimaassa. Hptk Tampere 1993 § 12; Hptk Tampere 1994 § 12; Hptk Tampere 1995 § 12; Hp-
tk Tampere 1996 § 12; Hptk Tampere 1997 § 13; Hptk Tampere 1998 § 12; Hptk Tampere 1999 § 12; 
Hptk Tampere 2001 § 12.

347   Esim. Hptk Helsinki 1993 § 17; Hptk Helsinki 1996 § 20; Hptk Helsinki 1998 § 14.



134

kouksissa tai niissä käsitellyissä asiakirjoissa ei kuitenkaan käyty keskuste-
lua kansainvälisten diakoniahankkeiden vaikutusten tai tulosten arvioinnis-
ta. Joitakin kertoja hiippakuntakokousaineistoissa mainittiin lyhyesti, että 
hankkeen tavoitteet saavutettiin.348 Toisten tukeminen ja avustaminen, jo-
ta ei ainakaan hiippakuntakokoustasolla arvioida kriittisesti, herättää kysy-
myksen yhteistyöhankkeiden mahdollisuudesta vastavuoroisuuteen: voiko 
hanke olla vastavuoroinen tai keskinäistä kumppanuutta tukeva, mikäli sen 
tavoitteet määrittyvät pitkälti toisen osapuolen yksisuuntaisena auttamise-
na eikä sen vaikutuksia arvioida hiippakuntakokoustasolla.

Maan rajat ylittävä diakonia kirkon keskushallinnossa

Kirkon keskushallinnossa maan rajat ylittävä diakonia oli esillä erityisesti 
kirkon ulkoasiain osastolla suhteessa lähetystyön kehittämistoimintaan se-
kä Kirkon Ulkomaanavun toiminnassa. Maan rajat ylittävä diakonia näyt-
täytyi keskushallinnossa ihmisten laaja-alaisena auttamisena, jonka juuret 
olivat kirkon kokonaisvaltaisessa lähetystehtävässä. Käsittelen kirkon koko-
naisvaltaisesta lähetystehtävästä käytyä keskustelua luvussa 4.

Ihmisten laaja-alaisessa auttamisessa korostuivat ihmisten hätään ja kärsi-
mykseen vastaaminen muuttuvassa maailmassa. Köyhyys, oikeudenmukai-
suuden ja rauhan kysymykset sekä kirkon sosiaalieettisen vastuun kantami-
nen olivat kansainvälisen diakonian painopistealueita. Kansainvälinen dia-
konia nähtiin sekä humanitaarisena työnä, joka ei ollut ilmiasultaan uskon-
nollista, että osana hengellistä työtä. Myös humanitaarinen työ nähtiin kir-
kon keskushallinnossa osana kirkon palvelutehtävää maailmassa ja näin pe-
rusteiltaan hengellisenä työnä.349 

KDYK:n julkaisemassa Osallisuuden ja jakamisen yhteisö -diakoniatyön lin-
jauksessa vuodelta 1995 asetettiin tavoitteita kirkon kansainväliselle diakoni-
alle. Viidestä tavoitteesta kaksi liittyi maan rajat ylittävään diakoniaan. Lin-
jauksessa tavoiteltiin ensinnäkin suoria yhteyksiä ja vuorovaikutusta suoma-
laisten seurakuntien ja kehitysmaiden seurakuntien välille. Toiseksi tavoitel-
tiin tiiviimpää yhteistyötä kirkon ja muiden kehitysapua harjoittavien toi-
mijoiden välille. Kansainvälinen diakonia nähtiin mietinnössä osana seura-

348  Esim. Hptk Lapua 1996; Hptk Mikkeli 1998 § 4. 
349  Esim. Lähetetty Jumalan kansa 1993, 7, 14; Koko kirkon missio 1998, 11; Kirkon lähetystehtävä 2004, 

9−12.
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kunnan perustoimintaa. Sen avulla tuettiin taloudellisesti ulkomailla tehtävää 
työtä ja pyrittiin turvaamaan ihmisoikeuksien parempi toteutuminen maail-
massa.350 Osallisuuden ja jakamisen yhteisö -linjauksessa maan rajat ylittävä 
diakonia nähtiin pitkälti kehitysaputyönä ja kirkkojenvälisenä toimintana.

5.2 Humanitaarinen työ osana kansainvälistä diakoniaa 

Kirkon humanitaarinen työ 

Ulkomaiseen avuntarpeeseen vastaaminen eli kansainvälinen avustustoimin-
ta oli osa kirkon kansainvälistä diakoniaa tutkimusajankohtana. Hiippakun-
ta-aineistossa kansainvälinen avustustoiminta näkyi paitsi tiettyjen kohteiden 
avustamisena taloudellisesti, materiaalihankinnoin ja koulutuksen avulla myös 
yleisenä avustamisena, esimerkiksi hätäapuna Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
Kutsun tätä kirkon kansainvälistä avustustoimintaa kirkon humanitaariseksi 
työksi. Puhtaasti humanitaarinen työ oli vain pieni osa kirkon hiippakunta- 
ja keskushallinnon kansainvälistä diakoniaa tutkimusajankohtana.

Humanitaarinen työ oli avustustyötä, jonka tarkoituksena oli avunsaajan 
välittömän aineellisen perusturvan turvaaminen tilanteessa, jossa perusturva 
oli puutteellista. Humanitaarinen työ erosi useista kirkon toimintamuodois-
ta siinä, että se ei ollut toteutumismuodoltaan hengellistä tai uskonnollista, 
vaikka sen taustalla olisikin ollut uskonnollinen toimija.351 Kirkon huma-

350  Osallisuuden ja jakamisen yhteisö 1995, 8, 54. Muut kansainvälisen diakonian tavoitteet liittyivät kirkon 
diakoniakasvatukseen, jolta toivottiin kasvatusta maailmanlaajan hädän huomioimiseen ja säännölliseen 
kansainvälisen diakonian taloudelliseen avustamiseen sekä kirkon työntekijöiden koulutusta kansainväli-
sen diakonian kysymyksiin. Osallisuuden ja jakamisen yhteisö 1995, 54.

351  Malkavaara erottaa kansainvälisen diakonian lähetystyöstä ja kirkkojenvälisestä avusta ja määrittelee sen sik-
si apua tarvitsevien ihmisten kansainväliseksi auttamiseksi, joka jää näiden ulkopuolelle. Malkavaara 2008, 
1617.  Leskinen puolestaan näkee, että uskonnon ulottuvuuden poistaminen kansainvälisestä avustustyös-
tä kaventaa työn diakonista ulottuvuutta ja voi olla johtamassa kirkollisia toimijoita tarpeettomaan itsesen-
suuriin. Leskinen 2008, 40. Toisaalta Leskinen näkee autettavan uskonnolliseen vakaumukseen katsomat-
toman aineellisen avustamisen kuuluvan kirkon diakoniatyön periaatteisiin. Leskinen 2000, 307. Simen-
sen arvioi kristillisten kirkkojen ja järjestöjen tekemän kehitysyhteistyön olevan taitekohdassa juuri uskon-
non työssä ilmenevän roolin vuoksi: toisaalta uskonto on niiden toiminnan lähtökohta ja toisaalta työn tu-
lisi olla – esimerkiksi rahoittajien vaatimuksesta – entistä selkeämmin myös yhteiskunnallista ja sellaisena 
uskonnosta riippumatonta. Simensen näkee myös, että uskonnosta on tullut 2000-luvun alussa entistä va-
kavammin otettava tekijä myös kehitysyhteistyössä ja sen tutkimuksessa. Simensen 2006, 5557.  Kristillisiä 
avustusjärjestöjä tutkinut Taylor tulee siihen tulokseen, että myös kristillisessä humanitaarisessa työssä tär-
keintä ovat ihmisten välinen solidaarisuus ja käytännön teot. Kristinusko voi vaikuttaa yksittäisten ihmis-
ten ja sitä kautta järjestöjen taustalla, mutta työssä itsessään se näkyy varsin vähän. Taylor 1995, 102, 123–
124. Myös Kumpula näkee kansainvälisen diakoniatyön humanitaarisena työnä, jonka tavoitteena on pait-
si hädän lievittäminen myös ihmisten osallisuuden tukeminen ja kärsimystä aiheuttaviin epäkohtiin puut-
tuminen. Kumpula 2008, 67−69.
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nitaarinen työ oli sekä pitkäjänteistä, useammalle vuodelle ajoittuvaa avus-
tustyötä että katastrofityöhön osallistumista.352 

Kirkon humanitaarisen työn juuret ovat kirkkojenvälisessä avustustoimin-
nassa toisen maailmansodan jälkeen. 1990-luvulla ja 2000-luvun vaihteessa 
kirkon humanitaarinen työ kanavoitui edelleen kirkkojenvälisten ja ekumee-
nisten organisaatioiden kautta.353 Käsitys kirkon lähetystehtävän kokonais-
valtaisuudesta haastoi puhtaasti aineellisen avun antamisen ensin 1970-lu-
vulta lähtien esimerkiksi vapautuksen teologian354 muodossa ja sen jälkeen 
missiologisen tutkimuksen ja eräiden kirkkoliittojen, kuten Luterilaisen 
maailmanliiton, lähetystehtävätulkintojen muodossa.

Luterilainen maailmanliitto ja Kirkkojen maailmaneuvosto, joiden jäsen 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko on, olivat mukana luomassa vuonna 
1994 julkaistuja kansainvälisten avustusjärjestöjen toimintaperiaatteita Prin-
ciples of the Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent 
Movenment and NGOs in Disaster Relief (Code of Conduct). Toimintaperi-
aatteiden noudattaminen oli toimijatahoille vapaaehtoista, mutta ne olivat 
usean maan hallitusten ja muiden kansainvälisen avun rahoittajien huomi-
oon ottamia. Code of Conductin kymmenen pääperiaatetta korostivat avun 
riippumattomuutta muun muassa rodusta ja uskonnosta, erilaisten kult-
tuurien ja paikallisen osaamisen käyttämistä avustustyössä. Jokainen ihmi-
nen nähtiin yhtä arvokkaana, ja humanitaarisen avun nähtiin perustuvan 
ihmisten tarpeisiin. Periaatteissa kiinnitettiin huomiota myös humanitaa-
risen työn saamaan julkisuuteen. Apua tarvitsevat ihmiset tuli ottaa huo-
mioon heitä kunnioittaen, ei toivoa vailla olevina toiminnan kohteina.355 

Leskinen arvioi, että Code of Conduct on myös kirkollisten järjestöjen laa-
jasti hyväksymä ja että sen voi siksi nähdä kuvaavan kristillisten avustusjärjes-

352  SELK 1997, 191. Vrt. ”Humanitaarisen avun tavoitteena on ihmishenkien pelastaminen, inhimillisen hä-
dän lievittäminen ja ihmisarvon ylläpitäminen materiaalisen avun ja suojelun keinoin humanitaarisen hätä-
tilan aikana ja välittömästi sen jälkeen.” Ulkoasiainministeriö 2011; Kirkon Ulkomaanavun katastrofityön 
periaatteissa korostetaan ihmisten oikeutta saada apua hätäänsä sekä avun riippumattomuutta avunsaajan 
uskonnosta. Periaatteissa tuodaan esille myös se, ettei katastrofiapua saa käyttää uskonnollisten päämäärien 
saavuttamiseen. Kirkon Ulkomaanapu 2011.  Keskustelu uskonnon suhteesta avustustyöhön ks. Malkavaa-
ra 2007b, 206.  Suomen humanitaarisen avun linjaus ks. Backström 2005, 174185.

353  Malkavaara 2008, 1321.
354  Vapautuksen teologia on 1970-luvulla Latinalaisessa Amerikassa syntynyt teologinen suuntaus, joka koros-

taa yhteiskunnallisen tulkinnan merkitystä raamatuntulkinnassa ja kirkko-opissa. Vapautuksen teologia tu-
li Suomessa esille 1990-luvulla Elina Vuolan (1991, 1997) ja Tapio Saranevan (1991) tutkimusten myö-
tä. Tapio Saraneva toimi Kirkon Ulkomaanavun johtajana 1993–2003. Vapautuksen teologian on nähty 
olleen keskeistä Saranevan teologisessa ajattelussa kansainvälisen diakonian kysymyksissä. Gómez 2004, 
7–8. Vapautuksen teologian vaikutuksesta kansainväliseen diakoniaan ks. Latvus & Elenius 2007, 29–30.

355  Code of Conduct 1995, 16; Leskinen 2008, 37–38.
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töjen toimintaperiaatteita.356 Luterilainen maailmanliitto laati Code of Con-
ductin pohjalta kansainvälisen diakoniatyön periaatteita koskevan ohjeiston, 
jonka se esitteli Diakonia in Context -asiakirjassa vuonna 2009. Kansainvä-
lisen diakoniatyön periaatteet jakautuivat siinä kolmeen osa-alueeseen: dia-
konian teologisiin perusteluihin, diakonian kohdetta koskeviin periaatteisiin 
ja diakonian toimintatapoihin. Teologisesti diakonia nähtiin kristilliseen us-
koon, Jumalan ehtoja asettamattomaan rakkauteen ihmisiä kohtaan ja Kris-
tuksen elämään perustuvana palveluna, joka kohtaa ihmisten kaikkinaisen 
hädän ja on osa kirkon kokonaisvaltaista tehtävää. Työn kohteen näkökul-
masta asiakirjassa korostettiin jokaisen ihmisarvon kunnioittamista, hätä-
perusteisuutta, epäoikeudenmukaisuuden vastustamista, yhteisöjen ehey-
den vahvistamista ja jokaisen mahdollisuutta muutokseen. Käytännön toi-
mintatapoja ohjasivat myötätunnon ja solidaarisuuden periaatteet sekä kut-
su yhteyteen ja osallisuuteen. Kaiken toiminnan tuli olla kontekstuaalista.357 

Diakonia in Context -asiakirjassa mainitut kansainvälisen diakoniatyön 
periaatteet ovat hyvin samanlaiset kuin kirkon kansainväliselle palveluteh-
tävälleen antamat määreet, joita esittelin luvussa 4. Tämä selittyy sillä, että 
periaatteet kuvaavat laajaa kansainvälisen diakonian toimintakenttää juuri 
yleisellä kantavien periaatteiden tasolla ja sillä, että Suomen evankelis-lute-
rilainen kirkko kuuluu Luterilaiseen maailmanliittoon ja osallistuu sen toi-
mintaan esimerkiksi juuri kansainvälisen diakonian alueella. Mikäli yhteis-
tä periaatepohjaa ei löytyisi, herättäisi se kysymyksiä. Kirkon humanitaa-
rinen työ on osa kirkon kansainvälistä diakoniaa ja siinä korostuvat monet 
Luterilaisen maailmanliiton esiin nostamat diakoniatyön periaatteet. Vaik-
ka kirkkojen ja kirkkoliittojen diakoninen toiminta perustuu kristilliseen 
uskoon, tahdotaan erityisesti kirkon humanitaarisessa työssä vastata ihmis-
ten hätään riippumatta heidän vakaumuksestaan. Yhtenä kirkon humani-
taarisen avun piirteenä voidaan myös nähdä hädänalaisten ihmisten oman 
uskonnollisen vakaumuksen varjeleminen.358 

356   Leskinen 2008, 37–38. 
357  Diakonia in Context 2009, 90–92. Asiakirjassa esiteltiin periaatteet myös diakoniselle kehitysyhteistyöl-

le. Periaatteissa korostuivat kestävän kehityksen eri ulottuvuudet mm. ihmisoikeuksien, yhteisöllisyyden ja 
ympäristön näkökulmista. Diakonia in Context 2009, 77–79.

358  Uskonnollisen identiteetin varjelemisesta katastrofi- ja pakolaistyössä ks. Koko kirkon missio 1998, 11.
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Humanitaarinen työ kirkon keskushallinnossa

Kirkon kansainvälisessä diakoniassa korostettiin tutkimusajankohtana yh-
teyttä kaikkien maailman ihmisten kanssa ja heikoimmassa asemassa ole-
vien auttamista riippumatta autettavien uskonnollisesta tai poliittisesta va-
kaumuksesta.359 Kirkon humanitaarinen työ organisoitui tutkimusajankoh-
tana pääasiassa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu käytti 
1990-luvulla noin neljänneksen menoistaan katastrofityöhön. Humanitaa-
riseen apuun kirkkojenvälinen organisaatio sai uuden, aikaisempaa katta-
vamman mallin vuonna 1995, kun Kirkkojen maailmanneuvosto ja Lute-
rilainen maailmanliitto muodostivat yhteisen katastrofiavun organisaation 
Action by Churches Together (ACT). ACT:n tehtäväksi asetettiin jäsenkirk-
kojen ja kirkollisten organisaatioiden avustustyön organisointi. Kirkon Ul-
komaanavun tutkimusajankohtana tekemää humanitaarista työtä kuvasi-
vat myös Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston perustaminen vuonna 
1999, Riemuvuoden 2000 Jubilee-kampanja köyhien maiden velkojen an-
teeksi antamiseksi sekä Suomen Euroopan Unioniin (EU) liittymisen myö-
tä alkanut yhteistyö EU:n humanitaarisen osaston kanssa.360

Kirkon ulkomaanasiain neuvoston asettama työryhmä linjasi kirkon kan-
sainvälistä avustustyötä vuonna 1992 mietinnössään Kirkon ulkomaanapu 
tänään ja huomenna. Perusteet ja tavoitteet 1993–1997. Mietinnössä kuvat-
tiin niitä periaatteita, joiden mukaan Kirkon Ulkomaanapu toimi ulkomail-
la tehtävässä avustustyössä. Köyhimpien auttamisen ja välittömän hädän lie-
vittämisen lisäksi Kirkon Ulkomaanapu pyrki edistämään yhteiskunnallis-
ta oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Pyrkimys katastrofityöstä pitkäjän-
teiseen ja paikallisten ihmisten vastuuta korostavaan työskentelyyn näkyi-
vät myös Kirkon Ulkomaanavun toimintaperiaatteissa. Kyseinen mietintö 
jäi viimeiseksi Kirkon ulkomaanasiain neuvoston yhteydessä tehdyksi kan-
sainvälisen avustustyön linjaukseksi, koska Kirkon Ulkomaanapu säätiöityi 
vuonna 1995. Kirkon Ulkomaanavun humanitaarinen toiminta jatkui ko-
ko tutkimusajankohdan ajan.361

Kirkon nelivuotiskertomuksessa vuosilta 1992–1995 arvioitiin, että Suo-
men 1990-luvun alun lama lisäsi kotimaista avuntarvetta eikä kirkon kes-

359  SELK 2004, 251–252.
360  Kirkon ulkomaanavun vuosikirja 1996, 63; SELK 1997, 191–193; SELK 2000, 141, 156–157, 159; Mur-

torinne 1997a, 41; Malkavaara 2008, 21.
361  Kirkon ulkomaanapu tänään ja huomenna 1992, 11–12; Kirkkohallitus 1995, 225.
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kushallinnossa siksi otettu juurikaan kantaa kolmannen maailman köyhyy-
teen. Kuitenkin yksittäiset humanitaarisen avun hankkeet etenkin Suomen 
lähialueilla saivat huomiota myös kirkon keskushallinnossa. Esimerkki täl-
laisesta yksittäisestä humanitaarisen avun hankkeesta oli Kirkon ulkoasiain 
osaston alaisen Kirkon pakolaistyön työryhmän pyrkimys seurata Viron kir-
kon pakolaistyön käynnistymistä ja EU:n pakolaispolitiikkaa. Myös Kirkon 
diakonia- ja yhteiskuntatyön keskuksen vammaistyön sihteerin työskentely 
Namibiassa näkövammaistyön konsulttina vuonna 1996 on hyvä esimerk-
ki kirkon humanitaarisesta työstä.362 Jo seuraavassa nelivuotiskertomuksessa 
(1996–1999) saatettiin kuitenkin todeta kansainvälisen vastuunoton lisään-
tyneen kirkossa, mikä oli pääteltävissä seurakuntien kansainväliseen diako-
niaan suuntaamien talousarviomäärärahojen määrän kasvusta.363 1990-lu-
vun lopulla Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisestä avustustoiminnasta noin 
puolet (49 %) toteutui kehitysyhteistyössä ja kolmannes (33 %) katastrofi-
apuna. Maantieteellisesti avustustoiminta suuntautui useimmin Afrikkaan 
ja Eurooppaan entisen Jugoslavian alueelle.364 

Kirkkohallitus otti kantaa humanitaarisen työn perusteisiin tehdessään kir-
kolliskokoukselle esityksen Kirkon Ulkomaanavun säätiöittämisestä vuonna 
1994. Esityksessään kirkkohallitus perusteli uskonnosta vapaan auttamis-
työn, jota Kirkon ulkomaanapu teki, olevan useissa tilanteissa ainoa tehokas 
tapa kertoa kristillisen uskon perusteista. Näin uskonto kiertyy humanitaa-
risen työn perusteisiin myös silloin, kun itse auttamistyö pyritään pitämään 
erillään uskonnosta.365 Myös Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston pe-
rustamisella vuonna 1999 tavoiteltiin kirkon humanitaarisen työn nopeut-
tamista äkillisten katastrofien yhteydessä.366

Kirkon Ulkomaanavun toiminnan painopisteen nähtiin olevan kansain-
välisessä humanitaarisessa avustustoiminnassa ja kirkkojenvälisen yhteistyön 

362  Kirkkohallitus 1995, 234; Kirkkohallitus 1996, 130; Kirkkohallitus 1997, 130; SELK 1997, 191.
363 Seurakuntien talousarviomäärärahat Kirkon Ulkomaanavulle muuttuivat tutkimusajankohtana siten, 

että niiden yhteenlaskettu summa oli 10,6 Mmk vuonna 1993, 15,3 Mmk vuonna 1998, 23,1 Mmk 
(3 879 112 euroa) vuonna 2001 ja 3 443 225 euroa (20,5 Mmk laskettuna samalla kurssilla kuin vuoden 
2001 summa) vuonna 2004. Talousarviomäärärahojen määrän voi näin arvioida noin kaksinkertaistuneen 
vuosina 1993–2004. Tästä voi päätellä seurakuntien taloudellisen tuen Kirkon Ulkomaanavulle kasvaneen 
tutkimusajankohtana selvästi. Talousarviomäärärahat ovat kuitenkin vain osa Kirkon Ulkomaanavun tu-
loista, ja rahan arvo eli tutkimusajankohtana, mistä syistä tuloja olisi syytä selvittää tarkemmin, jos kansain-
välistä diakoniaa haluttaisiin kuvata niiden kautta.  Kirkon ulkomaanavun vuosikirja 1994 1994, Liite 1; 
Kirkon ulkomaanavun vuosikirja 1999 1999, 72; Kirkon ulkomaanavun vuosikirja 2002 2002, 46; Kirkon 
ulkomaanavun vuosikirja 2003 2003, 46; Kirkon ulkomaanavun vuosikirja 2005 2005, 46. 

364  Kirkon ulkomaanavun vuosikirja 1999 1999, 73–75.
365  Kir.kok.ptk syysistuntokausi 1994 Liite III.8 Kirkkohallituksen esitys kirkolliskokoukselle nro 8/1994.
366  SELK 2000, 159.
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keinoin toteutettavassa kehitysyhteistyössä.367 Humanitaarisen työn kanavoi-
tumista Kirkon Ulkomaanavun kautta ei kuitenkaan pidetty täysin ongel-
mattomana, koska se saattoi eriytyä samalla liikaa kokonaiskirkon toimin-
nasta ja sen perustana olevasta kirkon kokonaisvaltaisesta lähetystehtävästä.368 

Humanitaarinen työ hiippakuntahallinnossa

Hiippakuntien humanitaarisen työn hankkeet ja muu humanitaariseen 
työhön osallistuminen oli melko vähäistä vuosina 1993–2004; tutkittavis-
ta hiippakunnista vain Tampereen ja Helsingin hiippakunnilla oli selkeästi 
humanitaariseen työhön liittyviä hankkeita.369 Sen sijaan hiippakunnat to-
teuttivat useita yhteistyöhankkeita erimaalaisten kirkkojen kanssa ja tukivat 
lähialuetyötä entisen Neuvostoliiton alueella. Aineellinen apu oli osa use-
aa hanketta, mutta hiippakuntien hankkeille oli tyypillistä, että ne sisälsi-
vät myös hengellistä yhteistyötä.370

Kirkon humanitaarista työtä on perusteltu diakoniaan liitetyllä avun tar-
peessa olevien lähimmäisten auttamisella. Länsimaiden kasvava tietoisuus ke-
hitysmaiden köyhyydestä ja rakenteellisista ongelmista on 1960-luvulta läh-
tien korostanut aineellisen avun tarpeellisuutta ja samalla synnyttänyt lähe-
tystyöstä ja hengellisestä työstä eriytyvää kirkon humanitaarista työtä. Köy-
hyys, luonnonkatastrofit, sodat ja niiden synnyttämä pakolaisuus ovat haas-
taneet kirkon tekemään humanitaarista työtä ja pohtimaan sen perusteluja.371  

Hyvä esimerkki tästä on aktiivisesti humanitaarista työtä tukenut Tampe-
reen hiippakunta, jonka diakonia- ja yhteiskunnallisen työn toimikunta kir-
jasi vuosina 1995, 1998, 1999, 2000 ja 2001 hiippakuntakokouksessa käsi-
teltävää toimintakertomukseensa tai toimintasuunnitelmaansa muistutuk-
sen siitä, että suomalaiset kuuluvat maailman hyvinvoivaan viidennekseen, 
mistä syystä on tärkeää auttaa kehitysmaissa asuvia kärsiviä ihmisiä. Myös 
Tampereen hiippakunnan diakonia- ja yhteiskunnallisen työn ohjesääntö 

367  Kirkon lähetystehtävä 2004, 18–19.
368  Koko kirkon missio 1998, 28.
369  Tampereen hiippakunnan taloudellinen avustustyö Somaliassa, Inkerissä, Baltiassa ja Balkanilla; Helsingin 

hiippakunnan Viron lapset -hanke. Ks. taulukko 11.
370  Esim. Turun arkkihiippakunnan yhteistyöhanke El Salvadorin kirkon kanssa, Lapuan hiippakunnan Au-

ta Inkerin vanhusta -hanke Inkerin kirkon kanssa ja Tampereen hiippakunnan Finnamibia-hanke Namibi-
an kirkon kanssa. Ks. taulukko 11.

371  Taylor 1995; 108–111; Leskinen 2003, 16–17; Malkavaara 2007b, 205;  Balog 2007, 174, 184–186.
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vuodelta 1993 mainitsee toimikunnan erääksi tehtäväksi sen, että kansain-
välisen katastrofitilanteen sattuessa voidaan auttaa diakonian keinoin.372

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kannanotoissa oli 1990-luvulla näh-
tävissä selkeä kirkon kokonaisvaltaisen lähetystehtävän painotus. Tähän lä-
hetystehtävään kuuluivat olennaisina osina paitsi hengellisen ja aineellisen 
työn yhtäläinen tärkeys myös ajatus kumppanuudesta ja yhteistyöstä. Yh-
teistyöstä ei enää useinkaan haluttu erottaa antajaa ja saajaa. Kirkon huma-
nitaarisessa työssä antajan ja saajan roolit olivat nähtävillä, mikä johtuu juu-
ri työn avustustyö- ja katastrofityöluonteesta.

5.3 Kasvava lähialuetyö ja ystävyysseurakuntatyö

Lähialuetyö osana kirkon kansainvälistä diakoniatoimintaa

Neuvostoliiton uskontopoliittisen tilanteen avartuminen ja valtion romah-
taminen 1990-luvun vaihteessa avasivat Suomen ja Venäjän välistä rajaa 
kirkon jäsenten tekemälle lähialuetyölle. Lähialuetyötä olivat Viroon, Inke-
riin, Venäjän-Karjalaan ja muille Suomen lähialueille entisen Neuvostolii-
ton alueella suuntautuneet humanitaarinen työ ja ystävyysseurakuntatyö.373 

Kirkon lähialuetyö ja ystävyysseurakuntatoiminta lisääntyi 1990-luvun al-
kupuoliskolla. Erityisen vilkasta oli yhteistyö Inkerin kirkon ja Baltian kirk-
kojen kanssa. Viron kirkon kanssa tehtiin yhteistyötä, jonka tavoitteena oli 
Viron kirkon diakoniatyön tukeminen. Yhteistyön muotona oli esimerkiksi 
vuonna 1993 alkanut diakoniatyöntekijöiden kouluttaminen, jossa yhteis-
työkumppaneina olivat Tallinnan teologinen instituutti ja Suomen puolel-
ta Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus. Myös virolaisia kehitysvam-
matyöntekijöitä koulutettiin ja koulujen ja seurakuntien välillä oli harjoitte-
lijavaihtomahdollisuuksia. Suomen ev.-lut. kirkko, Viron kirkko ja Schles-
wig-Holsteinin maakirkko solmivat vuonna 1993 sopimuksen, jonka mu-
kaan Suomen kirkon Viron kirkolle antama tuki kohdistui koulutustyön li-

372  Hptk Tampere 1993, Liite 4; Hptk Tampere 1995 § 12; Hptk Tampere 1998, Liite 5; Hptk Tampere 1999, 
Liite 5; Hptk Tampere 2000, Liite 5; Hptk Tampere 2001, Liite 5.

373  Takalo & Juote 1995, 42; Murtorinne 1997b, 53–55. Entisen Neuvostoliiton uskonnollisen ja yhteiskun-
nallisen tilanteen muutosta ja sen vaikutusta Inkerin kirkon toimintaan on tutkinut Ylönen 1997. 
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säksi seurakuntadiakonian tukemiseen. Myös Inkerin kirkon kanssa tehty 
yhteistyö tähtäsi diakoniatyön tukemiseen.374   

Lähialuetyö väheni 1990-luvun lopulle tultaessa. Viron kirkon kanssa teh-
ty yhteistyö painottui diakoniatyön kehittämiseen. Yhteistyö Schleswig-Hol-
steinin maakirkon kanssa jatkui ja sen puitteissa järjestettiin vuosina 1996–
1999 kaksi Itämeren alueen diakoniakonferenssia.375 

Kirkon keskitetyn diakoniayhteistyön lisäksi lähialuetyötä tekivät yksit-
täiset rovasti- ja seurakunnat sekä yksityiset ihmiset. Lähialuetyöhön kuului 
niin ystävyysseurakuntatoimintaa kuin erillisiä avustushankkeita. Erityises-
ti Inkerin kirkon kanssa tehtyyn yhteistyöhön kuului erilaisten rakennus-
hankkeiden tukemista.376

Lähialuetyö oli useaan otteeseen esillä Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön 
keskuksen (KDYK) toimintakertomuksissa. Tehtävän lähialuetyön kerrot-
tiin olevan luonteeltaan diakonista ja yhteiskunnallista ja tapahtuvan yhteis-
työssä Kirkon Ulkomaanavun kanssa.377 Hiippakunta-aineistossa lähialue-
työ nimettiin usein osaksi kansainvälistä diakoniaa.378

Kirkon Ulkomaanapu oli alkanut koordinoida Inkeriin ja Baltiaan suun-
tautuvaa avustustyötä jo vuodenvaihteessa 1988–1989. Niin kutsutun Bal-
tia-projektin tarkoituksena oli kartoittaa avuntarvetta ja kanavoida apua 
Suomen lähialueilla Baltiassa ja Inkerissä. Vuonna 1993 perustettiin Kirkon 
järjestöjen Inkeri-neuvottelukunta koordinoimaan kirkkojenvälistä yhteis-
työtä vuonna 1992 Viron kirkosta itsenäistyneen Inkerin kirkon kanssa.379 

Porvoon hiippakunnassa toteutettiin lähialue- ja ystävyysseurakuntatoi-
minnan kartoitus vuosina 1996 ja 1998. Hiippakunnan lähetystoimikun-
ta lähetti syksyllä 1996 seurakuntiin kyselyn, jossa kysyttiin ystävyysseura-
kuntasuhteita koskevan lisätiedon tarvetta. Kyselyyn saatiin vastaus 49 seu-
rakunnasta. Vastauksissa käsiteltiin etupäässä ystävyysseurakuntasuhteita Ve-
näjälle ja Baltian maihin. Noin puolella seurakunnista oli tai oli ollut yhte-

374  Kirkon keskukset 1993, 31; Lahtinen 1994, 33–39; Viron-työstä Kirkkohallitus 1995, 149–151; SELK 
1997, 168–169.

375  SELK 2000, 126.
376  Esimerkiksi Tampereen hiippakunnassa kirkon organisoimaa lähialuetyötä, johon kuului humanitaarista 

työtä, edusti Janakkalan rovastikunnan Finkeri-projekti, jota käsiteltiin hiippakuntakokouksissa lähetys-
työn toimintakertomusten yhteydessä. Finkeri-projektin olennainen osa olivat talkoohenkiset kirkonraken-
nustyöt Inkerinmaalla. Hptk Tampere 2000 § 12; 2002 § 12; 2003 § 12. Kirkonrakennusprojekteista In-
kerinmaalla ks. Kirkon ulkomaanavun vuosikirja 1994, 35–36; Takalo & Juote 1995, 43; Lahtinen 2000, 
11–13; SELK 2004, 253.

377  Ks. esim. Kirkkohallitus 1995, 131; Kirkkohallitus 1997,153; Kirkkohallitus 1998, 168–169.
378  Esim. Hptk Kuopio 1993 § 11; Hptk Lapua 1996, Lapuan hiippakunnan diakoniatoimikunnan toiminta-

kertomus vuodelta 1995; Hptk Mikkeli 1999 § 10.
379  Kirkon ulkomaanavun vuosikirja 1992, 17; Lahtinen 1994, 33; Takalo & Juote 1995, 42.
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yksiä ulkomaisiin seurakuntiin. Diakonia- ja yhteiskuntatyön toimikunta 
teki puolestaan puhelinkyselyn seurakuntiin vuonna 1998. Kyselyn tarkoi-
tuksena oli kartoittaa seurakuntien yhteyksiä Suomen lähialueiden seura-
kuntiin Baltiassa, Inkerinmaalla ja Venäjän-Karjalassa. Huomiota kiinnitet-
tiin erityisesti ystävyysseurakuntatoimintaan ja sosiaaliseen avustustyöhön. 
Kyselyn tuloksena todettiin tiedon diakonisen työn kokonaisvaltaisuudesta 
ja kiinnostuksen ystävyysseurakuntatoimintaa kohtaan lisääntyneen. Por-
voon hiippakunta järjesti vuonna 1998 lähialuetyön kurssin seurakuntien 
työntekijöille ja muille asiasta kiinnostuneille sekä lähetti seurakuntiin lä-
hialuetyötä käsittelevää materiaalia.380

Idäntyön organisointi kirkossa

Lähialuetyön lisääntyminen Venäjällä ja Virossa arvioitiin vuonna 2004 ole-
van eräs kansainvälisen diakonian viimeaikaisista muutoksista. Lähialuetyö 
oli toteutunut esimerkiksi ystävyysseurakuntatoiminnan kautta. Lähialue-
työn koordinoinnissa koettiin kuitenkin vielä haasteita. Työn jakautumi-
nen lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniatyöhön sekä toiminta pait-
si järjestötoimijoiden välityksellä myös seurakuntien itsenäisten kontaktien 
kautta toivat työhön myös haitallisia vaikutuksia. Kirkon lähetystyön neu-
vottelukunta pitikin kokemuksista oppimista tärkeänä kirkon kansainvälis-
tä työtä kehitettäessä.381

Entisen Neuvostoliiton alueella tehty niin kutsuttu idäntyö asettui hiip-
pakunnissa sekä diakoniatoimikuntien että lähetystoimikuntien toimialueil-
le. Lisäksi seurakunnilla oli itsenäisiä yhteyksiä rajantakaisiin seurakuntiin. 
Esimerkiksi Lapuan hiippakunnassa toteutettiin 1990-luvulla Auta Inkerin 
vanhusta -diakoniakampanjaa, jonka tavoitteena oli tukea Inkerin kirkon 
diakoniatyötä ja auttaa inkeriläisiä vanhuksia.382 Toisaalta myös lähetystoi-
mikunta organisoi toimintaa Inkerissä.  

380 Hptk Borgå 1997, Missionkommittén i Borgå stift verksamhetsberättelse för 1996; Hptk Borgå 
1998, Missionskommittén verksamhetsberättelse för 1997; Hptk Borgå 1999, Stiftrådet i Borgå stift 
Verksamhetsberättelse för 1998.

381  Kirkon lähetystehtävä 2004, 20. Neuvottelukunta ei erittele tarkemmin mainitsemiaan haitallisia vaiku-
tuksia.

382  Hptk Lapua 1995, Liite 3; Hptk Lapua 1996, Lapuan hiippakunnan diakoniatoimikunnan toimintaker-
tomus vuodelta 1995.
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Monilla hiippakuntamme seurakunnilla on aktiivista toimintaa entisen 
Neuvostoliiton alueella, mutta työhön uhratut varat ja lahjoitukset eivät 
näy Kirkon lähetystyön keskuksen laatimissa tilastoissa. Tämä johtuu siitä, 
että seurakunnilla on suorat yhteydet niihin kohteisiin, joita ne tukevat, ei-
vätkä kaikki kanavoidu lähetysjärjestöjen kautta. Idän työ on tuonut uutta 
aktiivisuutta seurakuntiin. Nyt olisi tarpeen huomioida tämä työ laajem-
min ja luoda sille tarvittaessa yhteinen ohjeisto. (Hptk Lapua 1996, Lapu-
an hiippakunnan lähetystoimikunnan toimintakertomus vuodelta 1995)

Tampereen hiippakunnan hiippakuntakokouksessa keskusteltiin vuonna 
2000 idäntyön organisoimisesta kirkossa. Yksittäisten seurakuntien teke-
mässä avustustyössä nähtiin haastavana yhteistyösuhteiden muodostumi-
nen avun kohteina olevien seurakuntien kanssa.

Varsinkin yksityisten seurakuntien apu itärajan taakse on ollut vilkasta. 
Tämän työn tärkeyttä vuosi sitten tähdennettiin ja työ on tuottanut tulos-
ta. Mutta on ollut todettavissa, että apu on ollut joiltain osin hallitsema-
tonta ja avunsaajien puolella on saattanut tulla tuntuma kuin vierailut 
olisivat vain rikkaiden ”kummisetien” vierailuja. Tämä satunnainen mo-
nin tavoin tapahtunut materiaalin vienti rajan taakse ei ole ollut kaikin 
puolin ongelmatonta, eikä tämä tarkoita vain rajamuodollisuuksia vaan 
myös ongelmia saajien puolelta. Ehkä lähetystoimikunta olisi oikea elin 
tämänkin asian järkevään koordinoimiseen. (Hptk Tampere 2000 § 12)

Keskitettyä organisoimista pidettiin parempana vaihtoehtona kuin yksit-
täisten seurakuntien yhteyksiä ja avustustyötä. Kirkon tekemä Inkerin-työ 
nähtiin hallitumpana, koska se tapahtui useamman seurakunnan yhteistyö-
nä tai rovastikunnallisena toimintana. Lähialuetyön organisoimisessa pidet-
tiinkin tärkeänä yhteistyön tiivistymistä lähialuetyön eri tekijöiden kanssa, 
joita olivat lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun lisäksi valtakunnal-
liset kehitysapujärjestöt.383  

383  Hptk Tampere 2000 § 12.
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5.4 Näkökulmia lähimmäisyyteen II: kaukaisen 
lähimmäisen auttaminen

Auttaminen, vastuullisuus, kristillisyys ja kumppanuus kansainvälisen 
diakonian perusteluina

Miksi kirkossa tehtiin kansainvälistä diakoniaa? Miten kansainvälistä dia-
koniaa perusteltiin? Esimerkiksi Mikkelin hiippakunnassa kansainvälinen 
diakonia nähtiin sekä ihmisten kärsimyksen lievittämisenä että lähimmäis-
vastuuseen kasvattamisena.

Maailmamme on pienentynyt. Jokainen päivä saamme uutisia ihmis-
ten kärsimyksestä. Ahdistuksemme lisääntyy tai käännämme kärsimyk-
selle selän. Hädän lieventämiseksi meille annetaan suunnattomasti mah-
dollisuuksia. Tätä mahdollisuuksien kirjoa pyritään tarjoamaan ihmisil-
le kansainvälisen diakonian kautta. Kansainvälisen diakoniatyön tavoit-
teena on tukea ja kannustaa ihmisiä omalta pieneltä osalta kantamaan 
vastuuta kaukaisesta lähimmäisestä. Kansainvälinen diakonia enentyvi-
ne haasteineen on hiippakunnan diakoniatyön eräs haaste. 

Tavoitteet: Kansainvälinen diakonia miellettäisiin osaksi seurakunnan 
yhteistä tehtävää. Monella alueella lisääntyvä kansainvälistyminen an-
taa mahdollisuuksia lisääntyviin yhteyksiin. Omasta jakaminen kaukai-
selle lähimmäiselle on kaikkien ikäluokkien oppimistavoite. (Hptk Mik-
keli 2003, Liite 8)

Kaiken kaikkiaan hiippakunta-aineistosta löytyi kansainväliselle diakoni-
alle neljä perustelua: 
1. Kansainvälisen diakonian keinoin haluttiin auttaa kärsiviä ihmisiä elä-

män haasteisiin vastaamisessa. 
2. Kansainvälinen diakonia nähtiin globaalin vastuun kantamisena.
3. Kansainvälinen diakonia nähtiin kristillisenä toimintana, joka perustui 

kristilliseen lähimmäisenrakkauteen ja julistuksen ja palvelun yhteyteen 
kirkon toiminnassa. 

4. Kansainvälinen diakonia nähtiin lisäksi kumppanuuden ja vuorovaiku-
tuksen väylänä. 
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Kansainvälinen diakonia kärsivän lähimmäisen auttamisena oli useana 
vuonna esillä Tampereen hiippakunnan hiippakuntakokouksessa. Sydämen 
avaaminen lähimmäisen hädälle ja kärsivien auttaminen yhdistyivät Tam-
pereella muistutukseen siitä, että suomalaiset kuuluvat maailman hyvin-
voivaan viidennekseen ja heillä on siksi varaa auttaa köyhempiään.384  La-
puan hiippakunnassa vedottiin samoin kaukana elävien lähimmäisten suo-
malaisiin verrattuna vaikeammista olosuhteista.385 Lähimmäisvastuu ja kau-
kaistenkin lähimmäisten auttaminen olivat esillä myös Mikkelin ja Kuopi-
on hiippakunnissa.386 Turun arkkihiippakunnassa lähimmäisen auttaminen 
yhdistyi globaalin näkökulman lisäksi paikallisten pakolaisten auttamiseen 
kirkon tehtävänä. 387 

Globaalin vastuun kantaminen näyttäytyi kansainvälisessä diakoniassa kes-
kusteluna ihmisten välisestä tasa-arvosta ja yhteiskunnan oikeudenmukai-
suudesta. Hiippakuntakokousaineistossa tuotiin esille omasta jakamista ja 
omasta luopumista osana kansainvälistä diakoniaa. Vastuuseen kasvaminen 
ja kasvattaminen nähtiin osana kirkon kansainvälistä diakoniaa esimerkik-
si Turun arkkihiippakunnassa sekä Helsingin ja Tampereen hiippakunnis-
sa. Porvoon hiippakunnassa korostettiin vastuunkantamisen yhteyttä glo-
baaliin diakoniseen vastuuseen.388   

Kansainvälistä diakoniaa perusteltiin kristillisten arvojen toteuttamisel-
la ja kristillisellä lähimmäisenrakkaudella, jonka voitiin myös todeta olevan 
diakonian perustehtävä.389 Lähimmäisen diakoniseen palvelemiseen nähtiin 
yhdistyvän myös kristillisen julistuksen näkökulma.390 

Kansainväliseen diakoniaan liitettiin kysymyksiä kumppanuudesta avun 
kohteiden kanssa. Hiippakuntakokouksissa oli jonkin verran esillä vastavuo-
roinen yhteys kaukaisten lähimmäisten kanssa.391 Vastavuoroisuutta enem-
män hiippakuntakokouksissa tuotiin kuitenkin esille omasta antamista ja 
jakamista lähimmäisen hyväksi.

384  Hptk Tampere 1993, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001 ja 2003.
385  Hptk Lapua 1994.
386  Hptk Mikkeli 1993, 1995, 1999, 2002, 2003, 2004; Hptk Kuopio 1993, 1995, 1996, 1997, 1999. 
387  Hptk Turku 1993. 
388  Hptk Turku 1996; Hptk Helsinki 1997, 1998, 1999, 2000; Hptk Tampere 1999, 2000, 2001; Hptk Bor-

gå 1996, 1997, 1999, 2000. 
389  Hptk Tampere 2001; Hptk Mikkeli 2002, 2003, 2004; Hptk Helsinki 1996, 1999; Hptk Borgå 1996, 

1998, 2000.
390  Hptk Lapua 1999; Hptk Kuopio 1999.
391  Hptk Mikkeli 1993.
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Hiippakuntakokousaineistossa ei tullut esille kirkon keskushallinnossa ko-
rostunut kirkon kansainvälisen työn perusteleminen ihmisten tasa-arvoisuu-
della ja yhdenvertaisuudella, jotka juontavat juurensa Jumalan luomistyös-
tä.392 Kansainvälisen diakonian perustelut korostivat hiippakunta-aineis-
tossa pikemminkin diakonian yksisuuntaisuutta kuvaamalla maailman hä-
tää kärsivien auttamista, omasta jakamista ja vastuu kantamista muista.393    

Auttamisen roolit ja etäisyyden merkitykset kansainvälisessä diakoniassa

Kansainvälisen diakonian yhteydessä puhutaan usein auttamisesta ja erityi-
sesti ”maailman köyhien” auttamisesta. 

Altruismitutkimuksessa on esitetty, että itselle vieraiden ja kaukaisten ih-
misten, kuten kehitysmaissa asuvien ihmisten, auttaminen on vaativinta aut-
tamista.394 Auttaminen on sitä todennäköisempää, mitä lähempänä autetta-
va on ja miten hyvin auttaja tuntee hänet. Auttamishalukkuus on suurinta, 
kun kyseessä ovat itselle läheiset ihmiset, jotka vaikuttavat auttajan omassa 
elämänpiirissä. Ihmisten sosiaalisia suhteita ja auttamisasenteita tutkittaes-
sa on havaittu ihmiselle luontaiseksi jako meihin ja heihin, sisäpiiriin ja ul-
kopiiriin, jotka edellyttävät toistensa olemassa olon. Jaolla sisä- ja ulkopii-
riin on todettu olevan vaikutusta myös toisia ihmisiä koskeviin asenteisiin 
siten, että ulkopiiriin kuuluvat ihmiset koetaan usein paitsi vieraiksi myös 
pelottaviksi tai epäluuloa herättäviksi.395 

Kangas ja Saari ovat tarkastelleet avustuskohteen ”muukalaisuuden” vai-
kutusta Yhteisvastuukeräyksen tuottoon vuosina 1950–1998. Muukalaisuu-
della he tarkoittivat sitä, että osa keräystuotosta meni ulkomaiseen avustus-
kohteeseen. Tutkimuksessa ei havaittu, että avustuskohteen kotimaisuudel-
la tai ulkomaisuudella olisi vaikutusta keräyksen tuottoon. Ulkomaisten ke-
räyskohteiden saamat avustukset ovat kasvaneet ajan kuluessa. Tätä selittää 
ainakin se, että keräysten tuotto ja ulkomaisten kohteiden osuus ovat mo-
lemmat kasvaneet yleisen suomalaisen talouskasvun myötä. Tutkijat pitivät 

392  Esim. Lähetetty Jumalan kansa 1993; Koko kirkon missio 1998; Kirkon lähetystehtävä 2004.
393  Kansainvälisen diakonian perustelut olivat hyvin samantyyppiset kuin Luterilaisen maailmanliiton diako-

nialinjauksen Diakonia in Context näkemys kansainvälisestä diakoniasta. Diakonia in Context 2009, 52–
58. Myös vuonna 2013 ilmestyneessä Luterilaisen maailmanliiton diakonialinjauksessa Seeking Convivia-
lity. Re-forming Community Diakonia in Europe diakonian keskeisiksi lähtökohdiksi nostettiin kutsuttu-
na oleminen, osallisuus, oikeudenmukaisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen. Seeking Conviviality 2013, 
15–26.

394  Leskinen 2011, 105.
395  Saari & Kainulainen & Yeung 2005, 73–76; Pessi & Saari 2008, 113–116.
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mahdollisena, että myös se, että kaukaiset autettavat ovat tiedonvälityksen 
lisääntymisen myötä saaneet aikaisempaa tarkemmat kasvot, on lisännyt 
avustushalukkuutta. Kaukana olevat ihmiset ovat tulleet läheisimmiksi ja 
saman maailman asukkaiksi Yhteisvastuukeräykseen osallistujien kanssa.396

Mitä yhteistyökumppanin, avun tarvitsijan, kaukaisuus merkitsee kansain-
välisessä diakoniassa? Tässä tutkimuksessa havaitsin, että 1990-luvulla kir-
kon kansainvälinen diakonia nähtiin yhä enemmän myös kotimaassa tapah-
tuvana toimintana, jossa yhteistyökumppaneina, avun tarvitsijoina, olivat 
Suomeen muuttaneet ja Suomessa asuvat ulkomaalaiset ja maahanmuutta-
jat.397 Kaukaista lähimmäistä ja Suomessa asuvaa maahanmuuttajaa yhdisti 
näin kirkon näkökulmasta vieraus tai toiseus suhteessa niin kutsuttuun pe-
rinteiseen suomalaiseen. Näin kansainvälisessä diakoniassa toteutettiin muu-
kalaisen palvelemista. Kääntöpuolena palvelemisessa oli yhteistyökumppa-
nin jääminen usein etäisen avun tarvitsijan, autettavan, rooliin. Ulkomai-
sen yhteistyön kohdalla tasavertaisen suhteen tavoittelussa oli haasteena jo 
maantieteellinen etäisyys. Myös yhteydenpidon keinot ja organisaatiot tuot-
tivat etäisyyttä sekä se, että useissa kirkon hallinnon kansainvälisen diako-
nian hankkeissa oli kyse taloudellisesta avustamisesta tai materiaalin taikka 
osaamisen viennistä ulkomaille. Myös vastavuoroisuutta ja yhteistyöhank-
keita syntyi hiippakunnissa. Kansainvälinen diakonia voitiin ymmärtää ih-
misten välisenä jakamisena, jossa jaettavana oli muutakin kuin vaikkapa ra-
ha. Kansainvälisen diakonian yhteydessä keskusteltiin myös muun muassa 
kristillisen uskon ja esirukouksen jakamisesta niistä näkökulmista, että kaik-
ki kristityt kuuluvat ikään kuin samaan uskonyhteisöön ja että kaikki ihmi-
set ovat samanarvoisia. Rahan, materiaalin tai osaamisen jakamisessa ei syn-
tynyt juurikaan vastavuoroisuutta. 

Vierauden tai toiseuden kokemukset voivat näyttäytyä vieraanpelkona 
taikka vierauden tai eksoottisuuden ihailuna. Löytty on tutkinut toiseutta 
suomalaisessa lähetyskirjallisuudessa. Hän erottaa ”toisiin” suhtautumises-
sa pelon (ksenofobia) ja ihailun (ksenofilia) rinnalla kolmannen suhteustu-
mistavan, ksenosofian eli viisauden suhteessa vieraaseen. Koska Löytty on 
tutkinut toiseuden näkemistä ja tuottamista Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon tekemän lähetystyön yhteydessä, hänen havaintonsa ovat erityisen 
mielenkiintoisia tämän tutkimuksen kannalta; ovathan kansainvälisen dia-

396  Kangas & Saari 2000, 255–257. Ulkomaisten kohteiden valinnasta Yhteisvastuukeräyksessä ks. Leskinen 
2000, 299–307.

397  Ks. luku 6.
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konian juuret pitkälti juuri kirkon tekemässä lähetystyössä. Keskeistä Löy-
tyn tutkimuksessa on kristillisen lähimmäisyyden suhteuttaminen lähimmäi-
sen etäisyyteen sekä se, että muista puhuttaessa kerrotaan aina myös itsestä. 
Nämä näkökulmat tarjoavat mahdollisuuksia tarkastella kirkon kansainvä-
lisen diakonian valintoja. Lähimmäisen näkeminen toisena ja itselle vieraa-
na yhdistää Löytyn mukaan ksenofobiaa, vieraan pelkoa ja ksenofiliaa, vie-
raan ihailevaakin rakastamista. Ksenosofia, vierautta koskeva viisaus, voi olla 
Löytyn mukaan avain vierauden kohtaamiseen paitsi lähetyskirjallisuudes-
sa myös laajemmin monikulttuuristuvassa suomalaisessa yhteiskunnassa.398   

Vieraanpelossa ja vieraanihailussa korostuu yksiulotteinen kuva vieraasta: 
itselle vieraasta ei tiedetä paljon eikä häntä tunneta hyvin, mistä syystä vie-
raasta rakentuva kuva koostuu helposti toisen käden tiedosta ja yksittäisistä 
tiedoista. Näin itselle vieras ja etäinen ihminen – tai vaikkapa avustuskoh-
de – saatetaan määritellä vähäisen tuntemuksen varassa ja nähdä epärealisti-
sen hyvänä tai pahana. Kansainvälisen avustustyön osalta tämä voi tarkoittaa 
esimerkiksi ohuutta avustushankkeita koskevassa päätöksenteossa tai avus-
tushankkeiden käsittelyssä. Esimerkiksi tässä luvussa käsiteltyjä hiippakun-
tien kansainvälisiä diakoniahankkeita ei kyseenalaistettu tai pohdittu hiippa-
kuntakokouksissa, vaan ne esitettiin myönteisinä ja hyvää tekevinä asioina. 

Maan rajojen ulkopuolelle suuntautuneessa diakoniatoiminnassa oli tut-
kimusajankohtana kyse kaukaisen lähimmäisen auttamisesta. Pyrkimys kär-
sivien ihmisten auttamiseen ja kristillisen lähimmäisenrakkauden toteutta-
miseen näkyivät selkeästi niissä perusteluissa, joita toiminnalle kirkon hal-
linnossa annettiin. Samalla esiin tuli autettavien etäisyys auttajista. Kaukai-
set lähimmäiset jäivät tutkimusaineistossa vieraiksi ja toisiksi suhteessa suo-
malaisiin toimijoihin. Tätä selittävät paitsi tosiasiallinen etäisyys kaukaisiin 
lähimmäisiin myös erilaiset auttamistoiminnan kautta rakentuvat roolit. 
On luonnollista, että kirkon toimijat eivät tunne kansainvälisen diakonian 
kohteita henkilökohtaisella tasolla. Samoin lienee luonnollista, että hallin-
nollisessa aineistossa yhteistyökumppaneihin tutustuminen jää vähemmäl-
le. Huomion arvoista on kuitenkin se auttamiskohdeajattelu, jota aineisto 
kuvastaa. Kansainväliset yhteistyökumppanit näyttäytyvät usein toimijoina, 
joilla on vähäisemmät resurssit ja joille kirkko jakaa omastaan. Kansainvä-
liseen diakoniaan mahdollisesti liittyvä vastavuoroisuus jää aineistossa vä-

398  Löytty 2006, 147–149, 285–286. Koska Löytyn tarkastelun kohteena on lähetystyö Ambomaalla, hän käyt-
tää myös käsitteitä ambofobia, ambofilia ja ambosofia kuvaamaan toiseuden ilmenemistä lähetyskirjallisuu-
dessa. Vieraan kohtaamisesta Raamatussa ja kristillisessä perinteessä ks. Saarinen 2011, 38–54.
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hälle huomiolle ikään kuin yhteistyökumppaneilla ei olisi juurikaan omaa 
tuotavaa yhteistyöhön. Tätä korostaa aineistossa esiintyvä korostus materi-
aalisen avun antamisesta ja siitä, kuinka ulkomaille mennään opettamaan 
hyviä työskentelytapoja. Esimerkiksi hengellinen kumppanuus, kuten tois-
ten puolesta rukoileminen, ei juuri esiinny aineistossa. Hallinnollisesta ai-
neistosta näkee toteutuneesta toiminnasta vain osan, eikä siitä sen vuoksi 
voi tehdä koko toimintaa kattavia johtopäätöksiä. Hiippakunta- ja keskus-
hallinnon aineisto kuitenkin heijastaa kirkon toiminnan päälinjoja eikä ai-
nakaan ole siitä irrallista. Jatkossa olisi mielenkiintoista perehtyä aineistoon 
tarkemmin esimerkiksi sen sisältämien subjektipositioiden399 näkökulmasta.

399  Kirkollisen kielenkäytön subjektipositioita ja niiden suhdetta vallan käyttöön on tutkinut Thitz 2013.
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6 kulttuurienvälinen diakonia 

6.1 Kulttuurienvälinen diakonia kotimaistuvan 
kansainvälisen diakonian kuvaajana

Kulttuurienvälisen diakonian käsite 

Kansainväliseksi diakoniaksi kirkon hallinnossa kutsuttu toiminta ta-
pahtui tutkimusajankohtana yhä enenevässä määrin kotimaassa. Toi-

minnan piiriin kasvoi uusia työmuotoja kuten maahanmuuttajatyö ja mo-
nikulttuurisuustyö. Myös maahanmuuttoon liittynyt asennekasvatus lisään-
tyi kirkossa 1990-luvulla. Hiippakunta-aineistosta luokittelemistani diako-
nian kansainvälisistä ulottuvuuksista hieman yli puolet (56 %) tapahtui il-
man yhteyksiä ulkomaille.400 

Nimitän tutkimusaineistossani esiintyvää, kotimaassa tapahtuvaa ja koti-
maahan suuntautuvaa, mutta kansainväliseksi kutsuttua diakoniatoimintaa 
kulttuurienväliseksi diakoniaksi, koska siinä korostuu eri kulttuurien koh-
taaminen Suomessa sekä valmistautuminen eri kulttuurien kohtaamiseen. 

Kulttuurienvälisyys on monitulkintainen käsite, jota on käytetty ja tutkit-
tu kansainvälisessä tutkimuksessa 1970-luvulta lähtien. Kulttuurienvälisyyt-
tä on tutkittu Suomessa etenkin 1990-luvulla lisääntyneen maahanmuuton 
myötä, ja aivan viime aikoina on ilmestynyt useampi sitä koskeva tutkimus. 

400  Hiippakunta-aineiston yhteensä 369 luokitellusta havainnosta jopa 206 havaintoa (56 %) viittasi kotimaas-
sa tapahtuvaan, mutta luonteeltaan kansainväliseen diakoniatoimintaan. 
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Kulttuurienvälisyyttä on tutkittu hyvin monen tieteenalan näkökulmasta, 
kuten sosiologian, antropologian ja kasvatustieteiden näkökulmista.401 

Kirkon toiminnan näkökulmasta kulttuurienvälisyyttä on lähestytty yh-
teiskunnan monikulttuuristumisen myötä vuosituhannen vaihteessa. Kyl-
lönen on tutkinut uskonnon roolia maahanmuuttajien konfliktien sovitte-
lussa kirkon maahanmuuttajatyön näkökulmasta.402 Diakonian tutkimuk-
sessa kulttuurienvälisyys on ollut esillä varsin vähän.403 

Kulttuurienvälisyys (engl. adjektiivi intercultural) on läheisessä yhteydes-
sä monikulttuurisuuteen (engl. adjektiivi multicultural) ja kulttuureja ylittä-
vään (cross-cultural) toimintaan. Viime aikoina on Suomessakin alettu käyt-
tää moninaisuuden tai moneuden käsitettä (engl. diversity) kuvaamaan eri-
laisuutta ihmisyhteisöissä ja ihmisyksilöiden välillä. Kaikkia näitä käsitteitä 
yhdistää keskittyminen eri kulttuurien huomioimiseen.404

Kulttuurienvälisyyden käsitettä on mahdollista tarkastella useasta eri nä-
kökulmasta. Esittelen tässä, millä tavoin ymmärrän sen tässä tutkimukses-
sa. Käsittelen ensin kulttuurin käsitettä ja sen jälkeen sitä, millä tavoin kult-
tuurienvälisyyttä voidaan tarkastella. Lisäksi pohdin kulttuurienvälisyyteen 
linkittyviä toiseuden ja toiseuttamisen käsitteitä.

Kulttuurilla on ymmärretty tietyn ihmisryhmän tapojen kokonaisuutta.  
Kulttuuri voidaan yhdistää niin laajojen ihmisryhmien asiaksi (kuten puhe 
länsimaisesta kulttuurista tai vaikkapa italialaisesta kulttuurista) kuin sup-
peamman ihmisryhmän asiaksi (kuten työpaikan työkulttuuri).405 

Kulttuurin käsitettä on kritisoitu ihmisyksilöiden yksiulotteistamisesta ja 
ulkopäin tapahtuvasta niputtamisesta. Kulttuurilla on myös pyritty selittä-
mään laajoja yhteiskunnallisia ilmiöitä ja arvojärjestelmiä, vaikka itse kult-
tuurin käsitettä itseään ei ole määritelty. Omaksi tutkimusaihepiirikseen on-

401  Raunio & Säävälä & Hammar-Suutari & Pitkänen 2011, 19; Derwin & Keihäs 2013, 19–22; Korhonen 
2013; Ubani 2013, 85. Kyllönen on tutkinut uskonnon roolia maahanmuuttajien konfliktien sovittelussa 
kirkon maahanmuuttajatyön näkökulmasta. Vrt. Kotikansainvälisyys kansainvälisen diakonian osana. Hel-
singin Diakonissalaitos 2014, 34. 

402  Kyllönen 2012.
403  Kirkon maahanmuuttajatyötä on diakonian näkökulmasta käsitellyt Puuska 2012. Diakonian ja monikult-

tuurisuuden välistä suhdetta on käsitelty myös norjalaista seurakuntadiakoniaa käsitelleessä raportissa, jossa 
käsitellään maahanmuuttajatyötä ja työtä monikulttuurisessa ympäristössä. Maahanmuuttajatyö nähdään 
osana kansainvälistä diakoniaa, ja sitä kutsutaan monikulttuuriseksi diakoniaksi. Raportissa monikulttuu-
rinen diakonia asettuu mm. osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää. över gränser 1999, 192–205.  Ai-
heesta ei kuitenkaan ole tehty tutkimuksellisia jäsennyksiä.

404  Sekä kulttuurienvälisyys että monikulttuurisuus ovat käsitteitä, jotka ovat saaneet useita erilaisia määritte-
lyjä niin suomalaisessa kuin kansainvälisessäkin tutkimuksessa. Niitä on käsitelty mm. kasvatustieteellises-
sä ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Esim. Lehtonen & Löytty & Ruuska 2004; Saukkonen 2007 
ja 2013; Puukari & Korhonen 2013, 17–19.

405  Raunio & Säävälä & Hammar-Suutari & Pitkänen 2011, 20–21, 48.
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kin ehdotettu kulttuurisuutta eli sitä, miten kulttuurin käsitettä käytetään. 
Kulttuurienvälisyyden ja monikulttuurisuuden käsitteitä on puolestaan kri-
tisoitu muun muassa erilaisuuden luomisesta ihmisten eri ryhmiin luokit-
telemisen keinoin.406  

Nykytutkimus korostaa kulttuurin prosessiluonnetta. Kulttuuri muotou-
tuu uudelleen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, ja siihen liittyy erilais-
ten yksilö- ja ryhmäidentiteettien rakentamista. Vuorovaikutukseen osallis-
tuvat erilaiset toimijat, jotka voivat olla niin yksilö- kuin ryhmä- tai orga-
nisaatiotoimijoita.407

Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen ja kasvatuksen tarkastelu ovat ta-
poja lähestyä kulttuurienvälisyyttä. Kulttuurienvälisen sensitiivisyyden eli 
herkkyyden avulla on tarkasteltu yksilöiden suhdetta muihin tai itselle vie-
raisiin kulttuureihin.  

Kulttuurienvälinen vuorovaikutus (intercultural communication) tapahtuu 
erilaisissa toimintaympäristöissä eli erilaisilla areenoilla. Tällaisia areenoja 
ovat työpaikkojen ja oppilaitosten rinnalla erilaiset yhteiskunnallisen vaikut-
tamisen väylät ja toimintaorganisaatiot.408 Kirkko ja sen diakoniatoiminta 
ovat esimerkkejä kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen areenoista. Kulttuu-
rienvälinen kasvatus (intercultural education) ei ole vain kulttuurien moni-
naisuuteen tutustumista vaan kiinnostuksen herättämistä omaa kulttuuris-
ta taustaa ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusta kohtaan.409 

Kulttuurienvälisen sensitiivisyyden (intercultural sensitivity) käsite tarjoaa 
mahdollisuuden tarkastella yksilön suhdetta muihin kulttuureihin ja näiden 
edustajiin. Bennett on hahmottanut kuusiosaisen mallin, jolla voidaan ku-
vata yksilön suhdetta muihin kulttuureihin. Mallissa suhtautumistavat ja-
kaantuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa yksilön ajatukset ja koke-
mukset lähtevät omasta kulttuurista, jota pidetään mittarina myös muille 

406  Raunio & Säävälä & Hammar-Suutari & Pitkänen 2011, 32; Derwin & Keihäs 2013, 107–109.
407  Jensen 2011, 9−29; Derwin & Keihäs 2013, 119–121. Jensen ehdottaa kulttuurienvälisen vuorovaiku-

tuksen käsitteen tilalle post-kulttuurista vuorovaikutusta, joka korostaa kulttuuria vuorovaikutustilanteis-
sa muuttuvana tekijänä ja vuorovaikutuksen perustumista ihmisten erilaisuudelle ilman yleistävää kulttuu-
rin käsitettä. Jensen 2011, 26–27.

408  Raunio & Säävälä & Hammar-Suutari & Pitkänen 2011, 25, 43, 48. Raunio, Säävälä, Hammar-Suutari ja 
Pitkänen erottavat kulttuurienvälisen toiminnan areenoissa neljä erilaista areenatyyppiä, jotka eroavat toi-
sistaan vuorovaikutuksen suuntien ja moninaisuuteen suhtautumisen ulottuvuuksissa. Neljä areenatyyppiä 
ovat 1) assimilaation alustat, 2) kulttuurien mosaiikki, 3) integraation areenat ja 4) kolmannen kulttuurin 
kehitysareenat.  Kahdessa ensimmäisessä korostuu vuorovaikutuksen yksisuuntaisuus ja kahdessa jälkim-
mäisessä monisuuntainen vuorovaikutus. Kaksi keskimmäistä korostavat kulttuurienvälisen vuorovaiku-
tuksen moninaisuutta ja ylirajaisuutta. Raunio & Säävälä & Hammar-Suutari & Pitkänen 2011, 41–43.

409  Paige 1993, 1−18. Myös monikulttuurisessa ohjauksessa korostuu omaan kulttuurisen taustan ymmärtämi-
nen edellytyksenä kulttuurienväliselle kohtaamiselle. Puukari & Korhonen 2013, 19–21.
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kulttuureille. Tällainen etnosentrinen lähestymistapa muodostuu kieltävis-
tä, puolustavista ja vähättelevistä suhtautumistavoista. Toisessa osassa kult-
tuurisia eroja pidetään arvostettavina ja ne nähdään myönteisessä valossa. 
Tämä etnorelatiivinen lähestymistapa muodostuu hyväksyvästä suhtautu-
mistavasta, mukautumisesta ja integraatiosta. Bennetin mallin mukaan hen-
kilön kulttuurienvälinen sensitiivisyys vahvistuu kulttuuristen erojen koke-
misen myötä.410 

Kulttuurin ja kulttuurienvälisyyden käsitteitä on kuvattu kolmiosaisella 
jaottelulla, jossa suhde kulttuurin käsitteeseen on erottava tekijä. Kiinteäs-
sä kulttuurienvälisyydessä kulttuuri nähdään muuttumattomana ja ulkoa-
päin määriteltävänä, notkeassa kulttuurienvälisyydessä korostetaan kulttuu-
rin monimuotoisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta; kaksikasvoinen kulttuu-
rienvälisyys puolestaan sisältää näitä molempia, minkä vuoksi se on ristirii-
taista.411 Jako tuo esiin myös kulttuurin ja kulttuurienvälisyyden määrittelyn 
tuottaman toiseuden. Etenkin kiinteään kulttuurienvälisyyteen liittyy kult-
tuuristen rajojen määrittelyä ulkopäin ja näiden rajojen säilymistä muuttu-
mattomina. Tällöin kulttuurien nimeämiseen saattaa yhdistyä ihmisten ja 
ihmisryhmien sisään- ja poissulkemista. Kulttuurien määrittely saattaa si-
sältää niiden esineellistämistä ja toiseksi tekemistä, toiseuden tuottamista 
eli toiseuttamista.412 

Toiseus ja toiseuden tuottaminen ovat osa kulttuurienvälisyyden käsitettä. 
Edellä mainitussa Bennetin kulttuurienvälisen sensitiivisyyden mallissa eri-
tyisesti etnosentrinen lähestymistapa perustuu toisten erottamiselle omasta 
kulttuuripiiristä. Myös kolmiosaisessa kulttuurin ja kulttuurienvälisyyden 
suhdetta kuvaavassa mallissa kiinteä kulttuurienvälisyys on omiaan luomaan 
rajoja meidän ja muiden välille. Molemmissa malleissa kulttuurin ymmär-
rys näyttäytyy staattisena ja selkeärajaisena. Tällöin eri kulttuurit nähdään 
helposti ulkoapäin rajattavina ja sisäisesti yhdenmukaisina. 

Löytty määrittelee toiseuden käsitteeksi, jonka avulla jäsennetään itsel-
le tutun ja vieraan suhdetta. Hänen mukaansa toiseuteen liittyy aina myös 
kysymys valtasuhteista: toinen eroaa tutusta erilaisuuden lisäksi alempiar-

410  Bennet 1993, 29–66. Mallin käsitteiden suomennos tekijän.  Bennetin kulttuurienvälisen sensiviivisyyden 
mallia on suomalaisnuorten tutkimuksessa soveltanut Holm 2012. Holm käsittelee tutkimuksessaan myös 
uskonnollista sensitiivisyyttä. Uskonnollisen sensitiivisyyden käsitteen avulla voidaan tarkastella ihmisten 
ja ihmisryhmien asenteita ja toimintaa suhteessa eri uskontoihin ja uskonnollisiin vakaumuksiin ja niiden 
edustajiin. Holm 2012, 45–48.

411  Derwin & Keihäs 2013, 35–37. 
412  Derwin & Keihäs 2013, 36, 100–102.
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voisuudellaan. Näin toiseus pohjautuu aina myös valtahierarkioihin. Toi-
seuteen liittyy usein myös eroavaisuuksien niputtaminen siten, että yhteen 
eroavaisuuteen liitetään helposti myös muita.413 

Wyllerin mukaan toisen kohtaaminen on merkittävä eettinen kysymys. 
Hän hahmottaa toisen kohtaamisen olevan muutoksessa annetuista sään-
nöistä kohti yhteenkuuluvuutta ja elämänpiirin jakamista käytännössä. Wyl-
ler näkee, että vahvasti ammatillistuneet auttamisammatit ja -organisaatiot 
ovat olleet luomassa toimintatapoja, jotka perustuvat ihmistenvälisen koh-
taamisen sijaan asiakkuudelle ja autettavan toiseudelle suhteessa ammatti-
laisiin. Wyller näkeekin tärkeänä toisen kohtaamisen tutkimisen käytännön 
tilanteissa ja menetelmien kehittämisen tätä tutkimustyötä varten.414 Am-
matillistuneeseen suomalaiseen diakoniatyöhön liittyvät toisen kohtaamisen 
käytännöt ovat ilmiö, joita lähestyn tässä tutkimuksessa hallinnon näkökul-
masta. Näen aihepiirissä mahdollisuuksia laajemmillekin uusille avauksille.

Raittila on tutkinut etnistä toiseutta Suomessa vuosina 1987–2000 jour-
nalismin tutkimuksen näkökulmasta. Hän esittää, että länsimaista toiseu-
den kokemusta voi kuvata neljän ulottuvuuden ja niihin jokaiseen sisälty-
vien kolmen piirteen avulla. Toiseuden ulottuvuudet ovat alempiarvoisuus, 
outous, uhkaavuus ja kiehtovuus. Näitä neljää voidaan tarkastella ilmiasun 
piirteiden, kulttuuristen piirteiden sekä politiikkaan ja talouteen liittyvien 
piirteiden näkökulmasta.415 

Raittilan toiseuden ulottuvuudet kuvaavat samantyyppistä asennetta toi-
siin kuin Bennettin kulttuurienvälisen sensitiivisyyden mallin etnosentrinen 
lähestymistapa: itselle vieraan kulttuurin edustajat nähdään omasta kulttuu-
rista käsin erilaisina eikä heidän erilaisuuttaan juuri arvosteta. Myös Raitti-
lan mallin kiehtovat toiset jäävät ikään kuin erilaisuutensa vangeiksi.

Kulttuurienvälisen diakonian osa-alueet

Tässä tutkimuksessa käytän kulttuurienvälisen diakonian käsitettä kuvaa-
maan kirkon diakoniatoimintaa toimintana ulkomailta Suomeen muutta-
neiden ihmisten parissa ja laajemminkin diakonian ja maahanmuuton koh-
taamista. Maahanmuuttajat tulivat jäädäkseen, ja heillä oli erilaisia toimin-

413  Löytty 2006, 147–149. Toiseudesta ks. myös Lehtonen 2004, 247–260.
414  Wyller 2010, 178–182.
415  Raittila 2004, 31–32.
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tatapoja. Kirkon maahanmuuttajatyössä nämä eri kulttuuritaustoista tule-
vat ihmiset nähtiin omana toiminnan kohderyhmänään, jonka kanssa toi-
mittiin ja jonka kanssa toimimista haluttiin edistää. Eri maista Suomeen 
muuttaneiden maahanmuuttajien kanssa toimiminen näyttäytyi aineistos-
sani osana diakonian kansainvälisyyttä. Suomalaiset vähemmistökulttuurit, 
kuten romanikulttuuri tai saamelaiskulttuuri, eivät näyttäytyneet aineistos-
sani kansainvälisinä.      

Kulttuurienvälinen diakonia koostuu kahdesta osa-alueesta, jotka olen 
edelleen jakanut alateemoihin. Kulttuurienvälisen diakonian osa-alueet 
ovat kulttuurienvälinen toiminta ja kansainvälisyys diakoniakasvatuksessa. 
Kulttuurienvälinen toiminta kostuu muun muassa kirkon pakolais-, maa-
hanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyöstä. Kansainvälisyys diakoniakasva-
tuksessa koostuu etupäässä kirkon asenne- ja kansainvälisyyskasvatuksesta.

Esittelen hiippakunta-aineiston analyysissa löytämäni kulttuurienvälisen 
diakonian osa-alueet taulukoissa 12 ja 13. Taulukoista 12 ja 13 käy ilmi 
myös kunkin osa-alueen havaintojen kokonaismäärä.416 

Taulukko 12 Hiippakuntien kulttuurienvälinen diakoniatoiminta 1993–2004 
(N=142).
Hiippakuntien kulttuurienvälinen 
diakoniatoiminta

1993–
1995

1996–
1998

1999–
2001

2002–
2004

Yht.

Pakolaistyö 20 11 13 7 51

Maahanmuuttajatyö 7 9 12 11 39

Ulkomaalaistyö, ulkomaalaiset yleensä 8 6 3 2 19

Monikulttuurisuus 2 3 4 6 15

Eri kulttuurien ja uskontojen kohtaaminen 4 2 4 3 13

Paluumuuttajatyö 2 0 2 1 5

Yhteensä 43 31 38 30 142

Taulukko 13 Kansainvälisyys hiippakuntien diakoniakasvatuksessa 1993–2004 
(N=64).
Hiippakuntien kulttuurienvälinen 
diakoniatoiminta

1993–
1995

1996–
1998

1999–
2001

2002–
2004

Yht.

Asenne- ja kansainvälisyyskasvatus 11 9 6 5 31

Yhteiskunnan kansainvälistymisen 
huomioiminen

5 4 7 7 23

Kirkon kansainvälisyyden vahvistaminen 0 5 1 4 10

Yhteensä 16 18 14 16 64

416  Hiippakuntakohtaiset tiedot ovat liitteissä 3A-3H.
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Taulukoista 12 ja 13 voi havaita, että merkittävä osa diakonian kansainvä-
lisistä ulottuvuuksista koski kulttuurienvälistä toimintaa hiippakunnissa. Pa-
kolaistyö (51 havaintoa), maahanmuuttajatyö (39 havaintoa) ja ulkomaalais-
työ (19 havaintoa) muodostivat yhteenlaskettuina suurimman (109 havain-
toa) havaintoryhmän. Hiippakuntien diakoniatoiminnassa näkyivät tutki-
musajankohtana myös monikulttuurisuustyö, eri kulttuurien ja uskontojen 
kohtaaminen sekä paluumuuttajatyö. Näistä toimintamuodoista muodos-
tin tutkimuksessa kulttuurienvälisen toiminnan ryhmän, johon kuului yh-
teensä 142 havaintoa hiippakuntien diakoniatoiminnasta. Diakonian kan-
sainvälisten ulottuvuuksien jakautumista kotimaassa tapahtuvaan ja maan 
rajat ylittävään toimintaan kuvaa, että kulttuurienvälisen diakonian havain-
toja löydettiin suomenkielisistä hiippakunnista täsmälleen yhtä paljon (133 
kpl) kuin havaintoja maan rajat ylittävästä diakoniasta.

Kansainvälinen diakoniakasvatus muodosti suuren osan hiippakuntien 
kansainvälisestä diakoniatoiminnasta. Se sai yhteensä 64 havaintoa. Kan-
sainvälisen diakoniakasvatuksen osa-alueita olivat asenne- ja kansainväli-
syyskasvatus (31 havaintoa), yhteiskunnan kansainvälistymisen huomioi-
minen diakoniatyössä (23 havaintoa) ja kirkon kansainvälisyyden vahvista-
minen (10 havaintoa). Kansainväliselle diakoniakasvatukselle oli tyypillistä, 
että sen avulla pyrittiin vaikuttamaan tavoitteellisesti kirkon toimintaympä-
ristöön siten, että se muuttuisi myönteisemmäksi yhteiskunnan kansainvä-
listymiselle. Tähän luokitteluun ei ole laskettu mukaan vuosittain kaikissa 
hiippakunnissa toteutettuja diakoniakasvatusta esiin tuoneita kampanjoita 
ja hankkeita, kuten Yhteisvastuukeräystä ja Toivon torstai -koulutuksia. Täs-
tä syystä diakoniakasvatuksen suhteellinen osuus hiippakuntien kansainvä-
lisestä diakoniasta on vielä edellä mainittuakin suurempi.

Tutkimuksen rajauksesta on tässä yhteydessä hyvä huomauttaa, että edellä 
esitetyt havainnot pohjautuvat hiippakuntien hiippakuntakokouspöytäkir-
joihin ja niissä käsiteltyihin asioihin. Tutkimustuloksia ei pidä tulkita siten, 
että esimerkiksi paluumuuttajatyötä olisi kirkossa käsitelty vuosina 1993–
2004 vain viisi kertaa. Diakoniatoimintaa on tässä tarkasteltu hiippakuntien 
näkökulmasta ja hiippakuntakokouspöytäkirjojen pohjalta, mihin perustu-
en voidaan esittää kokonaiskuva siitä, millaisia kansainvälisiä ulottuvuuk-
sia hiippakuntien diakoniatoimintaan tutkimusajankohtana liittyi. Aineis-
ton kaikki havainnot on otettu tässä huomioon, mistä syystä sinänsä tiivistä 
luokittelua voi pitää kattavana. Koska mukana ovat kaikki hiippakunnat ja 
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niiden kaikki hiippakuntakokouspöytäkirjat, voi tehtyjen havaintojen pää-
tellä kertovan varsin suuntaa-antavasti myös koko kirkon diakoniatoiminnan 
kansainvälisistä valinnoista ja linjoista 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. 

6.2 Kirkon maahanmuuttajatyö: pakolaistyöstä 
monikulttuurisuustyöhön

Maahanmuuttajatyö kirkon keskushallinnossa

Kirkon maahanmuuttajatyö alkoi pakolaistyönä jo 1970-luvulla. Pakolais-
työ jäsentyi kirkossa tarkemmin kuitenkin vasta 1980-luvun loppupuolel-
ta lähtien. Kirkon ulkomaanasiain neuvosto julkaisi toukokuussa 1985 Kir-
kon pakolaisselvityksen, jonka tarkoituksena oli määritellä kirkon pakolais-
työn suuntaviivat. Selvityksessä kirkon toiminta asettui suhteeseen Yhdisty-
neiden kansakuntien pakolaisjärjestön United Nations  High Commissioner 
for Refugees, kansainvälisen Punaisen Ristin ja kirkkojen välisen yhteistyön 
(Kirkkojen maailmanneuvosto ja Luterilainen Maailmanliitto) kanssa. Sel-
vityksessä korostettiin paitsi yhteistyön ja rakenteellisen vaikuttamisen mer-
kitystä, etenkin kirkon vastuuta pakolaistyössä kristillisen lähimmäisenrak-
kauden pohjalta. Tässä nähtiin olevan kysymys suoraan kirkon uskottavuu-
desta: voiko kirkko samanaikaisesti sekä korostaa kaikkia rakastavan Juma-
lan olemassa oloa ja jättää huomioimatta turvapaikanhakijat tai pakolaiset. 
Pakolaisten asemaan vaikuttamisen keinoina mietinnössä nähtiin erityisesti 
suomalaisten asenteisiin vaikuttaminen ja kasvava verkostoituminen muiden 
pakolaistyön toimijoiden kanssa. Toiminnan rinnalla nähtiin tärkeäksi jat-
kuva pakolaisuuden tutkiminen. Kirkon vastuu pakolaisista oli selvityksen 
mukaan myös poliittinen ja sellaisena kirkkoa velvoittava. Kirkon oli tuotava 
pakolaisasiaa esille yhteiskunnassa ja pyrittävä siihen, että Suomi ottaisi val-
tiona laajemmin kantaa maailman pakolaistilanteeseen. Kirkon pakolaissel-
vityksessä todettiin pakolaisten auttamisen kuuluneen kirkossa perinteises-
ti Kirkon ulkomaanavulle, joka oli tavannut käyttää keräystuloistaan noin 
10 prosenttia pakolaisten auttamiseen ulkomailla Kirkkojen maailmanneu-
voston ja Luterilaisen maailmanliiton kautta. Kotimaassa tehtävää pakolais-
työtä Kirkon ulkomaanapu oli kokeillut jo 1970-luvulla osallistuessaan chi-
leläispakolaisten Suomeen tulon kustannuksiin. Tätä käytäntöä ei kuiten-
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kaan jatkettu saatujen kokemusten vuoksi. Saatuina kokemuksina selvityk-
sessä mainittiin henkilöstöresurssipula, kokemattomuus ja saatu palaute. 417

Kirkon maahanmuuttajatyön muutoksissa voi tutkimusajankohtana näh-
dä kolmivaiheisen kehityskulun, joka kulkee suomalaisen yhteiskunnan ul-
kopuolella olevien tai siltä Suomeen tulevien pakolaisten auttamisesta (1. 
vaihe 1990-luvun alkupuoli) kohti yhteistyötä ja yhteistoimintaa Suomes-
sa asuvien maahanmuuttajien kanssa (2. vaihe 1990-luvun loppupuoli). 
Myöhemmin tapahtui kirkon monikulttuurisuustyön esiin nousu (3. vaihe 
2000-luvun alku). Monikulttuurisuustyö loi kirkon toimintaan uuden vai-
heen, jossa eri etnisistä ja kulttuurisista taustoista tulevat ihmiset toimivat 
kirkossa. Tässä alaluvussa esitän kirkon maahanmuuttajatyön pääpiirteet 
näissä eri vaiheissa.

1. vaihe. Kirkon ulkomaanavun yhteyteen perustettiin vuonna 1989 kir-
kon pakolaisasiain sihteerin päätoiminen virka. Kirkon pakolaisasiain sihtee-
rin tehtäviin kuului työskennellä Suomeen saapuneiden pakolaisten ja tur-
vapaikanhakijoiden hyväksi. Käytännössä työ käsitti pitkälti tiedotustyötä ja 
seurakuntien koulutustarpeisiin vastaamista pakolaisasioissa. Pakolaissihtee-
rin tehtäviin kuului myös ulkomaalaisasioiden ja ihmisoikeusasioiden seu-
raaminen sekä yhteydenpito eri viranomaistahoihin. Pakolaisasiain sihtee-
rin nimike muuttui kirkon maahanmuuttajatyön sihteeriksi vuonna 1999. 
Pakolaisasian sihteerinä ja sittemmin kirkon maahanmuuttajatyön sihteeri-
nä on toiminut vuodesta 2000 lähtien Marja-Liisa Laihia.418

1990-luvulle tultaessa Kirkon ulkomaanapu lähti profiloitumaan kirkon 
kotimaassa tapahtuvan pakolaistyön asiantuntijaelimenä.  Vuonna 1992 hy-
väksytyssä Kirkon ulkomaanavun toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosil-
le 1993–1997 nähtiin Kirkon ulkomaanavun pakolaistyö kolmiulotteisena 
toimintana. Kirkon ulkomaanapu toimi kirkon pakolaistyön asiantuntija-
elimenä ja piti tässä roolissa yhteyttä pakolaistyön toimijoihin Suomessa ja 
ulkomailla. Asiantuntijaroolissa Kirkon ulkomaanapu myös järjesti pako-
laistyöhön liittyvää koulutusta sekä valmisti materiaalia sekä kirkon koulu-

417  Kirkon pakolaisselvitys 1985, 8–12, 28, 30–32, 37–40.
418  Paluu uuteen 1995, 46; Murtorinne 1997a, 45; Kirkon ulkomaanavun vuosikirja 2000, 42, 80; Kyllönen 

2012, 64. Murtorinne mainitsee pakolaissihteerin viran perustetun jo vuonna 1988. Murtorinne 1997, 45. 
Kirkon ulkomaanasiain keskuksen toimintakertomuksessa vuodelta 1990 kerrotaan pakolaissihteerinä toi-
mineen 12.8.1990 saakka Paula Saukkosen ja sen jälkeen Päivi Pulkkisen. Kirkon keskukset 1990 1991, 
217. Kirkon pakolaissihteerin viran hoitaja vaihtui 1990-luvulla usein: esim. vuonna 1995 virkaa hoiti 
Marjatta Laine (Kirkkohallitus 1995 1996, 234), vuonna 1996 Eeva Kemppi-Repo (Kirkkohallitus 1996 
1997, 268) ja vuonna 1997 ensin viransijaisena Ulla Jokela ja 1.9.1997 alkaen Eila Pulkkinen (Kirkkohal-
litus 1997 1998, 269). 
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tus- että tiedotustarpeisiin. Suunnitelmassa korostettiin kuitenkin, että kir-
kon pakolaistyö on ensisijaisesti paikallisseurakuntien vastuulla. Kolman-
tena toiminnan ulottuvuutena nähtiin pakolaisyhteisöjen suomalaiseen yh-
teiskuntaan integroitumisen tukeminen. Pääosa Kirkon ulkomaanavun pa-
kolaistyöstä nähtiin tapahtuvan ulkomailla ja tämän ulkomailla tapahtuvan 
pitkäjänteisen pakolaistyön nähtiin olevan yksi Kirkon ulkomaanavun toi-
minnan painopistealueista.  Samoin kuin edellä Kirkon pakolaisselvityksen 
kohdalla myös Kirkon ulkomaanapu korosti suunnitelmassaan rakenteelli-
sen vaikuttamisen merkitystä. Kirkon ulkomaanapu sekä pyrki vaikuttamaan 
pakolaisuuden syihin että tukemaan kansainvälisiä paluumuutto-ohjelmia.419  

2. vaihe. 1990-luvun puolivälissä kirkossa otettiin askelia kohti pakolais-
työtä laajempaa maahanmuuttajatyötä. Kirkon maahanmuuttajatyön peri-
aatteet ja jäsentyminen olivat esillä Kirkkohallituksessa 1990-luvun loppu-
puolella. Kirkon ulkoasiain osasto vei eteenpäin kokonaiskirkon maahan-
muuttajatyötä esimerkiksi laatimalla työryhmätyöskentelyn pohjalta kaksi 
laajaa mietintöä420 aiheesta ja osallistumalla kirkon monikulttuurisuustyö-
ryhmän työskentelyyn. Mietinnöissä korostuu kirkon aktiivisuus suhtees-
sa maahanmuuttoa koskeneisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Maahan-
muuttajatyötä perustellaan mietinnöissä sekä yksilön että yhteisön näkö-
kulmasta kristilliseen ihmiskäsitykseen ja lähimmäisenrakkauteen sekä ih-
misoikeuksiin perustuen.   

Kotimaassa tapahtuvaa maahanmuuttajatyötä käsiteltiin Kirkon ulkoasi-
ain osaston vuonna 1996 julkaisemassa Maahanmuuttajat ja kirkko -mie-
tinnössä. Mietinnössä etsittiin muotoa erityisesti seurakunnissa tapahtuval-
le maahanmuuttajatyölle. Kirkossa tehtävän maahanmuuttajatyön peruspe-
riaatteina nähtiin ihmisten yhdenvertaisuuden, keskinäisen suvaitsevaisuu-
den ja uskonnonvapauden tukemisen rinnalla jokaisen oikeus seurakuntayh-
teyteen ja paikallisseurakuntien merkittävä asema maahanmuuttajien koh-
taamisessa. Kokonaiskirkon organisaation tehtävänä maahanmuuttajatyössä 
oli erityisesti tukea paikallisseurakuntia tässä kohtaavassa työssä. Maahan-
muuttajatyöstä erotettiin edelleen pakolaistyö, josta vastasivat Kirkon ul-
komaanapu ja kirkon pakolaistyön työryhmä. Toisaalta myös Kirkon dia-
konia- ja yhteiskuntatyön keskuksen (KDYK) tehtävänä nähtiin pakolais-
työn tukeminen. Kirkko ja maahanmuuttajat -mietinnössä otettiin kantaa 

419  Kirkon ulkomaanapu tänään ja huomenna 1992, 20–21,  38−39.
420  Maahanmuuttajat ja kirkko (1996) ja Kirkko ja pakolaiset kasvokkain (1996).
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kirkon maahanmuuttajatyön koordinoitumiseen kirkossa. Selkeämmän ja 
tehtävää työtä kokoavamman maahanmuuttajatyön organisaatiolle nähtiin 
tarvetta sekä paikallis- että keskushallinnon tasoilla.421

Kirkon pakolaistyö erotettiin yhdeksi osaksi maahanmuuttajatyötä, eivät-
kä ne olleet enää toinen toisensa synonyymejä. Pakolaistyön periaatteisiin 
ja järjestämiseen keskittyi Kirkon ulkoasiain neuvoston asettama työryhmä, 
joka julkaisi mietintönsä Kirkko ja pakolaiset kasvokkain. Kirkon pakolais-
työ kansainvälistyvässä Suomessa samoin vuonna 1996. Laajassa mietinnös-
sä otettiin kantaa niin kirkon toimintaan kuin Suomen valtion pakolais- ja 
turvapaikkapolitiikkaan. Mietinnössä tuotiin esiin kirkon pakolaisvastuun 
käsite. Kirkon pakolaisvastuu koostui ensinnäkin kehitysmaissa elävien pa-
kolaisten auttamisesta erilaisten avustusohjelmien kautta ja toiseksi toimin-
nasta pakolaisia vastaanottavissa maissa.422 Kirkon toiminta pakolaisten pa-
rissa Suomessa muodostui lähtökohtaisesti neljästä elementistä: puolestapu-
huminen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen, oikeudellinen 
apu, diakoninen ja pastoraalinen tuki sekä kansainvälisen pakolaisavun tu-
keminen. Kokonaiskirkon pakolaisavun kerrottiin organisoituvan Kirkon ul-
komaanavun kautta.423 Mietinnössä pohdittiin lisäksi muun muassa pako-
laisiin kohdistuvia asenteita Suomessa, uskonnonvapauskysymyksiä ja kirk-
koa turvapaikan antajana. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, millä tavoin 
yhteiskunta ja kirkko voisivat tukea pakolaisten integraatiota suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Yhteiskunnalta toivottiin pakolaisten sopeutumisen tuke-
mista esimerkiksi työvoimapoliittisten toimenpiteiden avulla. Kirkon tehtä-
vänä nähtiin pakolaisten sopeutumisen tukeminen erilaisten yhteiskunnan 
verkostojen toiminnan avulla. Erityistä huomiota kiinnitettiin kirkon mah-
dollisuuksiin tukea pakolaisten oikeutta uskonnonharjoitukseen ja mahdol-
lisuuksiin tuoda esiin naisten, lasten ja perheiden asemaa pakolaistyössä.424 

3. vaihe. Kirkon monikulttuurisuustyön käsitteen käyttö vakiintui vuon-
na 1999 julkaistun monikulttuurisuustyöryhmän mietinnön Kansan kirkos-
ta kansojen kirkoksi myötä. Kirkkohallituksen asettaman työryhmän tavoit-
teena oli käsitellä kirkon kansainvälisyyskasvatuksen lähtökohtia ja perus-

421  Maahanmuuttajat ja kirkko 1996, 11–13, 43, 45–47.
422  Kirkko ja pakolaiset kasvokkain 1996, 37–39. Mietinnössä käytetään ensin nimitystä kirkon pakolaisvas-

tuu, mutta siirrytään sitten (s. 37) käyttämään nimitystä kirkkojen pakolaisvastuu perustelematta monik-
koon siirtymisen syytä tai kirkkoja, jotka sen piiriin lasketaan. Mietintö tuo näin esille näkökulman, jonka 
mukaan pakolaistyö kuuluu Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa laajemmalle kirkkoyhteisölle. Epäselväk-
si valitettavasti jää, mihin kirkkoyhteisöön Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nähdään tässä kuuluvan. 

423  Kirkko ja pakolaiset kasvokkain 1996, 26–29.
424  Kirkko ja pakolaiset kasvokkain 1996, 86–87.
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teita sekä tutustua tämän taustaksi muiden kirkkojen monikulttuurisuus-
kasvatukseen. Monikulttuurisuus määriteltiin mietinnössä yhtäältä yhteis-
kunnan kasvavaksi kulttuuriseksi monimuotoisuudeksi, joka on seuraus-
ta kasvaneesta muuttoliikkeestä ja toisaalta yksilön ja yhteisön prosessiksi, 
jossa perinteet ja uuden kohtaaminen suhteutuvat toisiinsa. Suomalainen 
kulttuuri ja erilaiset uskonnolliset perinteet nähtiin mietinnössä monikult-
tuurisuuden osina.425

Kansojen kirkosta kansojen kirkoksi -mietintö korosti monikulttuurisuus-
työn olevan osa seurakuntien toimintaa siten, että se on osa kaikkea seura-
kunnallista toimintaa eikä ainoastaan esimerkiksi diakoniatyötä tai joskus 
sen kilpailijana nähtyä lähetystyötä. Monikulttuurisuustyön sijoittuminen 
seurakuntiin ja kirkon organisaatioon sen eri tasoilla toi esille lähetystyön 
kehittämistyössä usein esillä olleen kysymyksen diakonian ja lähetystyön läh-
tökohtaisesta yhteydestä ja tämän yhteyden näkymisestä kirkon toiminnas-
sa.426 Kansan kirkosta kansojen kirkoksi mietintö korosti diakonian ja lähe-
tystyön yhteistä luonnetta kristillisen todistuksen muotoina. Monikulttuu-
risuustyö nähtiin kuitenkin seurakuntien eri työmuotojen yhteisenä tehtä-
vänä. Kirkolla nähtiin olevan annettavaa erityisesti maahanmuuttajien us-
konnonvapauden tukemisessa ja heidän yhteiskunnallisen syrjäytymisensä 
ennaltaehkäisemisessä. Perheen, naisten ja lasten näkökulmat tehtävään työ-
hön nähtiin mietinnössä kirkolle luontevina. Kirkon työntekijöiden moni-
kulttuurisuuteen liittyvän perus- ja täydennyskoulutuksen nähtiin olevan 
puutteellista, ja sen kehittämiseksi esitettiin useita koulutusorganisaatioon 
ja koulutuksen sisältöön liittyviä ehdotuksia.427

Maahanmuuttajien jäsenyys kirkossa herätti keskustelua 2000-luvun en-
simmäisinä vuosina. Piispainkokouksen asettama maahanmuuttajatyöryh-
mä sai valmiiksi mietintönsä Ulkomaalaisten ja maahanmuuttajien asema 
vuonna 2002. Mietinnössä todettiin Suomeen muuttavien maahanmuut-
tajien aseman olevan kirkossa haasteellinen erityisesti kirkon jäsenyyden 
näkökulmasta, koska seurakunnan jäsenellä oli oltava kotikunta Suomessa. 
Useilla Suomeen muuttaneilla pakolaisilla ja muilla maahanmuuttajilla ei 

425  Kansan kirkosta kansojen kirkoksi 1999, 7, 14.
426  Kansan kirkosta kansojen kirkoksi -mietinnössä viitattiin (1999, 61) edellisenä vuonna (1998) ilmestynee-

seen Koko kirkon missio -mietintöön ja todetaan suomalaiseen lähetystyöhön aina kuuluneen laaja-alaisen 
diakoniatyön. Myös vuonna 1993 ilmestynyt lähetystyön kehittämissuunnitelma Lähetetty Jumalan kan-
sa korosti (1993, 11–15) diakonian ja lähetystyön yhteenkuuluvuutta ja sitä, että ne yhdessä muodostavat 
kirkon kansainvälisen vastuun.

427  Kansan kirkosta kansojen kirkoksi 1999, 32–33, 60–63, 68–72.
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kotikuntaa ollut, joten he eivät voineet saada kirkon jäsenyyttä. Maahan-
muuttajatyöryhmä ehdotti mietinnössään paitsi avoimen yhteistyön teke-
mistä maahanmuuttajien ja heidän yhteisöjensä kanssa, etenkin kirkon jä-
senyyteen liittyvien lainsäädännöllisten kysymysten selvittämisen jatkamis-
ta.428 Maahanmuuttajatyöryhmä II jatkoikin työtä ja ehdotti jo seuraavana 
vuonna ilmestyneessä mietinnössään Maahanmuuttajien jäsenyys seurakun-
nassa ja kirkkolainsäädännön tarkistaminen piispainkokoukselle kirkon lain-
säädännön tarkistamista siten, että maahanmuuttajien olisi aikaisempaa hel-
pompi tulla kirkon jäseniksi. Samalla työryhmä ehdotti toiminnallisen op-
paan laatimista kirkon maahanmuuttajatyötä, ja erityisesti siihen kuuluvaa 
yhteistyötä eri maahanmuuttajaryhmien kanssa, varten.429 

Maahanmuuttajat nähtiin paitsi haasteena myös voimavarana kirkolle.430 
Maahanmuuttajat saattoivat toimia aktiivisesti seurakuntalaisina ja kirkon 
työntekijöinä.431 Kansan kirkosta kansojen kirkoksi -mietinnössä tuotiin esil-
le, että monikulttuurisuustyöhön kuului työn yhteinen suunnittelu ja to-
teuttaminen maahanmuuttajien kanssa. Tarkoituksena oli vähentää ihmis-
ten tunnetta työn kohteena olemisesta.432 Tämän tutkimuksen aineistossa 
yhteistyö maahanmuuttajien kanssa ei näyttäytynyt juuri lainkaan. Hiippa-
kunnissa ja kirkon keskushallinnossa keskityttiin seurakuntien työn tukemi-
seen ja maahanmuuttoilmiön teoreettisempaan tarkasteluun.

Kirkon pakolais- ja maahanmuuttajatyön muutokset 1990-luvulla ja 
2000-luvun alussa kuvaavat sekä kirkon suhdetta yhteiskuntaan että kir-
kon ymmärrystä omasta roolistaan. Kirkon herääminen monikulttuuristu-
miseen tapahtui samaan aikaan kuin muunkin yhteiskunnan herääminen. 
Kirkko reagoi lisääntyneeseen maahanmuuttoon laajentamalla toimialuet-
taan ja etsimällä uusia yhteistyöverkostoja ja toimintatapoja. Yhteistä kir-
kon pakolais- ja maahanmuuttajatyötä koskeneille asiakirjoille, kuten kes-
kushallinnon työryhmien mietinnöille, oli pakolais- ja maahanmuuttaja-
työn näkeminen kirkon vastuualueeseen kuuluvina. Tämä kirkon diakoni-
sen vastuun nähtiin perustuvan kristilliseen ihmiskäsitykseen ja käsitykseen 
kirkosta yhteiskunnallisena toimijana. Kirkon tehtävänä nähtiin tukea nii-

428  Ulkomaalaisten ja maahanmuuttajien asema 2002, 13, 17–20.
429  Maahanmuuttajien jäsenyys seurakunnassa 2003, 42, 48–54. 
430  Paluu uuteen 1995, 3; Maahanmuuttajat ja kirkko 1996, 29.
431  Maahanmuuttajat ja kirkko -mietinnössä todettiin maahanmuuttajien voivan toimia kirkon työntekijöinä 

seurakuntien johtavia virkoja lukuun ottamatta. Maahanmuuttajat ja kirkko 1996, 29. Mietinnössä ei pe-
rusteltu tätä näkemystä.

432  Kansan kirkosta kansojen kirkoksi 1999, 53.
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tä ihmisiä, jotka olivat joutuneet jättämään kotinsa tai jotka muuttivat uu-
teen maahan. Keskustelu maahanmuuttajien osallistumisesta työn rakenta-
miseen lisääntyi kirkossa 1990-luvun lopulla. Keskustelun ja vastavuoroi-
suuden lisääntyminen kuvaa kirkon maahanmuuttajatyön siirtymistä kohti 
monikulttuurista työtä: maahanmuuttajista ja muista kulttuuriltaan erilai-
sista taustoista tulevista ihmisistä ja ihmisryhmistä tuli aikaisempaa enem-
män yhteistyökumppaneita ja vähemmän kirkon työn kohteita. Pakolais-
työn muuttuminen kohti kirkon monikulttuurista työtä kertoo myös siitä, 
että muualta Suomeen muuttaneista ihmisistä tuli kirkolle hieman vähem-
män muukalaisia 1990-luvun aikana. Tämä on luonnollista, koska tuona 
aikana Suomeen ulkomailta muuttaneiden määrä kasvoi huomattavasti ja 
eri kulttuurien kohtaamisesta tuli arkisempaa. Kirkko olisi voinut ottaa pa-
kolais- ja maahanmuuttajatyössään myös passiivisemman roolin ja olla esi-
merkiksi kutomatta yhteistyöverkostoja muiden maahanmuuttajatyön toi-
mijoiden kanssa. Kuten diakoniakasvatuksen yhteydessä luvussa 6.4 käy il-
mi, kirkko näki tehtäväkseen myös suomalaisten maahanmuuttajiin koh-
distamien asenteiden tarkastelun ja asenteisiin vaikuttamisen. 

Maahanmuuttajatyö ja monikulttuurisuus hiippakunnissa

Hiippakuntien maahanmuuttajatyö lisääntyi ja monipuolistui 1990-luvul-
la selkeästi. Hiippakunnat pyrkivät toiminnassaan vastaamaan seurakuntien 
tarpeisiin maahanmuuttajatyössä.433 1990-luvun alussa työtä kutsuttiin pa-
kolaistyöksi, mutta käsite vaihtui maahanmuuttajatyöksi seurakuntien toi-
minnan muuttumisen myötä. 1990-luvun aikana hiippakuntien diakoniatyö 
kansainvälistyi juuri kotimaassa tapahtuvan diakoniatyön saadessa kansainvä-
lisempiä muotoja. Uudet kehittyvät toimintamuodot rakentuivat hiippakun-
nissa pitkälti koulutuksen ja yhteistyöverkostojen rakentamisen ympärille.  

Kulttuurienvälisessä diakoniassa voi havaita eroja eri hiippakuntien välil-
lä. Kulttuurienvälinen diakonia oli useimmin esillä Helsingin ja Kuopion 
hiippakuntien hiippakuntakokouksissa. Vähiten se oli esillä Oulun hiippa-
kunnan hiippakuntakokouksissa, joista puuttuivat kokonaan kansainvälis-
tä diakoniakasvatusta esiin tuovat aiheet. Hiippakuntien välisiä eroja voivat 
selittää esimerkiksi erot maanmuuttajien määrästä hiippakunnan alueella 

433  Esim. Hptk Kuopio 1994 § 12; Hptk Kuopio 2000 § 20; Hptk Helsinki 1995 § 17; Hptk Helsinki 1996 
§ 22; Hptk Turku 1993 Liite 4.
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ja sen myötä hiippakuntien erilaiset tarpeet keskustella kulttuurienvälises-
tä diakoniatoiminnasta.434

Hiippakuntien maahanmuuttajatyön kehittäminen tapahtui usein yhteis-
työssä hiippakunnan diakonia- ja lähetystoimikuntien kesken. Uutena ja no-
peasti kehittyvänä työmuotona maahanmuuttajatyö tarjosi hiippakunnille 
mahdollisuuden kasvattaa yhteistyötä. Eri hiippakunnallisten toimikunti-
en yhteistyö kansainvälisen diakonian asioissa olikin tutkimusajankohtana 
vilkkainta juuri maahanmuuttajatyön kehittämisessä.435

Useassa hiippakunnassa rakennettiin 1990-luvun alkupuolella tukiraken-
teita hiippakunnan alueella tapahtuvalle kirkon maahanmuuttajatyölle. Esi-
merkiksi Tampereen hiippakunnassa hiippakunnan diakoniatoimikunta te-
ki vuonna 1990 tuomiokapitulille aloitteen hiippakunnallisen pakolaisneu-
voston nimeämisestä. Hiippakunnallinen pakolaisneuvosto aloitti toimin-
tansa, ja vuonna 1991 sen tehtäviin kuului ajankohtaisista pakolaistyön ky-
symyksistä vastaaminen. Hiippakunnalliseen pakolaisneuvostoon kuului 
edustus hiippakunnan diakonia-, lähetys- ja yhteiskunnallisesta toimikun-
nasta sekä lääninhallituksesta, Suomen Punaisesta Rististä, kunnista ja seu-
rakunnista. Vuonna 1993 hiippakunnan pakolaistyö laajennettiin ulkomaa-
laistyöksi, koska siihen haluttiin sisällyttää myös Venäjältä ja Inkeristä tul-
leet maahanmuuttajat.436

Tampereen hiippakunnan Diakonia- ja yhteiskunnallisen työn toimikun-
ta korosti vuosituhannen vaihteessa seurakuntien roolia maahanmuuttajien 
kotoutumisen tukemisessa:

Seurakuntien keskeinen tehtävä on maahanmuuttajien kotoutuminen ja 
asenteiden luominen positiivisiksi ulkomaalaisiin. Toimikunta antaa tu-
kensa hiippakunnan pakolaisneuvoston pyrkimyksille antaa virikkeitä 
maahanmuuttajien toiminnan kehittämiselle seurakunnissa. (Hptk Tam-
pere 2000, Liite 5) 

434  Liite 1. Heikki Hiilamo on tarkastellut seurakuntien diakoniatyön asiakaskontaktien muutosta hiippakun-
nittain vuosien 1993 ja 1996 välillä. Hiilamon tutkimuksesta käy ilmi, että lama-aika vaikutti diakonia-
työn asiakaskontakteihin varsin eri tavoin eri hiippakunnissa. Vastaaottoasiakkaiden ja työikäisten asiakkai-
den määrä kasvoi etenkin Turun arkkihiippakunnan ja Tampereen ja Helsingin hiippakunnan kaupunki-
seurakunnissa. Suurinta kasvu oli arkkihiippakunnassa, jossa vastaanottoasiakkaiden määrä kasvoi tarkas-
teluajankohtana 44,8 % ja työikäisten asiakkaiden määrä 39,4 %. Sen sijaan diakonian asiakasmäärä pysyi 
hyvin muuttumattomana Mikkelin hiippakunnassa. Porvoon hiippakunnassa asiakaskontaktien määrä vä-
heni hieman (-7.7 %). Hiilamo 2010, 12–13.

435    Esim. Hptk Turku 1996, Liite 15; Hptk Tampere 1991 § 10.
436  Hptk Tampere 1991 § 10; Hptk Tampere 1992 § 12; Hptk Tampere 1994 § 12.
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Keinona maahanmuuttajien toiminnan kehittämiselle toimikunta mainit-
si kahden Toivon torstai -koulutuspäivän järjestämisen yhdessä Kirkon ul-
komaanavun kanssa. Diakonia- ja yhteiskunnallisen työn toimintakertomus 
herätti hiippakuntakokouksessa runsasta keskustelua (24 puheenvuoroa), 
jossa pohdittiin seurakunnan roolia maahanmuuttajien vastaanottamisessa 
ja heidän kotoutumisensa tukemisessa. Keskustelussa kysyttiin myös, mikä 
on hiippakunnan tai kokonaiskirkon rooli asiassa. Hiippakunnan maahan-
muuttajaneuvoston todettiin kyllä lähettäneen seurakuntiin tietoa maahan-
muuttajien kohtaamisesta, mutta käytännön monikulttuurisuus- ja maahan-
muuttajatyön koettiin vaativan enemmän resursseja kuin seurakunnilla on. 
Myös seurakuntien ja kuntien yhteistyö oli esillä keskustelussa. Yhteistyö 
nähtiin mahdollisuutena, mutta samalla pohdittiin, asettaako yhteiskunta 
kirkolle kohtuuttomasti vaatimuksia maahanmuuttajatyössä. 437

Myös muissa hiippakunnissa käynnistyi 1990-luvun alussa hiippakunnal-
lisia pakolaistyön toimikuntia. Esimerkiksi Oulun hiippakuntaan perustet-
tiin pakolais- ja ulkomaalaistyön työryhmä vuonna 1996.438 

Muista hiippakunnista poiketen Helsingin hiippakunnassa hiippakunnan 
pakolaistyö koordinoitui pääasiassa hiippakunnan lähetystoimikunnan kaut-
ta. Hiippakunnan projektiluontoisen pakolaisneuvoston ensimmäinen vii-
sivuotiskausi päättyi jo vuoden 1991 lopulla. Projektin kuluista olivat vas-
tanneet Kirkon keskusrahasto, Suomen Lähetysseura ja hiippakunnan lähe-
tystoimikunta. Projektiin kuului pakolaissihteerin määräaikainen palkkaa-
minen Helsingin hiippakuntaan. Pakolaissihteeri oli Suomen Lähetysseuran 
ja kirkkohallituksen puoliksi palkkaama. Vuonna 1994 lähetystoimikunnan 
toimintasuunnitelmassa todettiin, että pakolaissihteeriprojekti on päätty-
mässä vuoden 1995 lopulla eikä jatkosta ole vielä päätetty. Toiminnan jat-
kaminen nähtiin kuitenkin välttämättömänä, millä kannalla oli myös hiip-
pakuntakokouksen valmistusvaliokunta. Helsingin hiippakunnan pakolais-
työn järjestämiseen palattiin vuoden 1995 hiippakuntakokouksessa. Päätös-
tä pakolaistyön järjestämisestä ei ollut vielä tehty, mutta hiippakunnallista 
pakolaistoimintaa todettiin tarvittavan seurakuntien pakolais- ja ulkomaa-
laistyön koordinoimiseksi sekä työntekijöiden koulutusta ja asennekasva-
tustyötä varten. Pakolaissihteerin tehtävän hoitamiseksi kaivattiin myös ai-
kaisempaa laajempaa yhteistyösopimusta. Seuraavan vuoden hiippakunta-

437  Hptk Tampere 2000 § 12.
438  Hptk Oulu 1997, Liite 6.
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kokouksessa saatiinkin todeta hiippakunnan pakolais- ja ulkomaalaistyön 
käynnistyneen vuoden 1996 alussa uuden yhteistyösopimuksen mukaises-
ti. Uusi hiippakunnan pakolaissihteeri määritteli vuonna 1996 tehtävänsä 
ydinalueiksi koulutuksen järjestämisen sekä yhteyksien kasvattamisen pa-
kolaistyössä. Hän näki hiippakunnallisen pakolais- ja ulkomaalaistyön poh-
jautuvan lähimmäisyyden ja kirkon kutsuvan luonteen teemoihin. Samoin 
hän piti tärkeänä yhteydenpitoa maahanmuuttajiin. Helsingin hiippakun-
nassa pakolaistyön koulutusta järjestettiin yhteistyönä diakoniatoimikun-
nan, kasvatusasiaintoimikunnan ja pakolaistyön neuvottelukunnan kesken.439 

Helsingin hiippakunta myös julkaisi vuonna 1997 synodaalikirjan Vierai-
ta ja muukalaisia. Kirkko monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Synodaalikirjas-
sa pohdittiin eurooppalaista kulttuurien ja uskontojen monimuotoisuutta 
kirkon ja suomalaisten muuttuvien asenteiden näkökulmasta.440 

Hiippakuntien kansainvälisessä diakoniassa korostui 1990-luvulla maa-
hanmuuton lisääntymisen myötä muuttuneeseen yhteiskunnalliseen tilan-
teeseen ja suomalaisten muuttuneisiin asenteisiin vastaaminen. Pakolaistyön 
vaikutus kansainväliseen diakoniaan oli esillä esimerkiksi Kuopion hiippa-
kunnassa. Hiippakunnan diakoniatoimikunta arvioi vuonna 1993 sen se-
kä lisääntyvän että tuovan haasteita hiippakunnan kansainväliseen diako-
niaan lähivuosina.

Kansainvälinen diakonia on toimintakertomuksen mukaan toteutunut en-
tistä useammin omassa maassa ja lähialueilla sekä pakolaistyön puitteis-
sa. Juuri pakolaistyö tulee varmasti antamaan seurakuntien diakoniatyöl-
le entistä vaativampia haasteita. (Hptk Kuopio 1993 § 11)

Yhteiskunnalliseen tarpeeseen vastaamisen vuoksi kirkon maahanmuut-
tajatyö sisälsi paljon tiedotustyötä ja seurakuntien koulutustarpeisiin vas-
taamista pakolaisasioissa. Kirkon ulkomaanapu oli merkittävä hiippakun-
tien yhteistyökumppani maahanmuuttajatyön rakentamisessa. Kirkon ul-
komaanapu järjesti pakolaistyön koulutuksia yhdessä hiippakuntien dia-
koniatoimikuntien kanssa. Samoin se järjesti valtakunnallisia pakolaistyön 
koulutuspäiviä.441

439  Hptk Helsinki 1990, Liite 6; Hptk Helsinki 1992 §15; Hptk Helsinki 1994 §17; Hptk Helsinki 1995 §18; 
Hptk Helsinki 1996 § 22.

440  Vieraita ja muukalaisia 1997. 
441  Hptk Tampere 1996 § 13; Hptk Oulu 1993, Liite 5.
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Maahanmuuttajatyön asema hiippakunnissa ja kokonaiskirkossa oli 
1990-luvun lopulla vaihteleva ja melko jäsentymätön. Tätä kuvastaa Kir-
kolliskokouksen yleisvaliokunnan kannanotto vuodelta 1997. Kirkollisko-
kouksen yleisvaliokunta otti kantaa kirkon tekemään pakolaistyöhön mie-
tinnössään syksyllä 1997. Yleisvaliokunnan kanta poikkesi hiippakuntien 
ottamasta aktiivisen toiminnan kannasta merkittävästi. Yleisvaliokunta to-
tesi, että jatkossa pakolaistyön paikasta kirkon ulkoasian organisaatiossa on 
keskusteltava. Yleisvaliokunta varoitti kuitenkin kirkon pakolaistyön liialli-
sesta organisoimisesta. Sen mielestä pakolaistyötä tuli ennemminkin pitää 
mahdollisuutena seurakuntalaisten tekemälle vapaaehtoistyölle.442                                         

6.3 Paluumuuttajatyö 

Suomeen muutti 1990-luvulla paluumuuttajia443 etenkin Ruotsista, Venä-
jältä ja Virosta. Venäjältä ja Virosta muuttaneet olivat pääasiassa inkerin-
suomalaisia.444 Kirkon toiminnassa paluumuuttajilla ja paluumuuttajatyöl-
lä viitattiin tutkimusajankohtana lähes poikkeuksetta inkerinsuomalaisiin 
paluumuuttajiin.

Inkerinsuomalaiset ovat suomalaisia, joiden esivanhemmat muuttivat Suo-
mesta Inkerinmaalle 1600-luvulta lähtien. Inkerinmaa sijaitsee Venäjällä Pie-
tarin läheisyydessä Karjalan kannakselta aina Viron rajalle ulottuvalla alueel-
la. Neuvostoliiton poliittisen ilmapiirin muututtua 1980-luvun lopussa ja 
Neuvostoliiton kaatumisen myötä inkerinsuomalaisia paluumuuttajia alkoi 
muuttaa Suomeen. Käänteentekevänä vaiheena on nähty presidentti Mau-

442  Kir.kok.ptk syysistuntokausi 1997 § 48 Kirkkohallituksen toimintakertomus vuodelta 1996, Liite X.F.9.
443  Paluumuuttajalla tarkoitetaan Suomeen ulkomailta muuttavaa henkilöä, joka on aikaisemmin asunut Suo-

messa tai on etniseltä taustaltaan suomalainen. 
444  Venäjällä ja Baltiassa asuneista etnisistä suomalaisista 90 %  oli vuoden 1990 arvion mukaan inkerinsuoma-

laisia. Muita suomalaisryhmiä olivat vuosina 1920–1930 Suomesta Neuvostoliittoon muuttaneiden niin 
sanottujen punapakolaisten jälkeläiset ja 1930-luvun talouslaman myötä Neuvostoliittoon muuttaneiden 
suomalaisten jälkeläiset. Liebkind et al. 2004, 26.
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no Koiviston televisiolähetyksessä vuonna 1990 inkerinsuomalaisille esittä-
mä kutsu muuttaa Suomeen.445 

Vuonna 1994 arvioitiin, että silloisista 100 000 inkerinsuomalaisesta 
10 000 oli muuttanut Suomeen vuoden 1990 jälkeen. Pelkästään Helsin-
kiin muutti vuosina 1990–1993 yhteensä 4248 inkerinsuomalaista paluu-
muuttajaa.446 Vuonna 1997 suomensukuisia paluumuuttajia oli tullut enti-
sen Neuvostoliiton alueelta Suomeen jo noin 20 000. Vuosituhannen vaih-
teessa paluumuuttajat muodostivat eri arvioiden mukaan vähintään viiden-
neksen tai jopa kolmanneksen Suomeen tulleista maahanmuuttajista.447 

Inkerinsuomalaisten paluumuuttoa Suomeen pyrittiin tukemaan monin 
viranomaiskeinoin. Paluumuuttajia avustettiin asunnonhankinnassa, työ- 
ja koulutuskysymyksissä sekä sosiaalitoimen parissa.448 Myös kirkko toimi 
inkerinsuomalaisten paluumuuttajien tukemiseksi esimerkiksi ohjeistamal-
la seurakuntia paluumuuttajatyössä, mikä oli luontevaa, koska paluumuut-
tajat olivat uskonnoltaan pääasiassa luterilaisia kristittyjä.449 Samaan aikaan 
kirkon yhteistyöhankkeet, kuten ystävyysseurakuntatoiminta, Inkerin kir-
kon kanssa lisääntyi.450 

Inkerinsuomalaisten paluumuuttajien tilanteeseen kiinnitettiin huomiota 
sekä kirkon keskushallinnossa että hiippakuntahallinnossa. Tuki sisälsi seu-
rakuntayhteyden ja sosiaalisten verkostojen luomisen lisäksi usein aineellis-
ta apua ja omaehtoisen toiminnan tukemista. Työssä oli selkeitä diakoni-

445  Inkerinsuomalaiset elivät Venäjän vallankumoukseen 1917 saakka yhtenäisillä alueilla ja säilyttivät sekä kie-
lenään suomen että uskontonaan evankelisluterilaisuuden. Suomen kielen ja kulttuurin säilymistä edesaut-
toivat mm. suomenkielinen koululaitos ja opettajainkoulutus 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Inkerin-
suomalaiset kokivat kolme vainokautta 1930-luvulla. Vainojen aikana inkerinsuomalaisia karkotettiin mm. 
Siperiaan, Keski-Aasiaan ja Uralin alueelle. Toisen maailmasodan aikana n. 63 000 inkerinsuomalaista siir-
rettiin ensin Suomeen ja pakkopalautettiin sitten Neuvostoliittoon. Toisen maailmansodan jälkeen inkerin-
suomalaisia karkotettiin jälleen Siperiaan ja Neuvosto-Karjalaan. Vuonna 1956 inkerinsuomalaiset saivat 
oikeuden valita itse asuinpaikkansa. Takalo 1994; Paluu uuteen 1995; Kulu 1998, 40–45; Kyntäjä 1998, 
80; Kyntäjä 2001, 154–156; Liebkind et al. 2004, 23–24.

446 Takalo 1994, 3, liite 3. Vuonna 1998 arvioitiin Suomeen saapuneen jo 20 000 inkerinsuomalaista, minkä 
lisäksi arveltiin Virossa ja Venäjällä olleen n. 17 000 inkerinsuomalaista odottamassa Suomeen pääsyä. Kyn-
täjä & Kulu 1998, 7.

447  Kyntäjä 2001, 148; Liebkind et al. 2004, 22, 272. Forsander & Ekholm arvioivat inkerinsuomalaisten pa-
luumuuttajien ja heidän perheidensä muodostavan noin kaksi kolmasosaa Suomessa olevista ulkomaan 
kansalaisista. Paluumuuttajien ja inkerinsuomalaisten määrän Suomessa laskeminen ei ole yksinkertaista, 
koska henkilöt on tilastoitu kielen, kansalaisuuden ja syntymämaan mukaan. Esimerkiksi kaikki entisessä 
Neuvostoliitossa syntyneet Suomeen muuttaneet eivät ole inkerinsuomalaisia ja inkerinsuomalaisten äidin-
kieli voi vaihdella. Forsander & Ekholm 2001, 108.

448  Takalo 1994.
449 Esim. Kirkon ulkoasiain osaston vuonna 1994 julkaisema opas Paluu uuteen käsitteli kirkon inkeriläisten 

paluumuuttajien parissa tekemää työtä.
450  Yhteistyöstä Inkerin kirkon kanssa esim. SELK 1997, 168–169; SELK 2000, 126; SELK 2004, 253.
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sia ulottuvuuksia, ja sitä käsiteltiin usein osana kirkon tekemää kansainvä-
listä diakoniatyötä.

Kirkon ulkoasiain osasto julkaisi vuonna 1994 seurakuntia ja koko kir-
kon käyttöä varten oppaan Paluu uuteen. Opas inkerinsuomalaisten paluu-
muuttajien parissa tehtävään työhön.451 Oppaassa käytiin seikkaperäisesti lä-
pi niin inkerinsuomalaisten historian vaiheet kuin suomalaisen yhteiskun-
nan vastaanottokäytännöt. Kirkon toimintaa inkerinsuomalaisten paluu-
muuttajien parissa käsiteltiin oppaassa sekä seurakunnan että kirkon kes-
kushallinnon näkökulmista.

Maahan muuttavien jäsenyyttä kirkossa pohtineen piispainkokouksen aset-
taman työryhmän mietinnön Maahanmuuttajien jäsenyys kirkossa (2003) 
mukaan inkerinsuomalaisten ja muiden Suomeen muuttaneiden jäsenyyt-
tä kirkossa ei käsitelty ja problematisoitu riittävästi vielä 1990-luvulla. Esi-
merkiksi Paluu uuteen -oppaan todettiin jäävän asiassa toteamisen tasolle. 
2000-luvulle tultaessa oli käynyt ilmeiseksi, että maahan muuttavien kris-
tittyjen jäsenyydelle kirkossa olisi luotava paremmat edellytykset. Jäsenyyt-
tä hankaloittavana tekijänä nähtiin etenkin kotikuntalain suhde kirkon jäse-
nyyteen: henkilö, jolla ei ollut kotikuntaa Suomessa, ei voinut liittyä kirkon 
jäseneksi. Tilannetta pidettiin kirkon itseymmärryksen kannalta kestämättö-
mänä, koska kirkko korosti toiminnassaan avoimuutta ja inklusiivisuutta.452 

Suomessa tapahtuvaa inkerinsuomalaisia paluumuuttajia koskevaa työtä 
käsiteltiin tutkimusajankohtana hiippakuntakokouksissa melko vähän. Pa-
luumuuttajatyö oli omana teemanaan esillä Mikkelin, Tampereen ja Kuo-
pion hiippakuntien hiippakuntakokouksissa.453

Tampereen ja Lapuan hiippakunnissa yhteistyö Inkerin kirkon kanssa oli 
esillä ulkomaille suuntautuvan diakoniatoiminnan myötä. Tampereen hiip-
pakunnan Finkeri-projekti ja Lapuan hiippakunnan Auta Inkerin vanhus-
ta -projekti olivat esillä hiippakuntakokouksissa.454 

Mikkelin hiippakunnassa tehtiin vuonna 1992 hiippakuntakokousaloite, 
joka koski hiippakunnan valmistautumista Venäjältä Suomeen suuntautu-
vaan maahanmuuttoon. Aloitteen tekijä Arto Torpo toivoi hiippakunnas-
sa kiinnitettävän huomiota maahanmuuton aiheuttamiin henkisiin ja hen-

451  Jo vuonna 1991 oli ilmestynyt Kirkon ulkoasiain neuvoston julkaisema opas Paikallisseurakunnan opas in-
keriläistyössä. Maahanmuuttajien jäsenyys seurakunnassa 2003, 8.

452  Maahanmuuttajien jäsenyys kirkossa 2002, 9−13.
453  Hptk Mikkeli 1993 ja 2002; Hptk Tampere 1993 ja 2001; Hptk Kuopio 1999. 
454  Esim. Hptk Tampere 2000 § 12 ja Hptk Lapua 1995 § 9.
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gellisiin haasteisiin, jotta tulevaisuudessa vältyttäisiin arvoihin ja asenteisiin 
liittyviltä ristiriitatilanteilta. Vuonna 1993 valmistusvaliokunta totesi aloit-
teessa esiin nostetun asian siirtyneen diakoniatoimikunnan valmisteluun ja 
diakoniatoimikunnan antaneen huhtikuussa 1992 Ritva Hirvoselle ja Ouri 
Mattilalle tehtäväksi aloitteen vaatiman yhteistyön eteenpäin viemisen. Ve-
näjältä muuttavien henkistä ja hengellistä huoltoa käsittelemään kutsuttu 
yhteistyöryhmä kokoontui kahdesti vuoden 1992 aikana. Siihen kuuluivat 
edustajat Mikkelin hiippakunnan ja Kuopion hiippakunnan tuomiokapitu-
leista, Kuopion ortodoksisesta hiippakunnasta, Kirkon diakonia- ja yhteis-
kuntatyön keskuksesta ja Kirkon ulkomaanavusta. Lisäksi Ritva Hirvonen 
oli yhteydessä muun muassa Lappeenrannan ortodoksiseen seurakuntaan, 
Haminan seurakuntaan ja ulkoasiainministeriöön. Yhteistyöryhmä totesi, 
että Venäjältä muuttavien parissa tehtävää työtä varten tarvitaan sekä ope-
tusmateriaaleja lapsille ja aikuisille että venäjäntaitoisia työntekijöitä ja seu-
rakuntalaisia. Yhteistyöryhmä totesi lisäksi, että seurakunnat ovat ottamassa 
vastuuta paluumuuttajista. Valmistusvaliokunta toi esille, että Kuopion hiip-
pakunta oli halukas yhteistyöhön asiassa, koska heillä ollaan samantyyppises-
sä tilanteessa maahanmuuttajien kanssa. 23.6.1992 pidetyssä yhteistyöneu-
vottelussa todettiin maahanmuuttajien henkisen huollon olevan ensisijaises-
ti lääninrovastien ja kirkkoherrojen vastuulla. Samalla todettiin myös maa-
hanmuuttajien henkisen huollon tavoitteiden toteutuvan käytännön seura-
kuntatyössä. Diakonian tehtävänä on ennaltaehkäistä muuttajien jäämistä 
yksin. Tulkkeja tarvittaisiin lisää työtä tukemaan. Yhteistyöryhmän oli tar-
koitus jatkaa neuvotteluja 22.3.1993, mutta näistä neuvotteluista ei kerro-
ta vuoden 1994 hiippakuntakokouspöytäkirjassa. Valmistusvaliokunta to-
tesi asiassa ryhdytyn toimeen, ja hiippakuntakokous jätti aloitteen raukea-
maan.455 Yhteistyöryhmä käsitteli maanmuuttoa Venäjältä. Paluumuuttajat 
olivat osa tätä maahanmuuttoa. 

Seuraavan kerran paluumuutto oli esillä Mikkelin hiippakunnassa vuonna 
2002, kun diakoniatoimikunnan vuoden 2001 toimintakertomuksen yhte-
ydessä kerrottiin paluumuuttaja- ja pakolaistyön olevan olennainen osa kan-
sainvälistä diakoniaa. Samassa yhteydessä mainitaan myös niin kutsutun lä-
hialuetyön olennaisuus kansainvälisessä diakoniassa.456

455  Hptk Mikkeli 1993, III ja IV.
456  Hptk Mikkeli 2002, liite 4.



172

Tampereen hiippakunnassa paluumuuttajatyö tuli esille maahanmuut-
tajien osallisuuden näkökulmasta kirkossa. Vuonna 1993 Tampereen hiip-
pakunnan hiippakuntakokous käsitteli hiippakunnan diakoniatoimikun-
nan toimintakertomusta edelliseltä vuodelta ja sen yhteydessä kartoitusta, 
jolla oli selvitetty inkeriläisten paluumuuttajien integrointia seurakuntiin. 
Paluumuuttajia mainittiin olevan etenkin Tampereen ja Lahden seuduilla. 
Seurakuntien paluumuuttajatyössä oli havaittu tärkeiksi kieli- ja kulttuuri-
erojen tunnistaminen ja muuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan integroi-
tumisen tukeminen. Paluumuuttajien henkisen huollon, kristillisen kasva-
tuksen ja taloudellisen avustamisen nähtiin seurakunnissa olevan ajankoh-
taisia haasteita paluumuuttajatyössä. Samoin kuin edellä Mikkelin hiippa-
kunnan kohdalla myös Tampereella liitettiin lähialuetyö ja Viron ja Inkerin 
kirkkojen avustaminen paluumuuttajatyön yhteyteen.457

Vuonna 2000 Tampereen hiippakunnan maahanmuuttajaneuvosto kut-
sui jäsenikseen yhden paluumuuttajajäsenen ja kaksi maahanmuuttajajäsen-
tä. Maahanmuuttajaneuvosto muodosti yhdessä seurakuntien työntekijöi-
den kanssa vuoropuhelufoorumin, jonka tehtävänä oli tukea maahanmuut-
tajatyöntekijöitä työssään sekä muodostaa työskentelyverkostoja ja kehittää 
maahanmuuttajatyötä. Vuoropuhelufoorumin työskentelyn myötä todet-
tiin esimerkiksi henkilökohtaisen kontaktin merkitys paluumuuttajalle ja 
peräänkuulutettiin lisää yhteistyöverkostoja ja voimavaroja esimerkiksi iäk-
käiden paluumuuttajien parissa tehtävään työhön.458

Kuopion hiippakunnan hiippakuntakokouspöytäkirjoissa paluumuutta-
jatyö oli esillä kerran. Vuoden 1999 hiippakuntakokouspöytäkirjassa näh-
tiin paluumuuttajatyön kehittämisen olevan osa hiippakunnan alueella teh-
tävän kansainvälisen diakonian kehittämistä.459 

Kirkko halusi tukea paluumuuttajien sopeutumista ja integraatiota suoma-
laiseen yhteiskuntaan. Seurakuntia varten luotiin ohjeita ja ohjeistuksia kos-
kien paluumuuttajien jäsenyyttä kirkossa sekä heidän sopeutumisensa tuke-
mista yksilötasolla ja yhteistyörakenteita luoden. Paluumuuttajatyö toteutui 
sekä osana kirkon maahanmuuttajatyötä että omana toiminta-alueenaan.460 

457  Hptk Tampere 1993 § 12.
458  Hptk Tampere 2001 § 12. 
459  Hptk Kuopio 1999 § 13.
460  Paluu uuteen 1995; Maahanmuuttajat ja kirkko 1996.
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6.4 Kansainvälisyys diakoniakasvatuksessa

Diakoniakasvatus osana kulttuurienvälistä diakoniaa

Kirkossa oltiin 1990-luvulla huolestuneita koventuneista asenteista ulkomaa-
laisia kohtaan. Lisäksi haluttiin kotimaan lamasta huolimatta nähdä suoma-
laisen hyvinvoinnin yli köyhempiin maihin ja vaikuttaa suomalaisten asen-
teisiin, jotta ne muuttuisivat myönteisemmiksi maailmanlaajalle resurssien 
jakamiselle. Jaettavien resurssien luonteessa on nähtävillä muutoksia tutki-
musajankohtana: aineellisen hyvinvoinnin muille jakamisen rinnalle tuli 
yhä enemmän yhteisen ihmisyyden jakamisen ulottuvuuksia (kuten oikeu-
denmukaisuus- ja ihmisarvoteemat), huomion kiinnittämistä yhteiskunnal-
lisiin rakenteisiin (kuten koulutuskysymykset ja naisten asema) ja kristilli-
sen veljeyden jakamista (kuten molemminpuolinen esirukous). Kansainvä-
linen diakoniakasvatus nousikin hiippakunnissa esille 1990-luvulla erityi-
sesti asenne- ja kansainvälisyyskasvatuksen muodossa. 2000-luvulle tultaessa 
yhteiskunnan kansainvälistymisen huomioiminen ja valmistautuminen kir-
kon kansainvälistymiseen tulivat asennekasvatuksen rinnalle. 

Diakoniakasvatuksella ymmärrän tässä tutkimuksessa kirkon eri toimin-
tatahoillaan toteuttamaa tavoitteellista kasvatustoimintaa, jonka avulla py-
rittiin vaikuttamaan ihmisten asenteisiin ja toimintatapoihin. Asettamal-
la tavoitteita kasvatustoiminnalle kirkko otti kantaa siihen, mitkä asiat sille 
ovat tärkeitä. Diakoniakasvatus koskee kirkon diakoniatyöhön liittyvää kas-
vatustoimintaa. Siinä korostuu ihmisen suhde toisiin ihmisiin ja ympäröi-
vään yhteiskuntaan. Kansainvälisiksi olen diakoniakasvatuksesta määritel-
lyt kirkon hiippakunta- ja keskushallinnossa ne ulottuvuudet, jotka koske-
vat joko ulkomaita ja ulkomailla tehtävää työtä tai jotka koskevat kansain-
välisyyttä Suomessa. Kansainväliseksi diakoniakasvatukseksi olen näin ol-
len katsonut myös sen diakoniatoimintaan sisältyneen työn, jossa pyritään 
valmistautumaan Suomen ja kirkon kansainvälistymiseen. Kyseessä on ko-
ko ajan Suomessa tapahtuva diakoniakasvatustyö, minkä vuoksi kansainvä-
linen diakoniakasvatus oli osa kirkon kulttuurienvälistä diakoniaa. 

Myös Gothóni ja Helosvuori ovat nähneet diakoniakasvatuksen olevan 
osa kirkon kansainvälistä diakoniaa. He ovat määritelleet diakoniakasva-
tuksen kansainvälisen diakonian yhteydessä toiminnaksi, jonka ”tavoittee-
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na on jakaa tietoa ja kouluttaa seurakuntalaisia kantamaan vastuuta myös 
maailmanlaajuisesti”.461

Tämän tutkimuksen tutkimusajankohtana kansainvälistä diakoniakasva-
tusta toteutettiin sekä hiippakuntien toiminnassa että kirkon keskushallin-
nossa. Kirkon kansainvälisessä diakoniakasvatuksessa korostuivat asenne- ja 
kansainvälisyyskasvatus. Niiden lisäksi diakoniakasvatuksessa käsiteltiin yh-
teiskunnan kansainvälistymisen vaikutusta diakoniatyöhön ja kirkon kan-
sainvälisyyden vahvistamista diakonian näkökulmasta. Lisäksi kansainvä-
linen diakoniakasvatus oli vuosittain esillä valtakunnallisissa kampanjois-
sa ja toimintamuodoissa, joita olivat vuosittaisten Yhteisvastuukeräyksen462 
ja Vastuuviikon463 lisäksi Kirkon Ulkomaanavun organisoimat Toivon tor-
stai koulutuspäivät464. 

Yhteisvastuukeräyksen toteutuksessa haluttiin 1990-luvulla erityisesti ko-
rostaa diakoniakasvatusta varainkeruun rinnalla. Diakoniakasvatus nähtiin 
ihmisten herättämisenä auttamaan avun tarpeessa olevia. Avun tarvetta Yh-
teisvastuukeräys osoitti sekä ulkomailta että kotimaasta. Yhteisvastuukerä-
ystä pidettiinkin 1990-luvun lopulla jopa kirkon diakoniakasvatuksen voi-
makkaimpana välineenä.465 

Kansainvälinen diakoniakasvatus hiippakunnissa

Käsittelen tässä alaluvussa diakoniaan liittynyttä kasvatustyötä hiippakun-
nissa kansainvälisyyden näkökulmasta. 1990-luvulla kirkossa oltiin huoles-
tuneita suomalaisten koventuneista asenteista ulkomaalaisia kohtaan. Use-
assa hiippakunnassa oli lisäksi pantu merkille tarve kouluttaa seurakuntien 

461  Gothóni ja Helosvuori 2012, 152, 156. Kasvatusta asenteisiin vaikuttajana on tutkittu esim. kulttuurien-
välisen kasvatuksen ja kansainvälisyyskasvatuksen (esim. Räsänen 2007 ja 2009) ja uskonnollisen kasvatuk-
sen (esim. Poulter 2013; Rissanen 2014) näkökulmista.

462  Yhteisvastuukeräys oli Kirkkopalvelujen organisoima ja yhdessä seurakuntien kanssa järjestämä diakonia-
kampanja, jonka tavoitteena oli sekä tuoda tunnetuksi avuntarvetta kotimaassa ja ulkomailla että kerätä va-
roja vuosittain valittuihin keräyskohteisiin. Malkavaara 2000b; SELK 2004, 210–212.

463  Vastuuviikko oli Kirkon Ulkomaanavun vuosittain järjestämä ja yhdessä seurakuntien kanssa toteuttama 
viikon mittainen kansainvälisyyskampanja, jonka tavoitteena oli tuoda tunnetuksi kansainvälistä avuntar-
vetta ja mahdollisuuksia vaikuttaa siihen.  Särs 1997, 9–12; 2007, 8–10; SELK 2000, 161.

464  Kirkon ulkomaanavun organisoimia Toivon torstai koulutuspäiviä järjestettiin tutkimusajankohtana vuo-
sittain kaikissa hiippakunnissa. Niihin kutsuttiin mukaan seurakuntien kansainvälisestä diakoniasta vastaa-
via työntekijöitä ja kaikki kansainvälisestä diakoniasta kiinnostuneita työntekijöitä. Toivon torstai koulu-
tuspäivien teemat liittyivät kansainvälisyyskasvatukseen ja niiden vetäjänä toimi usein Kirkon Ulkomaa-
navun työntekijä. SELK 2000, 160. Ks. esim. Hptk Turku 1995, liite 10; Hptk Kuopio 1996 § 17; Hp-
tk Oulu 1997, liite 6. 

465  Malkavaara 2000b, 210–211.
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työntekijöitä ja muita kiinnostuneita kohtaamaan eri kulttuureista tulevia 
ihmisiä.466 

Kirkon kansainvälisen diakonian kasvatustavoitteita kuvaa oheinen laina-
us Mikkelin hiippakunnan hiippakuntakokouspöytäkirjasta vuodelta 2004. 
Siinä hiippakunnallisen diakoniakasvatuksen kohteina nähdään seurakun-
nat, jotka puolestaan kasvattavat seurakuntalaisia kansainväliseen vastuuseen.

Hiippakunnallisen kansainvälisen diakoniatyön tavoitteena on auttaa seu-
rakuntia mieltämään kansainvälinen diakonia osaksi kirkon perustehtä-
vää ja rohkaista seurakuntia rakentamaan omia kansainvälisiä yhteyksiä. 
Hiippakunnan tehtävänä on lisäksi tukea seurakuntia seurakuntalaisten 
kasvatustehtävässä, jonka tavoitteena on yli rajojen ulottuva lähimmäisen 
rakkaus ja omasta jakaminen. (Hptk Mikkeli 2004, Liite 2)

Näihin tarpeisiin vastattiin hiippakunnissa järjestämällä diakoniakasvatus-
ta, jossa oli kansainvälisiä ulottuvuuksia. Pääosa hiippakuntien järjestämäs-
tä kansainvälisestä diakoniakasvatuksesta toteutui erilaisissa koulutustilai-
suuksissa ja teemapäivissä. Koulutuksissa käsiteltiin yhtäältä maahanmuut-
toon ja monikulttuuristumiseen liittyviä kysymyksiä ja toisaalta käsiteltiin 
maailmanlaajuisia ongelmia ja niihin vastaamista. Koulutuksen pääsisällöt 
koskivat suvaitsevaisuutta, ihmisarvokysymyksiä, oikeudenmukaisuutta ja 
”muiden” lähimmäisyyttä.467 

Kansainväliseen diakoniaan kytkeytynyttä koulutusta järjestettiin hiippa-
kunnissa sekä liittyen edellä mainittuihin valtakunnallisiin kampanjoihin 
että erillisinä koulutuspäivinä tai teemaseminaareina. Koulutuksiin kutsut-
tiin yleisesti sekä seurakuntien työntekijöitä että muita aihepiiristä kiinnos-
tuneita. Valtakunnallisilla kampanjoilla oli seurakunnassa yhteyshenkilöitä, 
joita erityisesti kutsuttiin koulutuksiin. Esimerkiksi rovastikunnittain jär-
jestetyille Yhteisvastuukeräyksen koulutuspäiville kutsuttiin seurakunnista 
Yhteisvastuukeräyksen keräyspäälliköitä.468 

466  Esim. Hptk Turku 1994, liite 12 ja 1995 § 12; Hptk Tampere 1998, liite 5 ja 2000 § 12; Hptk Kuopio 
1993 § 11 ja 1994 § 16.

467 Esim. Hptk Kuopio 1993 § 11; Hptk Turku 1994, Liite 12; Hptk Borgå 1995, Stiftrådet för Borgå stift 
Verksamhetsberättelse för 1994; Hptk Tampere 1998, Liite 5; Hptk Helsinki 2002, Liite 2b.

468 Esim. Hptk Kuopio 1993 § 12; Hptk Kuopio 2003 § 12; Hptk Turku 1995 § 12; Hptk Borgå 1996, Bila-
ga 10; Hptk Lapua 1996, Lapuan hiippakunnan diakoniatoimikunnan toimintakertomus vuodelta 1995; 
Hptk Lapua 2003, Lapuan hiippakunnan toimintakertomus 2002; Hptk Tampere 1998, Liite 5; Hptk 
Helsinki 1998 § 14; Hptk Mikkeli 2002, Liite 4.
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Helsingin hiippakunnan diakoniatoimikunta kiinnitti vuonna 1995 huo-
miota siihen, että ainakin pakolaistyössä oli kysyntää myös muiden ammat-
tiryhmien kuin seurakuntien työntekijöiden kouluttamiseen:

Pakolaistyön kurssipäivään kutsuttiin mukaan myös sairaaloiden henkilö-
kuntaa, jota olisi tullut enemmänkin kuin voitiin ottaa. Aiheena oli pako-
laisten uskonto- ja kulttuuritaustan vaikutus hoitosuhteisiin.. Saadun pa-
lautteen mukaan vieraista kulttuureista tulevien tavoista ja uskomuksista 
ei ole ollut tarpeeksi koulutusta. On vaarana, että hiippakuntien koulu-
tusohjelmissa unohdetaan ne seurakuntalaiset, jotka tekevät työtään sai-
raaloissa ja muissa yhteiskunnan tehtävissä. Diakoniatoimikunta pitääkin 
tarpeellisena sitä, että joihinkin koulutustilanteisiin kutsutaan mukaan 
muitakin kuin seurakuntien työntekijöitä. (Hptk Helsinki 1995 § 17)  

Muiden ammattiryhmien kutsuminen diakoniatyön koulutukseen oli kui-
tenkin poikkeus hiippakuntien toiminnassa. Sen sijaan hiippakuntien järjes-
tämiä koulutustilaisuuksia jouduttiin muutamia kertoja perumaan vähäisen 
osanottajamäärän vuoksi.469 Voikin arvioida, että kansainvälistä diakoniaa 
käsitelleiden koulutusten osalta tutkimusajankohtana vakiintuneimpia oli-
vat valtakunnallisiin kampanjoihin liittyneet koulutukset. 

Kansainvälisen diakoniakasvatuksen esiintyvyydessä hiippakuntakokouk-
sissa oli selkeästi eroja hiippakuntien välillä. Esimerkiksi kansainvälisyys- ja 
asennekasvatuksessa, jota koski lähes puolet (48 %) kaikista kansainvälisen 
diakoniakasvatuksen havainnoista, hiippakuntien erot olivat suuria. Lapu-
an, Mikkelin ja Oulun hiippakunnissa asenne- ja kansainvälisyyskasvatus 
ei noussut lainkaan esiin hiippakuntakokousaineistoissa, kun taas Helsin-
gin hiippakunnassa sitä käsiteltiin kymmenenä ja Porvoon hiippakunnas-
sa yhdeksänä vuonna tarkastelun kohteina olleista kahdestatoista vuodes-
ta. Turun arkkihiippakunnassa sekä Tampereen ja Kuopion hiippakunnis-
sa asenne- ja kansainvälisyyskasvatus oli esillä kolmesta viiteen kertaa tutki-
musajankohtana.470 Suomenkielisten hiippakuntien osalta asenne- ja kan-
sainvälisyyskasvatus oli vilkkainta niissä hiippakunnissa, joiden alueella oli 
suuria kaupunkeja ja Suomeen ulkomailta muuttanutta väestöä.

469  Esim. Hptk Kuopio 1993 § 11; Hptk Lapua 1996, Lapuan hiippakunnan toimintakertomus vuodelta 
1995; Hptk Turku 1999, Liite 4.

470  Liitteet 1; 3A–3H.
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Porvoon hiippakunnan aktiivisuutta selittävät hiippakunnan oma kansain-
välisen diakonian materiaalituotanto ja materiaalien säännöllinen lähettämi-
nen seurakuntiin sekä läheiset yhteydet Kirkon Ulkomaanapuun.471 Hiip-
pakuntien kansainvälisyys- ja asennekasvatuksen voikin nähdä pitkälti alu-
eellisiin ajankohtaisiin tarpeisiin vastaamisena.

Helsingin hiippakunnassa kansainvälisyyskasvatus oli yksi diakoniatoimi-
kunnan painopistealueista sekä 1990-luvun alkupuolella että vuosituhan-
nen vaihteessa.472 Helsingin hiippakunnassa järjestettiin myös kursseja pa-
kolaistyössä toimiville. Kurssit eivät kuitenkaan saaneet väkeä liikkeelle siinä 
määrin kuin mitä oli toivottu. Vuonna 1993 kurssi jouduttiin muuttamaan 
kaksipäiväisestä yksipäiväiseksi osanottajien vähyyden vuoksi.473 Helsingin 
hiippakunnassa järjestettiin vuosina 1993–1994 kansainvälisyyskasvatuksen 
Kirkko kansainvälisessä kaupungissa erityiskurssi, joka muun muassa teki 
opintomatkan Lontooseen. Kurssille osallistui noin 20 henkilöä.474 Vuosina 
1999–2000 järjestettiin kansainvälisen vastuun kurssi Maailma ja minä.475 
Helsingin hiippakunnan diakoniatoimikunnan järjestämässä kansainväli-
syyskasvatuksessa huomioitiin myös muut ulkomaalaistaustaisten henkilöi-
den kanssa työskentelevät työntekijät kuin kirkon työntekijät. Koulutuk-
siin kutsuttiin esimerkiksi terveydenhuollon työntekijöitä.476 Kuten muis-
sakin hiippakunnissa pakolaistyön kysymyksiä käsiteltiin myös yhdessä Kir-
kon ulkomaanavun kanssa järjestetyissä Toivon torstai -koulutuspäivissä.477

Helsingin hiippakunnan aktiivisuus kansainvälisessä diakoniakasvatuksessa 
selittynee ainakin maahanmuuttajien suurella määrällä pääkaupunkiseudulla. 

471  Esim. Hptk Borgå 1994, Bilaga 6; Hptk Borgå 1995, Stiftrådet för Borgå stift Verksamhetsberättelse för 
1994 / Avdelningen för diakoni och socialetik; Hptk Borgå 1997, Bilaga 5; Hptk Borgå 1999, Bilaga 6; 
Hptk Borgå 2000, Bilaga 5.

472  Hptk Helsinki 1993 § 15. Muut painopistealueet vuonna 1993 olivat yhteisödiakonian kehittäminen ja 
velkaneuvonnan jatkokoulutus. Vuonna 2000 muut painopistealueet olivat seurakuntadiakonian tukemi-
nen ja yhteiskunnallinen työ. Monikulttuurisuuden kohtaaminen nostettiin esille osana yhteiskunnallista 
työtä. Hptk Helsinki 2000, liite 2b. Kansainvälinen diakonia ja diakoniakasvatus valittiin Helsingin hiip-
pakunnan diakonia- ja yhteiskuntatyön toimikunnan toiminnan painopistealueisiin myös vuosille 2002–
2004 (Hptk Helsinki 2002, Liite 2b) ja 2004–2006 (Hptk 2003, Liite 2).

473  Hptk Helsinki 1994 § 15.
474  Hptk Helsinki 1994 § 15 ja Hptk Helsinki 1995 § 17.
475  Hptk Helsinki 2000 § 13 ja 2001, Liite 2a.
476   Hptk Helsinki 1995 § 17. Pakolaistyöhön liittyvää koulutusta järjesti myös lähetystoimikunnan alaisuudes-

sa toiminut hiippakunnan pakolaissihteeri. Hptk Helsinki 1996 § 22. Helsingin hiippakunnan hiippakun-
nallisten toimikuntien ohjesäännöissä vuodelta 1996 kansainvälinen diakonia ja diakoniaan ja yhteiskun-
nalliseen työhön liittyvä koulutus määriteltiin diakoniatoimikunnan tehtäviksi. Lähetystoimikunta vastasi 
lähetystyöhön liittyvästä koulutuksesta. Hptk Helsinki 1996 § 23.

477  Esim. Hptk Helsinki 1997 § 15 ja 1998 § 14 ja 1999, Liite 4a.
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Yhteiskunnan kansainvälistymisen huomioiminen oli esillä etenkin Kuo-
pion ja Helsingin hiippakunnissa.478 Jonkin verran sitä käsiteltiin myös Mik-
kelin, Tampereen ja Lapuan hiippakunnissa sekä Turun arkkihiippakunnis-
sa.479 Ainoastaan Oulun hiippakunnassa aihe ei ollut esillä hiippakuntako-
kouksissa. Oulun hiippakunnan hiippakuntakokouksissa ei myöskään käsi-
telty kirkon kansainvälisyyden vahvistamista, joka oli esillä Lapuan ja Mik-
kelin hiippakunnissa.480 Näin ollen kansainvälinen diakoniakasvatus ei ollut 
tutkimusajankohtana lainkaan esillä Oulun hiippakunnan hiippakuntako-
kouksissa. Tämä voi johtua esimerkiksi maahanmuuttajien vähäisestä mää-
rästä Oulun hiippakunnan alueella. Voi kuitenkin myös katsoa muiden asi-
oiden nousseen Oulun hiippakunnassa yhteiskunnan ja kirkon kansainvä-
listymiskehityksen edelle, jolloin tarvetta kansainväliseen diakoniakasvatuk-
seen ei siellä koettu. Oulun hiippakunnassa toteutui muiden hiippakuntien 
tapaan esimerkiksi vuosittainen Yhteisvastuukeräys, johon liittyi kansain-
välistä kasvatusta. Täysin ilman kansainvälistä diakoniakasvatusta ei Oulun 
hiippakunnassa siis oltu, vaikka siitä ei hiippakuntakokouspöytäkirjoissa ker-
rottukaan. Ero esimerkiksi edellä mainittuun Helsingin hiippakuntaan on 
kuitenkin suuri ja kertoo kirkon toiminnan painopisteistä hiippakunnissa.

Kansainvälinen diakoniakasvatus näyttäytyi hiippakunnissa tärkeänä osana 
kansainvälistä diakoniaa ja sen kehittämistä. Se tarjosi mahdollisuuksia kes-
kustella ajankohtaisista kysymyksiä ja rakentaa kirkon kansainvälistä diako-
niaa. Kansainvälisen diakoniakasvatuksen tapahtumiin osallistui usein sekä 

478    Yhteiskunnan kansainvälistyminen oli esillä Kuopion hiippakunnan hiippakuntakokouksissa vuosina 1993–
1996 sekä 1998 ja Helsingin hiippakunnan hiippakuntakokouksissa vuosina 1999 ja 2001–2004. Kuopion 
hiippakunnassa yhteiskunnan kansainvälistyminen oli esillä esim. vuonna 1995, kun käsiteltiin diakonia- ja 
yhteiskunnallisen työn toimikunnan toimintasuunnitelmaa vuodelle 1996. Tavoitteeksi asetettiin yhteiskun-
nallisten muutosten, sosiaalieettisten kysymysten ja kansainvälisyyskysymysten huomioiminen diakoniatyös-
sä. Hptk Kuopio 1995 § 15. Kansainvälistymisen huomioiminen näkyy hiippakunnissa usein myös kulttuu-
rienvälisen diakonian kategoriaan luokitellussa eri kulttuurien ja uskontojen kohtaamisessa. Esim. juuri Kuo-
pion hiippakunnan hiippakuntakokouksessa käsiteltiin vuonna 1995 myös seurakuntalaisten tietojen ja val-
miuksien lisäämistä suhteessa muihin uskontoihin. Hptk Kuopio 1995 § 17.

479 Yhteiskunnan kansainvälistymistä käsiteltiin Mikkelin hiippakunnan hiippakuntakokouksessa vuonna 
1993, Tampereen hiippakunnan hiippakuntakokouksessa vuosina 2000 ja 2001, Lapuan hiippakunnassa 
vuonna 2000 ja Turun arkkihiippakunnan hiippakuntakokouksessa vuonna 1996. Edelleen on hyvä muis-
taa, ettei kansainvälistymiskehityksen käsittely hiippakuntakokouksen diakonialuonteisissa asioissa mittaa 
kaikkea hiippakunnassa käytyä keskustelua ja tehtyä työtä. Tämän tutkimuksen havainnot kertovat kuiten-
kin kokonaiskuvaa kansainvälistymisen vaikutuksista kirkon diakoniatyöhön.

480  Yhteiskunnan kansainvälistymisen vaikutuksia pohdittiin Mikkelin ja Lapuan hiippakunnissa erityisesti kir-
kon kansainvälisyyden vahvistamisen kannalta. Mikkelin hiippakunnassa keskusteltiin esim. lähetystyön 
osaamisen hyödyntämisestä ulkomaalaistyössä. Hptk Mikkeli 1997, Liite 6. Lapuan hiippakunnassa hiip-
pakunnan kansainvälisyyttä nähtiin hyväksi vahvistaa tekemällä yhteistyötä lähetysjärjestöjen ja Kirkon ul-
komaanavun kanssa sekä pitämällä yhteyttä kirkkoihin ulkomailla. Hptk Lapua 2001, Liite 3; 2002, Lapu-
an hiippakunnan toimintakertomus vuodelta 2001; 2003, Lapuan hiippakunnan toimintakertomus 2002 
ja 2004, Lapuan hiippakunnan toimintakertomus vuodelta 2003. Tässä hiippakunnan toiminnan kansain-
välisyyden tukemisessa yhdistyivät kansainvälinen diakonia, missionaarisuus ja ekumenia.
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seurakunnan työntekijöitä että muita asiasta kiinnostuneita, mistä syystä se 
oli eri toimijaryhmiä yhdistävä toimintamuoto kirkossa. Esimerkiksi Lapu-
an hiippakunta, joka nosti kansainvälisen diakonian vahvistamisen yhdeksi 
toimintansa tavoitteista vuosille 2002–2004, piti Toivon torstai -koulutuk-
sia merkittävinä toiminnalleen: 

Päivien tavoitteena oli lisätä kansainvälisen diakonian tuntemusta ja osaa-
mista seurakunnissa ja valottaa monikulttuurisuuden tuomia haasteita 
seurakuntatyölle. Vuosien kuluessa koulutuspäivät ovat löytäneet oikean ja 
oman paikkansa seurakuntien työntekijöiden, vapaaehtoistyöntekijöiden 
ja luottamushenkilöiden kansainvälisen diakonian koulutustapahtumi-
na. (Hptk Lapua 2003, Lapuan hiippakunnan toimintakertomus 2002)

Mikkelin hiippakunnassa kansainvälinen diakonia nähtiin itsessään kes-
keisenä osana kirkon diakoniakasvatusta:

Kansainvälisen diakonian sisäistäminen yhdeksi osaksi diakoniakenttää on 
yksi osa diakoniakasvatusta. Laajentuva näköala inhimillisestä kärsimyk-
sestä on jokaisen ulottuvilla. Hädällä on kasvot. Toimiminen hädän lie-
vittämiseksi on kansainvälistä diakoniaa. (Hptk Mikkeli 2002, Liite 4.) 

Kansainvälinen diakoniakasvatus kirkon keskushallinnossa

Kirkon keskushallinnon diakoniakasvatuksen kansainvälisyyden pääteemat 
olivat tutkimusajankohtana asennekasvatus myönteisemmän suhtautumisen 
aikaansaamiseksi maahan muuttaneita kohtaan, kaikkien yhtäläinen ihmis-
arvo ja yhtäläiset ihmisoikeudet ja maahan muuttaneet kirkkoyhteisön jä-
seninä. Kirkkohallituksen eri osastot julkaisivat tutkimusajankohtana mie-
tintöjä ja linjauksia, joiden yhtenä teemana oli kansainvälisyys diakonia-
kasvatuksessa. Erityisesti aihetta käsiteltiin KDYK:n julkaisemissa kirkon 
diakoniatyön linjauksessa Osallisuuden ja jakamisen yhteisö (1995), Kirkon 
kasvatusasian keskuksen (KKK) julkaisemassa Kansainvälistyvä seurakunta 
-mietinnössä (1994) ja kirkon monikulttuurisuustyöryhmän mietinnössä 
Kansan kirkosta kansojen kirkoksi (1999). 

Kirkon kansainvälisyyskasvatuksen perusteet ja toimintalinjat 1990-luvulla 
esiteltiin Kansainvälistyvä seurakunta -mietinnössä vuonna 1994. Kansain-
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välisyyskasvatuksen määrittelyssä kiinnitettiin mietinnössä erityisesti huomi-
ota muukalaisiksi koettujen ihmisten kohtaamiseen, jonka merkittävyyttä pe-
rusteltiin etupäässä kristilliseen luomisuskoon perustuvalla ihmisten tasa-ar-
voisuudella, pelastuksen kuulumisella kaikille ja kirkon kuulumisella uskon-
yhteisönä kaikille ihmisille. Kansainvälisyyskasvatus nähtiin tuntemattomaan 
tutustumisena ja omaan identiteettiin perehtymisenä. Diakoniakasvatus näh-
tiin eräänä kirkon kansainvälisyyskasvatuksen muotona. Sen katsottiin toteu-
tuvan Yhteisvastuukeräyksen ja Vastuuviikon keinoin ja saaneen uusia tarpei-
ta lisääntyneen maahanmuuton myötä. Kansainvälisyyskasvatuksen tarpeisiin 
nähtiin tärkeänä vastata erityisesti työntekijöitä kouluttamalla, oppimateriaa-
leja valmistamalla ja alan tutkimusta seuraamalla. Kirkon kansainvälisyyskas-
vatuksen todettiin vaativan tulevaisuudessa parempaa yhteistä koordinointia. 
Kansainvälisyyskasvatus nähtiin erityisesti KDYK:n ja KUO:n toiminta-alu-
eisiin kuuluvana. KUO:n osalta korostuivat diakoniaan liittyvät kansainväli-
sen vastuun kysymykset, joiden pääväylänä nähtiin Kirkon Ulkomaanapu.481

Osallisuuden ja jakamisen yhteisö -linjauksessa korostettiin asenne- ja kan-
sainvälisyyskasvatuksen merkitystä diakoniatyössä monikulttuuristuvassa yh-
teiskunnassa. Kirkon diakoniakasvatuksen erääksi tavoitteeksi asetettiin vuon-
na 1995 siihen vaikuttaminen, että seurakuntalaiset tunnistaisivat asenteensa 
maahanmuuttajia ja pakolaisia kohtaan ja tulisivat suvaitsevaisemmiksi maa-
han muuttaneita kohtaan. Diakoniakasvatuksella nähtiin linjauksessa suora 
yhteys pakolaisia vastaanottavaan työhön seurakunnissa. Seurakuntalaisten 
asenteiden toivottiin muuttuvan sellaisiksi, että pakolaisia kutsuttaisiin osal-
listumaan seurakunnan toimintaan aikaisempaa aktiivisemmin.482 

Vuosituhannen lopulla kirkon kansainvälisyyskasvatus ja kansainvälisyyttä 
diakoniakasvatuksessa nähtiin osana monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa 
toimivan ja monikulttuuristuvan kirkon tehtäviä. Vuonna 1999 ilmestynees-
sä Kansan kirkosta kansojen kirkoksi -mietinnössä saatettiin todeta ensimmäis-
ten ulkomaalaisten aallon saapuessa Suomeen tapahtuneen kirkossa ylilyöntejä 
uskonnollisessa arkuudessa ja neutraaliudessa. Uskonnollisesta arkuudesta ha-
luttiin nyt päästä kohti vuorovaikutusta eri kulttuuri- ja uskontotaustoista tu-

481  Kansainvälistyvä seurakunta 1994, 2–8, 18–20, Liite 1.
482  Osallisuuden ja jakamisen yhteisö 1995, 12, 48. Kahdeksan vuotta myöhemmin ilmestyneessä diakonia-

työn linjauksessa Vastuun ja osallisuuden yhteisö korostettiin erityisesti kirkon lähimmäis- ja yhteiskunta-
vastuuta sekä ihmisten osallisuuden vahvistamista kirkossa ja yhteiskunnassa. Diakoniakasvatusta pidetään 
eräänä kirkon diakoniatyön tavoitteista, mutta sen toteuttamistapoja tai tavoitteita ei linjauksessa eritel-
ty. Kansainvälisyyden osalta tuotiin esille kirkon monikulttuuristuva ja kansainvälistyvä toimintaympäris-
tö, tarve uskontojen välisen dialogin lisäämiseen ja maailmanlaajan kestävän kehityksen tukeminen, mut-
ta näitä ei esitelty diakoniakasvatuksen kysymyksinä. Vastuun ja osallisuuden yhteisö 2003, 28–30, 42–44. 
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levien ihmisten kanssa. Kirkolla nähtiin vaikuttamisen mahdollisuuksia maa-
han muuttavien ja heidän kotoutumisensa tukemisessa. Tuki saattoi olla niin 
henkistä, hengellistä tai taloudellista apua kuin ristiriitatilanteiden sovittelua.483

Monikulttuurisen työn käytännön järjestämisen nähtiin olevan kirkolle haas-
te työn organisoinnin näkökulmasta. Maahanmuuttajatyön arvioitiin toteu-
tuneen pitkälti kirkon diakoniatyön kautta. Monikulttuurisuustyön nähtiin 
kuitenkin koskettavan koko seurakuntatyötä eikä ainoastaan tiettyjä työaloja. 
Mietinnössä korostettiinkin yhteistyön tarvetta ja asiakaslähtöisyyttä: seurakun-
nan toimintaa tulisi rakentaa yhdessä siihen osallistuvien ihmisten, myös muu-
alta Suomeen muuttaneiden, kanssa. Kirkon työntekijöiden kouluttaminen 
monikulttuurisuustyöhön nähtiin mietinnössä ajankohtaisena haasteena.484

Kansainvälisyyskasvatuksen perusteina mietinnössä esitettiin sekä kirkon yh-
teiskunnalliseen rooliin että kirkon opetukseen liittyviä perusteluja. Diako-
niavastuun, sosiaalisen vastuun ja kasvatusvastuun kantamisen nähtiin kuulu-
van kirkon tehtäviin yhteiskunnassa. Samoin kirkko saattoi toimia erilaisten 
yhteistyöverkostojen rakentajana yhteiskunnassa. Monikulttuurisuustyöhön 
vaikuttavia arvoja olivat ihmisoikeuksien ja uskonnonvapauden kunnioitta-
minen sekä kristilliseen uskoon kuuluva vieraiden auttaminen ja erilaisuuden 
sietäminen. Monikulttuurisuustyö nähtiin osana kirkon kokonaisvaltaista to-
distustehtävää.485 

Kirkon kansainvälisyyskasvatus näyttäytyi mietinnöissä koko kirkon haas-
teena, eikä se korostunut diakoniatyön yhteydessä. Tämä ajattelumalli kuvas-
taa paitsi laajenevaa ymmärrystä kulttuurien moninaisuudesta myös laajene-
vaa käsitystä kirkon toiminnasta yhteiskunnassa.

6.5 Näkökulmia lähimmäisyyteen III: toiseus 
naapurissa

Vieraanvaraisuus ja diakonia

Vieraanvaraisuus voidaan määritellä itselle vieraan ihmisen kohtaamiseksi. 
Vieraanvaraisuus voi olla joko ehdotonta tai ehdollista. Vieraanvaraisuuden 

483  Kansan kirkosta kansojen kirkoksi 1999, 7, 12, 52.
484  Kansan kirkosta kansojen kirkoksi 1999, 52–53, 61, 67–69.
485  Kansan kirkosta kansojen kirkoksi 1999, 15, 26, 28–29, 35, 45, 48, 51.
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voi nähdä määrittyvän aina sisältä tai itsestä käsin: kohtaan jonkun minulle 
tai edustamalleni ihmisryhmälle vieraan henkilön. Ehdottomassa vieraan-
varaisuudessa vieras otetaan vastaan ilman rajoituksia, tasavertaisena, mikä 
itse asiassa tekee vieraasta vähemmän vieraan tai suorastaan ei-vieraan. Eh-
dollinen vieraanvaraisuus puolestaan perustuu vierauden kokemukselle ja 
pitää sitä yllä.486

Tässä tutkimuksessa olen kutsunut muukalaiseksi lähimmäistä, joka tun-
nistetaan itselle vieraaksi487. Vieraus saattaa liittyä esimerkiksi toisen ihmi-
sen etniseen taustaan, uskontoon, sukupuoleen tai tapoihin toimia arki-
sissa tilanteissa. Muukalaisten vastaanottamisen ja auttamisen on katsot-
tu kuuluneen juutalaiskristilliseen perinteeseen jo Vanhan testamentin ai-
kana. Myös Jeesuksen opetuksessa käsiteltiin omaan heimoon kuulumatto-
mien auttamista.488 

Vieraanvaraisuuteen ja etenkin edellä mainitsemaani ehdolliseen vieraan-
varaisuuteen voi kuitenkin liittyä itselle vieraan henkilön tai henkilöryhmän 
näkemistä itselle toisena ja eri toiminnan piiriin kuuluvana suhteessa itseen. 
Kysymys vieraanvaraisuudesta diakoniassa on tärkeä juuri diakoniatoimin-
taan mahdollisesti sisältyvien toiseuskäsitysten ja niiden työn järjestämiseen 
kohdistuvien vaikutusten vuoksi. Kansainvälisessä diakoniassa kysymys sisäl-
tyy erityisesti lisääntyneen maahanmuuton näkymiseen diakoniatoiminnassa.

Nordstokke on havainnut diakoniaan voivan liittyä toiseuden ylläpitä-
mistä ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin diakoniaan voi liittyä toimintaa 
ja aikomuksia toisten puolesta tai toisia varten sen sijaan, että toimittaisiin 
yhdessä ihmisten kanssa. Toiseksi Nordstokke on havainnut erityisesti eu-
rooppalaisten kirkkojen maahanmuuttajatyössä maahanmuuttajien kohtaa-
mista kirkon näkökulmasta itselle toisina.489 

Nordstokken havainnot ovat hyvin samansuuntaisia tämän tutkimuksen 
tulosten kanssa. Käsittelemässäni tutkimusaineistossa kansainväliselle diako-
nialle oli tyypillistä, että kirkko toteutti sitä toisiksi miellettyjä varten mut-
ta hyvin harvoin yhdessä heidän kanssaan. Voikin kysyä, millaista vieraan-
varaisuutta kulttuurinväliseen diakoniaan sisältyi. Koettiinko vieraus uhka-

486  Saarinen 2011, 50–51.
487  Engalnnin stranger käännetään usein suomeksi vieras tai outo. Stranger kristillisessä perinteessä ks. esim. 

Saarinen 2009 ja 2011, 38; Trotman 2011, 89.
488  Saarinen 2011, 39–40. Vieraaksi tunnistamisesta ks. myös Horsti 2005, 34.
489  Nordstokke 2011a, 49, 60, 114.
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na vai luonnollisena, ei-poistettavana asiana? Mitä haasteita vierauteen tai 
vieraanvaraisuuteen liittyi? 

Vieraanvaraisuuden muotoja voi tarkastella esimerkiksi suvaitsevaisuuden 
käsitteen avulla. Suvaitsevaisuudella ymmärretään usein toisen, myös itsel-
le vieraan, olemassa olon ja toiminnan hyväksymistä. Suvaitsevaisuuteen si-
sältyy toimija, joka suvaitsee jota kuta toista. Näin ollen suvaitsevaisuus ei 
niinkään kuvaa tasavertaista rinnakkaiseloa kuin ihmisten suhdetta toisiin-
sa. Suvaitsevaisuudella on nähty yhteys valtaan ja vallankäyttöön. Vallan-
käyttö liittyy edellä mainitsemaani toimijuuteen. Suvaitsevaisuuteen liittyy 
sekä suvaitseva subjekti että suvaittu objekti. Näin suvaitsevaisuus voi yllä-
pitää toiseutta ja kohdeajattelua yhteiskunnassa.490 

Toiseuteen liittyvää kohdeajattelua liittyy myös auttamiseen ja kulttuu-
rienväliseen diakoniaan. Toiseustutkimuksessa on pohdittu vierauden suh-
detta suomalaisuuteen ja siihen, mitä vieraaksi jäävä ei-suomalaisuus voi 
olla.491  Kulttuurienvälistä diakoniaa ja muuta kansainvälistä diakoniaa yh-
disti tutkimusaineistossa se, että diakonia nähtiin toisten, itselle vieraiden, 
auttamisena ja heidän parhaaksi toimimisena. Samalla toiset jäivät toisiksi, 
jo aikaisemmin mainitsemalleni ulkokehälle suhteessa auttajiin. Kansainvä-
lisen diakonian toisia yhdisti myös ei-suomalaisuus, mitä selittää kulttuu-
rienvälisen diakonian osalta maahanmuuton voimakas lisääntyminen tut-
kimusajankohtana. 

Muukalaisten osallisuus kirkossa ja diakoniassa

Pessi ja Saari ovat havainneet tutkimuksessaan, että Suomessa asuvat muuka-
laisiksi koetut ihmiset jäävät suomalaisten altruistisen toiminnan ulkopuo-
lelle useammin kuin ”kaikki maailman ihmiset” tai muut ”kaukaisimmik-
si” luokiteltavat ihmiset. Pessi ja Saari kysyvätkin, voisivatko erilaiset aut-
tamistoiminnan areenat toimia erilaisia ihmisiä, kuten maahanmuuttajia ja 
kantasuomalaisia, yhdistävinä areenoina. He pohtivat, olisiko mahdollista, 
että tällainen yhteistoiminta olisi omiaan poistamaan suomalaisesta yhteis-
kunnasta jakoa meihin ja muihin tai muukalaisiin.492

490  Lehtonen & Löytty 2003, 8; Horsti 2005, 199; Lepola 2000, 245; Suurpää 2005, 42–47; Raunio 2007, 
210; Saarinen 2011, 50.

491  Lehtonen & Löytty 2003, 7−9, 12; Lehtonen 2004, 259–263.
492  Pessi & Saari 2008, 128–131.
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Kirkon ja etenkin sen diakoniatoiminnan voikin nähdä eri kulttuurisista 
taustoista tulevia ihmisiä yhdistävänä auttamistoiminnan areenana, joka tuo 
erilaisia ihmisiä yhteen esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan keinoin. Kirkko 
kuitenkin eroaa useimmista muista auttamistoiminnan areenoista siinä, että 
se on myös hengellinen yhteisö. Kirkon ihmisten välille luomaa yhteyttä on 
siksi tarkasteltava myös laajemmasta näkökulmasta, joka huomioi diakonisen 
yhteyden ja jumalanpalvelusyhteyden hengellisen yhteisön piirteinä.493 Kult-
tuurienvälisen diakonian toimijana kirkko vaikuttaa eri kulttuurisista taus-
toista tulevien ihmisten, kuten maahanmuuttajien, osallisuuteen kirkossa.

Osallisuudella on ymmärretty sellaista yhteisöön kuulumista, jossa yhtei-
sön jäsen tuntee olevansa osa yhteisöä ja voivansa vaikuttaa yhteisön toimin-
taan. Osallistumiseen verrattuna osallisuus korostaa yhteisön jäsenen oma-
kohtaista sitoutumista yhteisöön.494 Nivala on jakanut osallisuuden kolmeen 
osa-alueeseen. Annettu jäsenyys kuvaa oikeutta yhteisön jäsenyyteen ja sen 
mukanaan tuomiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Osallistuva jäsenyys ko-
rostaa ihmisen oikeutta toimia yhteisössä ja vaikuttaa toimintaan. Koettu 
osallisuus puolestaan kuvaa henkilön kiinnittymistä yhteisöön myös arvo-
jen ja normien tasolla.495 Thitzin mukaan Nivalan osallisuusjäsennystä voi 
soveltaa myös seurakuntayhteisöön.496

Muukalaisten osallisuutta kirkossa voi tarkastella kolmesta näkökulmasta, 
joiden välinen jako tulee lähelle Nivalan jaottelua. Koska muukalaisen kä-
site on sekä vaikeasti rajattava että yleistävä, käsittelen tässä maahan muut-
tavien osallisuutta kirkossa. Tarkastelen sitä kirkon jäsenyyden, seurakun-
tayhteisön ja yksilön kokemuksen näkökulmasta. 

Kirkon jäsenyys on juridinen kysymys, josta käytiin tutkimusajankohta-
na kirkon keskushallinnossa keskustelua erityisesti maahan muuttavien nä-
kökulmasta. Maahan muuttamisen, kastamisen ja kirkon jäseneksi ottami-
sen haasteeksi oli muodostunut kotikuntalain ja kirkon jäsenyyttä koskevi-
en säädösten kytkös, jonka mukaan kirkon jäsenellä tuli olla kotikunta Suo-
messa. Koska kaikilla Suomeen pakolaisina tai maahanmuuttajina tulleilla 
henkilöillä ei ollut kotikuntaa Suomessa, ei heitä voitu ottaa kirkon jäsenik-
si. Asiaa käsitellyt piispainkokouksen asettama työryhmä piti tilannetta teo-
logisesti kestämättömänä vuonna 2003 laatimassaan mietinnössä. Työryh-

493  Kirkon diakonisesta ja liturgisesta palvelutehtävästä tarkemmin alaluvussa 4.5. 
494  Thitz 2013, 28–30.
495  Nivala 2008, 166–170.
496  Thitz 2013, 30.
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mä näki tilanteen olevan ristiriidassa kirkon avoimuuden ja inklusiivisuu-
den toimintaperiaatteiden kanssa. Työryhmä valmisteli asian ratkaisemisek-
si kaksi vaihtoehtoa, joista toisessa purettaisiin niin kutsuttu parokiaalipe-
riaate eli kotiseurakunnan määräytyminen asuinkunnan mukaan ja toisessa 
kirkkolakia muutettaisiin siten, että henkilön kastaminen olisi mahdollista 
ilman kirkon jäseneksi liittymistä. Työryhmä valmisteli piispainkokoukselle 
näiden muutosten vaatimat muutokset kirkkolakiin ja -järjestykseen ja esitti 
piispainkokoukselle toimenpiteisiin ryhtymistä asiassa.497 Tämän tutkimuk-
sen tutkimusajankohdan puitteissa asia ei edennyt pidemmälle. Kirkon jäse-
nyys oli tässä annettua jäsenyyttä, jota kirkko sääteli lainsäädännön puitteissa.

Seurakuntayhteisön näkökulmasta maahan muuttavien osallisuus näyttäy-
tyi kirkon keskushallinnossa sekä diakonisena yhteytenä että jumalanpal-
velusyhteytenä eli liturgisena yhteytenä. Kirkon tehtävänä nähtiin maahan 
muuttavien aineellinen, henkinen ja hengellinen tukeminen sekä yleisesti 
heidän kotoutumisensa tukeminen. Käytännössä tämä tarkoitti esimerkik-
si toimintaverkostojen luomista maahanmuuttajatyöhön ja maahan muut-
taneiden kohtaamista diakoniatyössä. Maahan muuttaneita haluttiin myös 
kutsua mukaan paikallisseurakunnan jumalanpalveluselämään.498 Tutkimus-
ajankohdan aikana maahan muuttaneet alettiin nähdä seurakuntatoiminnan 
rakentajina ja heidän mukaan kutsumistaan esimerkiksi toiminnan suun-
nitteluun alettiin pitää suotavana.499 Nämä molemmat yhteisölliset näkö-
kulmat kuvasivat osallistuvaa yhteyttä seurakunnassa. 

Vaikka maahan muuttaneiden osallisuuden lisääminen kirkossa oli tut-
kimusajankohtana eräs keskushallinnon maahanmuuttajatyön tavoitteis-
ta, se jäi hiippakuntatasolla vielä ohueksi. Hiippakuntakokouspöytäkirjois-
sa mainittiin tarkastelemieni vuosien aikana kerran, että maahanmuuttaja-
työtä suunnittelevan ja toteuttavan toimielimen jäseniksi kutsuttiin tavoit-
teellisesti myös maahanmuuttajajäseniä.500 

497  Maahanmuuttajien jäsenyys seurakunnassa 2003, 11–12, 23–26, 42.
498  Kansan kirkosta kansojen kirkoksi 1999, 51–52
499  Maahanmuuttajat ja kirkko 1996, 12–13; Kansan kirkosta kansojen kirkoksi 1999, 53. 
500   Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin asettaman maahanmuuttajaneuvoston jäseniksi kutsuttiin vuonna 

2000 yksi paluumuuttajajäsen ja kaksi maahanmuuttajajäsentä. Hptk Tampere 2001 § 12. Maahanmuutta-
jat olivat aktiivisina toimijoina myös Porvoon hiippakunnassa vuoden 1994 Vastuuviikon tempauksissa, jois-
sa he (främlingar, suomeksi vieraat tai muukalaiset) saivat esitellä omaa kulttuuriaan. Vastuuviikon teemana 
oli tuolloin Främling i landet. Tavoitteena oli luoda Suomeen avoimempaa pakolaispolitiikkaa järjestämällä 
tapahtumia, joissa suomalaiset ja ulkomaalaiset voisivat kohdata. Hptk Borgå 1995, Stiftsrådet i Borgå stift / 
Verksamhetsberättelse för 1994.
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Yksilön näkemys osallisuudestaan kirkossa eli koettu osallisuus ei käynyt 
ilmi tämän tutkimuksen hallinnollisessa aineistossa. Siihen perehtyminen 
esimerkiksi maahan muuttaneita haastattelemalla on eräs kulttuurienväli-
sen tutkimuksen tulevaisuuden haasteita.

Ylirajainen diakonia

Etäisyyden ja läheisyyden suhdetta ihmisten ja yhteisöjen toiminnassa on 
kuvattu yhteiskuntatieteissä transanationaalisuuden eli ylirajaisuuden kä-
sitteellä. Ylirajaisuudella on nähty olevan kolme tasoa: makrotaso (kansain-
väliset sopimukset jne.), meso- eli välitaso (yhteisöjen, kuten seurakuntien 
toiminta) ja mikrotaso (yksilön ja perheiden taso). 501

Tässä tutkimuksessa käsiteltyä kansainvälistä diakoniaa voisi kuvata meso-
tason ylirajaiseksi diakoniaksi. Ylirajaisuuden käsitteessä yhdistyvät kansain-
välisen käsitettä paremmin ne rajat, joita kansainvälisessä diakoniassa on yli-
tetty ja pyritty ylittämään. Kyseessä eivät ole ainoastaan maantieteelliset ra-
jat vaan myös tietyt kulttuuriset rajat Suomessa. Kansainvälisessä diakoni-
assa kulttuuriset rajat ovat kulkeneet usein kansallisia ja etnisiä rajoja myö-
ten ja korostuneet kansainväliseen muuttoliikkeeseen yhdistyneissä tilan-
teissa. Mesotaso löytyy tarkastellun organisaatio- ja toimintatason kautta.

Kulttuurienvälisyys oli kirkossa eräänlainen eron tekemisen väline: tut-
kimusajankohtana kirkko varautui kohtaamaan ja tukemaan eri kulttuuri-
taustoista tulevia ihmisiä. Kirkko halusi kiinnittää huomiota suomalaisten 
asenteisiin ulkomaalaisia ja maahanmuuttajia kohtaan, jotta asenteet muut-
tuisivat myönteisimmiksi. Tämän tutkimuksen mukaan ulkomaalaiset tai 
maahanmuuttajat eivät kuitenkaan juurikaan itse osallistuneet toiminnan 
suunnitteluun tai toteutukseen. Kirkon maahanmuuttajatyön kolmannes-
sa vaiheessa, monikulttuurisuustyön muotoutuessa 2000-luvun taitteessa, 
kulttuurienvälisessä diakoniassa alkoi näkyä vastavuoroisuutta ja pyrkimys-
tä maahanmuuttajien osallisuuteen kirkossa.   

501  Martikainen & Sintonen & Pitkänen 2006, 23–34. Myös Aarnitaival viittaa transnationaalisuudella, ylira-
jaisuudella, sosiaaliseen toimintaan, jossa ylitetään maantieteellisiä, kansallisia, kielellisiä ja kulttuurisia ra-
joja. Ylirajaisuutta on käytetty suomennoksena englannin käsitteelle transnational. Aarnitaival 2012, 19.  
Huttunen huomauttaa kuitenkin, että siitä puuttuu viittaus kansallisuuteen, mistä syystä hän pitää tarkem-
pana suomennoksena transnationaalia. Huttunen 2012, 17.   
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7 Johtopäätökset

7.1 Tutkimuksen päätulokset

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, miten kansainvä-
linen diakonia ymmärrettiin ja miten sitä perusteltiin Suomen evan-

kelis-luterilaisen kirkon hiippakunta- ja keskushallinnossa vuosina 1993–
2004. Tutkimustehtävä on jakaantunut seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1. Mitä kansainvälisellä diakonialla tarkoitettiin ja millaisia kansainväli-
siä liittymäkohtia diakoniaan sisältyi hiippakunta- ja keskushallinnossa?

2. Millaista kansainväliseen diakoniaan liittyvää toimintaa hiippakunta- ja 
keskushallinnossa oli ja miten toimintaa perusteltiin?

3. Millä tavoin hiippakunta- ja keskushallinnon linjaukset ilmentävät kir-
kon käsitystä kansainvälisestä diakoniasta?

Tutkimustehtävään vastaamisessa olen käyttänyt tutkimusaineistona hiip-
pakunta- ja keskushallinnon kirjallista aineistoa. Hiippakuntatasolla olen 
tarkastellut hiippakuntakokouspöytäkirjoja ja keskushallinnon tasolla Kir-
kolliskokouksen ja piispainkokouksen pöytäkirjoja sekä kirkkohallituksen 
aineistoja. Tutkimusaineiston analyysissä olen käyttänyt laadullista sisällön-
analyysiä. Aineiston analyysi on ollut varsin aineistolähtöistä ja sen eri vai-
heissa olen kulkenut sekä grounded theoryn että historiallisen analyysin raja-
pinnoilla. Kansainvälisen diakonian erityiskysymyksiksi ovat tutkimuksessa 
löytyneet kysymykset lähimmäisyydestä, auttamisesta ja kirkon olemuksesta.
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Tutkimuksen päätuloksena esitän, että kansainvälinen diakonia muodos-
tui Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuosina 1993–2004 kolmesta 
osa-alueesta ja kolmesta osa-alueet läpäisevästä muutosalueesta. 

Kansainvälisen diakonian kolme osa-aluetta olivat kansainvälisen diako-
nian asema kirkon hallinnossa, maan rajat ylittävä diakonia ja kulttuurien-
välinen diakonia. Kansainvälisen diakonian asema kirkon hallinnossa ku-
vasi kansainvälisen diakonian toimintarakennetta ja sen perusteluja kirkos-
sa. Maan rajat ylittävä diakonia kuvasi kirkon kansainvälistä avustustoi-
mintaa, kirkon humanitaarista työtä sekä lähialue- ja ystävyysseurakunta-
toimintaa. Kulttuurienvälinen diakonia puolestaan kuvasi kirkon pakolais-, 
maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyötä sekä kansainvälisyyttä diako-
niakasvatuksessa. 

Kansainvälisen diakonian kolme muutosaluetta olivat kansainvälisen dia-
konian teologia, kansainvälinen diakonia kirkon toiminnassa ja lähimmäi-
syys kansainvälisessä diakoniassa. Kansainvälisen diakonian teologiassa muu-
toksia tapahtui suhteessa kirkon käsitykseen perustehtävästään ja suhteessa 
auttamisen teologiaan. Kansainväliseen diakoniaan liittyneessä toiminnassa 
muutoksia tapahtui kirkon kansainvälisen diakonian organisaatiossa, kan-
sainvälisen diakonian laajenemisessa kohti laajempaa kirkon kansainvälistä 
vastuuta ja kansainvälisen diakonian kotimaistumisessa. 

Taulukossa 14 esitän kansainvälisen diakonian osa-alueet suhteessa kan-
sainvälisen diakonian muutosalueisiin siten, että niiden yhtymäkohdat tu-
levat esille. Yhtymäkohdista käy ilmi, millä tavoin kansainvälinen diakonia 
ymmärrettiin kirkossa tutkimusajankohtana. Kansainvälisen diakonian or-
ganisoitumiseen ja järjestämiseen kirkossa vaikutti keskustelu kansainväli-
sestä diakoniasta osana kirkon perustehtävää. Kansainvälinen diakonia näh-
tiin kirkon kokonaisvaltaiseen lähetystehtävään kuuluvana toimintana, jota 
ei voitu ulkoistaa esimerkiksi yksin järjestöjen tehtäväksi. Tutkimusajankoh-
tana käytiin vilkasta keskustelua kansainvälisen palvelun yksikön perustami-
sesta kirkkohallituksen yhteyteen, mutta yksikköä ei perustettu.

Maan rajojen ulkopuolelle suuntautunut diakonia alkoi tutkimusajankoh-
tana muuttua kohti laajempaa kirkon kansainvälistä vastuuta, jossa huomi-
ota kiinnitettiin yksisuuntaisen auttamisen sijasta yhteistyön kehittämiseen 
ja monipuolistamiseen. Kirkon humanitaarinen avustustyö tapahtui kirk-
koliittojen toiminnan kautta, ja siinä tuotiin esille kristilliseen ihmiskäsi-
tykseen liittyviä ihmisoikeuskysymyksiä. 
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Hiippakuntien ja kirkon keskushallinnon kansainvälinen diakonia tapah-
tui tutkimusajankohtana yhä enemmän kotimaassa. Tähän vaikutti merkit-
tävästi suomalaisen yhteiskunnan monikulttuuristuminen tutkimusajankoh-
tana voimakkaasti lisääntyneen maahanmuuton myötä. Kirkon hallinnos-
sa pyrittiin tukemaan seurakuntia maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuus-
työssä. Maahanmuuttajatyö tapahtui kirkossa usealla eri työalalla, mikä oli 
haastavaa työn kokonaisuuden järjestämisen kannalta. Tutkimusajankoh-
dan lopulla muotoutunut kirkon monikulttuurisuustyö oli maahanmuut-
tajatyötä luontevammin osa seurakuntatyötä. Maahanmuuttajien osallisuus 
kirkossa ja yhteiskunnassa herätti kirkossa keskustelua tutkimusajankohta-
na. Maahanmuuttajien ihmisoikeudet ja integroituminen suomalaiseen yh-
teiskuntaan nähtiin myös kirkon asioina. Kirkon jäsenyys ja maahanmuut-
tajien hengellinen tukeminen olivat myös, joskin vähemmän, esillä. Myös 
kirkon järjestämä asenne- ja kansainvälisyyskasvatus lisääntyi yhteiskunnan 
monikulttuuristumisen myötä.  

Taulukko 14 Kansainvälisen diakonian osa-alueet suhteessa kansainvälisen diakoni-
an muutosalueisiin.
Kansainvälisen diakonian 
osa-alueet suhteessa 
kansainvälisen diakonian 
muutosalueisiin

KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN MUUTOSALUEET
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auttamisen 
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kokonaisuus
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lähimmäisen 
auttaminen

Kulttuurienvälinen 
diakonia

osallisuuden 
teologia

kansainvälisen 
diakonian 
kotimaistuminen

toiseus 
naapurissa

Tutkimuksen päätuloksia yhdistää kysymys lähimmäisyyden määrittelys-
tä kirkossa. Kun kansainvälisen diakonian osa-alueita tarkastelee lähimmäi-
syyden näkökulmasta, voi erottaa kolme teemaa. 

Lähimmäisyyttä voi ensinnäkin tarkastella kirkon kansainvälisen palve-
lutehtävän kautta. Kirkon kansainvälinen palvelutehtävä kertoo siitä, mil-
lä tavoin kirkko mieltää oman olemuksensa ja sen myötä roolinsa suhtees-
sa maailmaan. Tässä tutkimuksessa korostui diakonisen palvelun määritty-
minen julistuksen ja liturgian rinnalla osaksi kirkon tehtävää. Kirkon dia-
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koninen palvelu perustui kristilliseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan jo-
kainen ihminen on Jumalan luoma, rakastama ja pelastama, ja koski sik-
si kaikkia ihmisiä. 

Toiseksi lähimmäisyyttä voi tarkastella kaukaisen lähimmäisen auttamisen 
näkökulmasta. Tällöin huomio kiinnittyy sekä käsityksiin auttamisesta että 
läheisyyden ja etäisyyden vaikutukseen auttamistoimintaan. 

Myös kolmas tapa tarkastella lähimmäisyyttä kansainvälisessä diakonias-
sa liittyy lähimmäisen etäisyyteen. Siinä esiin nousee kysymys etäisiksi tai 
vieraiksi koettujen lähimmäisten kohtaaminen fyysisesti lähellä. Lisäänty-
neen maahanmuuton myötä kirkko ja sen työntekijät ja jäsenet kohtasivat 
yhä useammin Suomeen muuttaneita ihmisiä. Muualta muuttaneet jäivät 
kirkolle kuitenkin vieraiksi lähimmäisiksi, ja heidän parissaan tehty työ oli 
usein osa kirkon kansainvälistä diakoniaa. Maahan muuttaneet olivat dia-
konian muukalaisia samankaltaisesti kuin ne kaukaiset lähimmäiset, joita 
kansainvälisen diakonian keinoin pyrittiin auttamaan.

Tutkimuksen tulos muukalaisten asialla olevasta kirkosta on syntynyt tar-
kastelemalla suhteessa toisiinsa kansainvälisen diakonian osa- ja muutosalu-
eita, jotka esittelin taulukossa 14. Kansainvälistä diakoniaa kuvasi sekä ul-
komaille suuntautuvassa toiminnassa että kotimaan toiminnassa pyrkimys 
lähimmäisen auttamiseen. Lähimmäisen auttaminen ja palveleminen näh-
tiin kirkon tehtävinä. Samanaikaisesti kansainvälistä diakoniaa kuvasi myös 
tietty toiseuden tuottaminen: kansainvälinen diakonia näyttäytyi muuka-
laisen auttamisena.

Muukalaisuuden voi nähdä lähimmäisyyden alalajina. Siinä lähimmäi-
syyteen yhdistyy vierauden tai toiseuden elementti. Kirkon kansainvälises-
sä diakoniassa on haluttu palvella kaukana olevaa lähimmäistä tai Suomeen 
muualta tulevaa lähimmäistä sekä luoda rakenteita tämän auttamistyön tu-
eksi. Työtä ja keskustelua on kuitenkin kuvannut tietty toiseus. Kansainvä-
linen diakonia on erottunut muusta diakoniasta siinä, että auttamisen koh-
teena ovat olleet vieraiksi koetut ihmiset ja tahot. Tämä vierauden tuntu on 
koskenut sekä ulkomaille suuntautuvaa että kotimaassa tapahtuvaa kansain-
välistä diakoniaa. Se on ollut myös omiaan pitämään yllä kohdeajattelua ja 
diakoniatyön toteuttajien jakamista auttajiin ja autettaviin.  Kansainvälisen 
diakonian kautta kohdatut lähimmäiset ovat jääneet kirkolle vieraammiksi 
ja kaukaisemmiksi kuin ehkä oli tarkoitus. Kirkko on ollut valinnoissaan ja 
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toiminnassaan muukalaisen asialla. Kirkko on toiminut muukalaisten tu-
kemiseksi ja heidän puolestaan eikä niinkään yhdessä muukalaisten kanssa. 

Kuviossa 2 esitän tämän tutkimuksen tuloksena mallin kansainvälisestä 
diakoniasta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunta- ja keskus-
hallinnossa. Malli jäsentää kansainvälisen diakonian kirkon hiippakunta- ja 
keskushallinnossa tutkimusajankohtana eli vuosina 1993–2004. Sen avulla 
on kuitenkin mahdollista myös tarkastella kansainvälisen diakonian lähtö-
kohtia ja toimintaa laajemminkin.

Kuvio 2. Kansainvälisen diakonian malli: kansainvälinen diakonia Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon hiippakunta- ja keskushallinnossa. 
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Olen tässä tutkimuksessa muodostanut mallin kansainvälisestä diakonias-
ta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Samalla olen eritellyt ja sanoitta-
nut kansainvälistä diakoniaa ilmiönä. Tutkimukseni on perustunut lähihis-
torian hallinnollisiin aineistoihin. Tutkimusaineistoa eri tieteenalojen tut-
kimukseen vertaamalla olen muodostanut mallin, jota voidaan käyttää kan-
sainvälisen diakonian ja siitä käydyn keskustelun jäsentämiseen myös ny-
kyhetkessä ja jonka pohjalta on mahdollista käydä keskustelua esimerkiksi 
muiden kirkkokuntien tai ei-uskonnollisten toimijoiden kanssa. Kansainvä-
lisestä diakoniasta ei ole aikaisemmin luotu vastaavaa systemaattista mallia.

7.2 Tutkimuksen luotettavuuden arvioiminen

Kerron tässä alaluvussa, millä tavoin laadullisen tutkimuksen, ja tieteellisen 
päättelyn laajemminkin, luotettavuutta voidaan arvioida, sekä arvioin oman 
tutkimusprosessini luotettavuutta. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin perustana on koko 
tutkimusprosessin luotettavuuden arviointi. Koska laadullinen tutkimus on 
luonteeltaan tulkitsevaa eikä se pääsääntöisesti pyri yleistettävissä oleviin tu-
loksiin, on laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa kiinnitettä-
vä huomiota tutkijan rooliin ja siihen, millä tavoin tutkija on ollut vaikut-
tamassa tutkimustulosten syntyyn.502 

Olen pyrkinyt vahvistamaan tämän tutkimuksen luotettavuutta avaamal-
la tutkimuksen tekemisen menetelmät lukijalle, jotta lukija voi seurata tut-
kimuksen tieteellistä päättelyä vaihe vaiheelta ja arvioida sen kestävyyttä. 
Tutkimusta tehdessäni olen kiinnittänyt huomiota siihen, että yhteys ana-
lyysin ja tutkimusaineiston välillä säilyy kiinteänä. Näin olen pyrkinyt saa-
maan tutkimuksen vastaamaan todellisuutta mahdollisimman hyvin, vaik-
kei sen olekaan tarkoitus olla lopullinen totuus kansainvälisestä diakoniasta 
kirkon hiippakunta- ja keskushallinnossa vuosina 1993–2004. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida tutkimuksen pä-
tevyyttä eli validiteettia tarkastelemalla. Tutkimuksen validiteetti voidaan 
jakaa ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Ulkoisella validiteetilla kuvataan 
analyysin avulla tuotettujen tutkimustulosten ja tutkimusaineiston välistä 
suhdetta. Tutkimusta voidaan pitää sitä pätevämpänä, mitä paremmin tu-

502  Strauss & Corbin 1998, 268–269; Eskola & Suoranta 1999, 211–212.
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lokset vastaavat aineistoa. Epäpätevän tutkimuksen tulokset ovat siten tuu-
lesta temmattuja. Sisäisellä validiteetilla viitataan tutkimuksen tieteenfilo-
sofiseen perustaan ja käsitetyöskentelyyn. Sisäinen validiteetti mittaa tutki-
muksen sisäistä loogisuutta.503 

Tieteellisen tutkimuksen luotettavuutta on tavattu mitata myös tutkimuk-
sen toistettavuuden eri reliabiliteetin avulla. Reliabiliteettia tarkasteltaessa 
arvioidaan sitä, tulisiko joku toinen tutkija samalla tutkimusaineistolla sa-
moihin tutkimustuloksiin. Sekä reliabiliteetin että edellä mainitun validi-
teetin käyttöä laadullisen tutkimuksen arvioinnissa on kuitenkin myös kri-
tisoitu. Pääkritiikki on kohdistunut reliabiliteetin ja validiteetin käytön si-
sältämään oletukseen todellisuuden luonteesta: ne olettavat, että on olemas-
sa (yksi tai oikea) totuus todellisuudesta ja että tämä totuus on saavutetta-
vissa tutkimuksen avulla.504 

Laadullisessa tutkimuksessa on kuitenkin kyse vahvasti tulkinnallisesta ja 
subjektiivisesta tutkimuksen tekemisen tavasta, eikä sen tuloksia voida usein-
kaan pitää sinänsä oikeina tai väärinä. Etenkin tutkimuksen validiteetin tar-
kasteleminen – tutkimuksen perusvalintojen ja koko päättelyketjun tieteel-
lisyyden tarkasteleminen – auttaa myös laadullisen tutkimuksen arviointia. 

Triangulaatio on eräs tapa vahvistaa laadullisen tutkimuksen luotettavuut-
ta tutkimuksen validiteetin näkökulmasta. Triangulaatiolla tarkoitetaan tut-
kimuskohteen tarkastelua samassa tutkimuksessa useammasta eri näkökul-
masta. Tällaisia näkökulmia voivat olla esimerkiksi usean eri tutkimusmene-
telmän tai usean eri tutkimusaineiston käyttö. Myös tutkimuksen teoreetti-
siin lähtökohtiin voi liittyä triangulaatiota. Useamman eri triangulaatiotyy-
pin käyttämistä samassa tutkimuksessa on kutsuttu monitriangulaatioksi.505

Tutkimuksen luotettavuutta olen pyrkinyt lisäämään myös menetelmälli-
sellä triangulaatiolla. Olen katsonut voivani vastata tutkimustehtävään par-
haiten yhdistämällä laadullisen tutkimusperinteen ja historiantutkimuksen 
menetelmiä. Näin voin parhaiten ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja sen syn-
tyyn vaikuttaneita tekijöitä. Olen halunnut pitää tutkimuksen lähdepohjan 
mahdollisimman kattavana, mistä syystä valitsin sekä hiippakuntahallinnon 

503  Strauss & Corbin 1998, 270–272; Eskola & Suoranta 1999, 214; Tuomi & Sarajärvi 2009, 136–137. 
Charmaz kiinnittää grounded theory -tutkimuksen arvioinnissa huomiota erityisesti tutkimustulosten us-
kottavuuden, oivaltavuuden, todellisuusvastaavuuden ja käytännöllisyyden arviointiin. Charmaz 2006, 
182–183.

504  Tuomi & Sarajärvi 2009, 134–137.
505  Tuomi & Sarajärvi 2009, 143–149. Tuomi & Sarajärvi huomauttavat, että myös triangulaatioon tulee muis-

taa suhtautua kriittisesti. Sen käytön tulee aina olla perusteltua eikä se mekaanisesti käytettynä lisää tutki-
muksen luotettavuutta. Tuomi & Sarajärvi 2009, 148–149.
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että kirkon keskushallinnon tutkimisen ottamalla mukaan laajoja aineisto-
kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi kaikkien hiippakuntien kaikki hiippa-
kuntakokous- tai kirkolliskokouspöytäkirjat. 

Tutkimuksen luotettavuutta olisi voinut lisätä aineistollisella triangulaa-
tiolla esimerkiksi keräämällä hallinnollisten asiakirjojen rinnalle haastatte-
luaineiston. Haastattelujen avulla olisi ollut mahdollista saada aiheesta li-
sätietoja, jotka olisivat kenties auttaneet ymmärtämään tutkittavaa ilmiö-
tä paremmin.506 Tässä tutkimuksessa olen kuitenkin pitäytynyt hallinnolli-
sessa aineistossa, jonka olen katsonut yhtenäiseksi ja riittävän laajaksi tutki-
mustehtävään vastaamisen kannalta.

Grounded theoryn avulla toteutetun laadullisen tutkimuksen luotettavuu-
den arvioinnissa korostuvat lisäksi tutkimuksen toteutuksen ja tutkimustu-
losten uskottavuus, käytettävyys, ainutlaatuisuus ja resonanssi. Tutkimus-
tulosten tulee olla selkeästi ja loogisesti johdetut tutkimusaineistosta ja nii-
den tulee olla tunnistettavia sekä tutkimuskohteen että laajemman tieteel-
lisen keskustelun näkökulmista. Tutkimustulosten tulee tuoda tutkittavasta 
aiheesta esille uusia puolia ja käsitteellistää sitä uudella tavalla. Lisäksi groun-
ded theoryyn kuuluu olennaisena osana ilmiölähtöisyys, mikä tarkoittaa tut-
kimuksen luotettavuuden arvioinnin kannalta sen arviointia, miten tutkija 
osoittaa käsitteellistämänsä ja jäsentämänsä ilmiön asettuvan osaksi aikai-
sempaa tutkimusta tieteenaloilla, joita tutkimus koskettaa.507 

Aineistolähtöisen analyysitavan valinta on vaikuttanut merkittävästi tut-
kimuksen etenemiseen. Se on vaatinut avoimuutta paitsi kirjoitustapaani 
etenkin myös tutkimuksellisiin valintoihini. Vaikka tutkimustehtäväni on 
säilynyt samana koko tutkimusprosessin ajan, monet tutkimuksen tekemi-
sen tavat ja kysymykset ovat muotoutuneet matkan varrella. Olen löytänyt 
aineistosta aihepiirejä, joita en odottanut löytäväni, ja saanut kokeilla pro-
sessin aikana erilaisia analyysitapoja. Mielestäni aineistolähtöinen lähesty-
mistapa on sopinut hyvin tutkimukseen. Sen avulla olen voinut kartoittaa 
mahdollisimman laajasti, mitä kansainvälinen diakonia oli kirkon hiippa-
kunta- ja keskushallinnossa. Grounded theory on antanut rohkeutta tehdä 
aineiston pohjalta odottamattomiakin havaintoja. Teorialähtöisen analyy-
sitavan valitseminen olisi vaatinut kansainvälisen diakonian käsitteen mää-

506  Mahdollisia haastateltavia olisivat voineet olla esimerkiksi hiippakuntien diakoniasihteerit. Diakoniasih-
teerin haastattelemisen tarvetta vähensi kirkon lähetystyön neuvottelukunnan kansainvälisestä diakoniasta 
vastaaville hiippakuntasihteereille kesällä 2001 tehty kysely, jonka yhteenveto on ollut käytössäni.

507  Charmaz 2006, 181–183.
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rittelemistä ennen aineiston analyysiä; nyt kansainvälisen diakonian määri-
telmä on syntynyt tutkimuksen tuloksena. 

Aineistolähtöisen analyysin luotettavuuden arvioinnissa on, samoin kuin 
historiallisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa, kiinnitettävä huomi-
ota lähdekritiikkiin eli käytettyjen lähteiden soveltuvuuden arviointiin. Läh-
dekritiikkiin kuuluu esimerkiksi sen tarkastelu, mihin tarkoitukseen lähde-
aineisto on alun perin valmistunut ja kuka sen on valmistanut. Tässä tutki-
muksessa olen käyttänyt kirkon hallinnollista aineistoa, jolla on tutkimuk-
sen kannalta omat rajoitteensa. Aineiston rajoite on ollut etenkin se, ettei 
hiippakuntakokouspöytäkirjoihin tai kirkon keskushallinnon mietintöihin 
ole kirjattu juurikaan aiheesta valmisteluvaiheessa tai kokousten aikana käy-
tyä keskustelua. Keskustelun avulla olisi ollut helpompi vastata kysymyk-
seen siitä, miten tehdyt päätökset muotoutuivat. Toisaalta hallinnollisen ai-
neiston vahvuutena voi pitää sitä, että tehdyt päätökset on selkeästi kirjattu 
ja sijoitettu kokouskontekstiinsa. Tätä aineiston vahvuutta hyödyntääkseni 
halusin kirjata hiippakuntakokousten pöytäkirjoista tekemäni muistiinpa-
not pöytäkirjanotteen muotoon. Aiheen käsittelyä on helpottanut jokaisen 
kohdan hallinnollisen yhteyden saatavilla olo analyysiprosessin eri vaiheissa.

Mennyttä aikaa tutkittaessa tutkimusaineiston tulkintaan liittyy aina ana-
kronismin vaara. Anakronismi tarkoittaa ajallisesti myöhempien ilmiöiden 
tai käsitteiden sijoittamista menneisyyteen ja niiden käyttämistä menneiden 
tapahtumien selittämisessä.508 Tässä tutkimuksessa vaara on liittynyt eten-
kin kansainvälisen diakonian käsitteen käyttöön: tuleeko 1990-luvun kan-
sainvälinen diakoniatoiminta selitetyksi 2010-luvun käsitteiden kautta? Tä-
hän vaaraan suhtaudutaan laadullisen tutkimuksen perinteessä usein mel-
ko huolettomasti. Laadullista aineistoa tulkittaessa olisikin tärkeää huomi-
oida tulkinnan ja jäsentämisen välineinä käytettävien käsitteiden ja tausta-
teorioiden ajallinen ja aatehistoriallinen suhde aineistoon. Tässä tutkimuk-
sessa olen pyrkinyt huomioimaan anakronismin vaaran tekemällä vahvasti 
aineistolähtöistä analyysiä ja käyttämällä etenkin analyysin alkuvaiheissa ai-
neiston käsitteistöä. Kansainvälisen diakonian mallia muodostaessani olen 
kuitenkin ottanut käyttöön myös käsitteitä, joita aineistossa ei käytetä. Esi-
merkiksi kulttuurienvälisen diakonian käsite on oma nykyajassa käyttöön 
ottamani käsite. Avaamalla analyysiprosessin lukijalle hieman tavanomaista 

508  Kalela 2000, 105–106; Kaartinen 2005, 178.
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laajemmin olen halunnut kertoa, millä tavoin ja miksi olen käyttänyt tut-
kimuksessa eri käsitteitä.  

Aineistolähtöisen analyysin toteuttamisessa on ollut myös haasteita ja ris-
kejä, jotka ovat olleet vaikuttamassa siihen, että tutkimuksen tekeminen on 
vienyt melko paljon aikaa. Aineistolähtöisessä analyysissä korostuu tutki-
jan subjektiivisuus ja tulkintojen tekeminen aineistosta, jotka ovat toki läs-
nä kaikkea tutkimusta tehtäessä. Olen halunnut luokitella tutkimusaineis-
ton useammalla eri tavalla saadakseni siitä esille myös asioita, joita en ensi 
näkemällä tai ensi tulkinnalla huomannut. Näkemykseni kansainvälisestä 
diakoniasta valitsemani aineiston valossa on syntynyt hiljalleen tutkimus-
prosessin aikana – ja silti on mahdollista, että joku toinen tulisi asiassa eri 
tuloksiin kuin minä.

Aineistolähtöisen tutkimuksen toteuttaminen olisi ollut kenties liiankin 
haastavaa ilman selkeästi rajattua tutkimusaineistoa. Tutkimustehtävän ra-
jaaminen kirkon hiippakunta- ja keskushallintoon on auttanut minua sekä 
etsimään että rajaamaan tutkimusaineistoa. Tutkimusprosessin aikana poh-
din, olisiko vain joko hiippakuntahallinnon tai kirkon keskushallinnon tar-
kastelu ollut riittävä tehtävä tutkimukselle, tai olisinko keskittynyt vain osaan 
hiippakunnista. Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että kokonaiskuvan saami-
seksi ja sen ymmärtämiseksi on ollut tarpeellista saattaa hiippakuntahallinto 
ja keskushallinto keskustelemaan keskenään. Osan hiippakunnista pois jät-
täminen olisi puolestaan rajoittanut tutkimustehtävään vastaamista liikaa. 

7.3 Kansainvälisen diakonian tutkimuksen 
tulevaisuuden näköaloja

Tässä tutkimuksessa olen luonut kokonaiskuvan kansainvälisestä diakoni-
asta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunta- ja keskushallinnos-
sa vuosina 1993–2004. Toivon, että laatimani kirkon kansainvälisen dia-
konian jäsennys vie eteenpäin niin diakonian tutkimusta kuin kirkon kan-
sainvälisen vastuun tarkastelua laajemminkin. Tutkimuksen aihepiiriä on 
jatkossa mahdollista lähteä syventämään ja laajentamaan sekä ajallisesti ja 
paikallisesti että erilaisia teoreettisia näkökulmia hyödyntämällä. Kansain-
välisen diakonian historia ja nykytilanne tarjoavat mahdollisuuksia kartoit-
taa kansainvälisen diakonian muutosten yhtymäkohtia kirkolliseen ja yh-
teiskunnalliseen kehitykseen. Suppeamman alueellisen rajauksen avulla oli-
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si mahdollista tarkastella esimerkiksi kansainvälistä diakoniaa jonkin hiip-
pakunnan alueella. Tällöin voisi ottaa mukaan erilaisia tutkimusaineistoja 
kuten haastatteluaineistoja ja seurakuntien aineistoja. Paikallisseurakuntien 
toiminnan tutkimus onkin eräs merkittävä haaste kansainvälisen diakoni-
an jatkotutkimukselle. Pääosa kirkon toiminnasta tapahtuu paikallisseura-
kunnissa. Niitä tutkittaessa olisi mahdollista kerätä tutkimusaineistoa esi-
merkiksi toimintaan osallistuvilta henkilöiltä. Myös osallistuvan tutkimuk-
sen mahdollisuudet ovat kiinnostavia.

Tässä tutkimuksessa muodostamaani kokonaiskuvaa kirkon kansainväli-
sestä diakoniasta olisi mielenkiintoista syventää haastattelemalla niitä henki-
löitä, jotka ovat olleet vaikuttamassa kirkon kansainvälisen diakonian muo-
toutumiseen. Haastattelujen avulla olisi kenties mahdollista saada tarkem-
paa tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttivat eri valintojen tekemiseen tai mil-
laisia vaihtoehtoja valinnoilla mahdollisesti oli.

Kansainvälisen diakonian hankkeita tutkittaessa ja arvioitaessa olisi luon-
tevaa kerätä ja analysoida kansainvälistä aineistoa, jossa tarkasteltaisiin me-
neillään olevia ja jo toteutettuja yhteistyöhankkeita ja niiden lähtökohtia. 
Samoin mielenkiintoista olisi syventää tässäkin tutkimuksessa esillä ollutta 
taloudellista näkökulmaa kansainvälisen diakonian tutkimukseen. Kansain-
välisen ja kotimaisen avustustoiminnan keskinäinen suhde ja niiden suhde 
yhteiskunnan taloudelliseen tilanteeseen ja yhteiskunnassa tapahtuviin ar-
vomuutoksiin toisivat tärkeää tietoa diakonian muutoksista. 

Kotimaassa tehtävä kansainvälinen diakoniatyö nousi voimakkaasti esil-
le tässä tutkimuksessa. Jatkossa olisi mielenkiintoista paneutua tarkemmin 
kulttuurienvälisen ja monikulttuurisen diakonian kysymyksiin, esimerkik-
si maahan muuttavien parissa tehtävään diakoniatyön ja laajemminkin kir-
kon vieraanvaraisuuteen. 

Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että kirkon kansainvälinen 
diakonia laajeni 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa kohti kirkon kansainvä-
listä vastuuta, johon kuului kansainvälisen diakoniatoiminnan lisäksi muun 
muassa kotimaassa tapahtuvaa monikulttuurisuus- ja diakoniakasvatustyö-
tä. 2010-luvulle tultaessa on alettu puhua kirkon kansainvälisestä työstä, jo-
ka niin ikään sisältää kansainvälistä diakoniaa, lähetystyötä ja monikulttuu-
risuustyötä. Kirkon kansainväliseen työhön kuuluu kuitenkin aikaisempaa 
enemmän ihmistenvälistä vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä. Tästä esi-
merkkejä ovat kansainväliset jumalanpalveluselämän kehittämishankkeet 
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Suomessa ja kirkon työntekijävaihdon kehittäminen osina kirkon kansain-
välistä työtä. Kirkon kansainvälisen vastuun ja kirkon kansainvälisen työn 
tarkastelu suhteessa kansainväliseen diakoniaan ja sen muutoksiin on mie-
lenkiintoinen aihepiiri tulevalle tutkimukselle.

Erityisesti haluan kuitenkin kiinnittää huomiota kansainvälisen diakoni-
an teologian tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa olen käsitellyt kansainvä-
lisen diakonian teologiaa painottaen sen kirkko-opillisia ja auttamisen teo-
logiaan liittyviä yhtymäkohtia. Näitä teemoja tulisi mielestäni entisestään 
syventää. Kysymys kansainvälisen diakonian luonteesta on osa kirkon ole-
musta ja kirkon perustehtäviä käsittelevää keskustelua. Eräs avain kansain-
välisen diakonian teologiaan on missiologinen tutkimus. Kansainvälisen dia-
konian ja lähetystyön suhde kaipaa lisätutkimusta niin teologisten peruste-
luiden kuin toiminnan järjestämisen ja siihen liittyvien kumppanuuksien 
järjestämisen kannalta.

Jos kirkko nähdään seurakuntalaisten muodostamana hengellisenä yhtei-
sönä, joka elää ja toimii yhteiskunnassa, se herättää kysymyksiä siitä, mil-
lä tavoin kirkko voisi tai sen tulisi kohdata yhteiskunnan kansainvälistymi-
sen kysymykset tai viestit ihmisten hädästä Suomen rajojen ulkopuolella. 
Oman toimintansa ja sen perusteluiden jäsentämisessä kirkko tarvitsee kan-
sainvälisen diakonian teologian ja historian tuntemusta. Kirkon itsetunte-
mus edistää myös sen profiloitumista ja yhteistyötä muiden kansainvälistä 
työtä tekevien tahojen kanssa. 

Kansainvälisen diakonian tutkimus on kaiken diakonian tutkimuksen ta-
paan monitieteistä. Esimerkiksi viestinnän tutkimuksen keinoin olisi mah-
dollista tarkastella kansainvälisen diakonian ja median suhdetta sekä sitä, 
miten median kautta muuttuva etäisyys kaukaisiin lähimmäisiin ja maail-
manlaajuiseen hätään vaikuttaa kansainvälisen diakonian järjestämiseen ja 
ymmärtämiseen.

Tämän tutkimuksen aikana olen mielessäni hahmottanut kirkon toimin-
nan jakautuvan kahteen pääosaan, liturgiseen ja diakoniseen elämään. Li-
turginen elämä kuvaa kirkon jatkuvaa suhdetta Jumalaan ja sen ilmenemistä 
jumalanpalvelus- ja rukouselämässä. Diakoninen elämä kuvaa kaikkea sitä, 
millä tavoin kirkko suuntautuu elämään tässä ja nyt, tässä maailmassa, tässä 
yhteiskunnassa, näiden ihmisten kanssa. Näin ollen kysymykset siitä, miten 
kirkko toimintansa järjestää ovat aina myös diakonian teologian kysymyk-
siä. Diakonian teologiaa ei ole syytä rajata vain siihen, millä tavoin kirkon 
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diakoniatyössä kohdataan apua tarvitseva ihminen – vaikkapa muukalainen 
– vaan kyse voi olla paljon laajemmasta ilmiöstä. Näen tärkeänä, että tule-
vaisuudessa diakonian tutkimus tarkastelisi diakonian teologiaa laajasti ja 
toisi esille arvioitavaksi erilaisia näkemyksiä siitä, mikä kirkon tai kristillis-
ten yhteisöjen toiminnassa on keskeisintä ja millä tavoin tuo keskeisin voi-
si vaikuttaa kirkon elämään ja sen tekemään työhön. Diakoniaa ja liturgi-
aa kirkon elämisen tapoina ei myöskään ole syytä erottaa täysin toisistaan, 
vaan diakoniaan liittyy liturgisia ulottuvuuksia ja päinvastoin. Näenkin, et-
tä diakonian ja liturgian välinen suhde on eräs diakonian teologian tutki-
muksen tärkeä teema tulevaisuudessa. 
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LIITE 3A Kansainväliset ulottuvuudet hiippakuntadiakoniassa /
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LIITE 3b Kansainväliset ulottuvuudet hiippakuntadiakoniassa / 
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LIITE 3c Kansainväliset ulottuvuudet hiippakuntadiakoniassa / 
Kuopion hiippakunta
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LIITE 3D Kansainväliset ulottuvuudet hiippakuntadiakoniassa / 
Lapuan hiippakunta
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LIITE 3E Kansainväliset ulottuvuudet hiippakuntadiakoniassa / 
Mikkelin hiippakunta
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LIITE 3F Kansainväliset ulottuvuudet hiippakuntadiakoniassa /
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LIITE 3G Kansainväliset ulottuvuudet hiippakuntadiakoniassa /
Tampereen hiippakunta
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LIITE 3H Kansainväliset ulottuvuudet hiippakuntadiakoniassa / 
borgå stift
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Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja 

A Tutkimuksia 

Sarjassa julkaistaan uutta ja innovatiivista tietoa tuottavia tieteellisiä tutki-
muksia Diakonia-ammattikorkeakoulun opetus-, tutkimus- ja kehittämis-
toiminnan alueilta. Julkaisut ovat lähinnä väitöskirjoja, korkeatasoisia ar-
tikkelikokoelmia sekä lisensiaatintutkimuksia.

A1 Kainulainen, Sakari (toim.) 2002. Ammattikorkeakoulu – tehdas vai 
akatemia?

A2 Rask, Katja & Pasanen, Sina 2003. Perhekuntoutuksesta valmiuksia 
päihteettömyyteen, vanhemmuuteen ja elämänhallintaan. Perheen yhdis-
tetty hoito (PYY) -kuntoutusprosessin arviointi.

A3 Rask, Katja & Kainulainen, Sakari & Pasanen, Sina 2003. Diakonia-
työn ja kirkon nuorisotyön arki vuonna 2002. Tutkimus diakoniatyönte-
kijöiden ja kirkon nuorisotyönohjaajien kokemuksista seurakuntatyöstä ja 
työtaidoistaan.

A4 Rask, Katja, Kainulainen, Sakari & Pasanen, Sina 2003. Koulutuksen 
antamat valmiudet seurakuntatyöhön. Vuosina 1998-2002 valmistuneiden 
diakoniatyöntekijöiden ja kirkon nuorisotyönohjaajien sekä heidän esimies-
tensä käsityksiä kirkollisista valmiuksista.

A5 Hynynen, Heidi & Pyörre, Susanna & Roslöf, Raija 2003. Elämä käsil-
lä – viittomakielentulkin ammattikuva.

A6 Gothóni, Raili & Jantunen, Eila 2003. Seniorien seurakunta – 75-vuo-
tiaiden helsinkiläisten ajatuksia elämästään ja seurakunnastaan

A7 Karjalainen, Anna Liisa 2004. Kokemuksesta kirjoittaminen ja kirjoit-
tamisen kokemus. Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen sosionomikoulu-
tuksessa ja narratiivinen menetelmä sosiaalialan työssä
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A8 Launonen, Pekka 2004. Nuorisonohjaajasta nuorisotyönohjaajaksi. Suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajien koulutus ja ammat-
titaidon muuttuvat tulkinnat 1949-1996.

A9 Rautio, Maria 2004. Muuttuva työelämä haastaa työterveyshuollon ke-
hittämään menetelmiään ja osaamistaan. Työterveyshuollon menetelmien 
kehittäminen moniammatillisena opppimisprosessina.

A10 Leskinen, Riitta 2005. Itseohjautuva ammattikorkeakoulun jatkotut-
kinto-opiskelija. Tapaus Diak ja Hamk.

A11 Hyväri, Susanna & Latvus, Kari 2005. Paikallisia teologioita Espoossa

A12 Lampi, Hannu 2005. Miehen sydäninfarktikokemus: Fenomenologi-
nen tutkimus sairastumisesta ja potilaana olosta.

A13 Semi, Eija 2006. Sosiaalialan työn ja sosiaalipedagogiikan yhtymäkoh-
tia historiallisen tulkinnan ja opetussuunnitelmien valossa

A14 Ryökäs, Esko 2006. Kokonaisdiakonia

A15 Pesonen, Arja 2006. Asiakkaiden kokemuksia mielenterveyspalveluista

A16 Karppinen, Leena 2007. ”Vain paras on tarpeeksi hyvää lapsille”. Ruu-
su Heininen Sortavalan Kasvattajaopiston perustajana ja kehittäjänä

A17 Hyväri, Susanna 2008. Paikkasidos elämäntavassa ja elämänkulussa – 
maaseutu ja kaupunki yhden ikäryhmän kokemana

A18 Jantunen, Eila 2008. Osalliseksi tuleminen – masentuneiden vertais-
tukea jäsentävä substantiivinen teoria

A19 Rautasalo, Eija 2008. Hoitotyön ammattilaisten näkemyksiä ikäänty-
vien ihmisten seksuaalisuudesta

A20 Korhonen, Saila 2008. Ohjaus siinä sivussa
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A21 Mikkola, Tuula 2009. Sinusta kiinni – Tutkimus puolisohoivan arjen 
toimijuuksista

A22 Launonen, Pekka 2009. Kasvu kirkon työntekijäksi. Diakoni-, diakonis-
sa- ja nuorisotyönohjaajaopiskelijoiden ammatillinen motivaatio, osaami-
nen ja identiteetti vuosina 2004–2008

A23 Valtonen, Minna 2009. Kertomuksia kirkon työntekijäksi kasvamisesta

A24 Rättyä Lea 2010. Diakoniatyöntekijöiden kuvauksia työstään ja siinä 
jaksamisestaan

A25 Gothóni Raili ja Jantunen Eila 2010. Käsitteitä ja käsityksiä diakonia-
työstä ja diakonisesta työstä

A26 Koivumäki Risto 2010. Isyyttä alihankintana. Narratiivinen analyysi 
sijaisisänä toimivien miesten identiteetin rakentumisesta

A27 Hiilamo Heikki & Saari Juho (toim.) 2010. Hyvinvoinnin uusi poli-
tiikka -– johdatus sosiaalisiin mahdollisuuksiin

A28 Ritokoski Sami 2010. Työ, jolla on tulevaisuus. Seurakunnallisen var-
haisnuorisotyön ydin ja haasteet työntekijöiden kuvaamina

A29 Pietilä-Hella Riitta 2010. Tuntemattomista vertaistuttaviksi. Esikois-
äitien ja -isien perhevalmennusprosessi Espoon uudentyyppisessä perheval-
mennuskokeilussa

A30 Nietola Vuokko 2011. Väkivaltatyö asiantuntijayhteistyönä.

A31 Pessi Anne Birgitta & Saari Juho (toim.) 2011. Hyvien ihmisten maa. 
Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa

A32 Karvinen Ikali 2011. Towards Spiritual Health. An ethnographic re-
search about the conceptions of spiritual health held by the Kendu hospi-
tal staff members, patients, and the inhabitants of the Kendu Bay village
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A33 Johansson Juhani 2011. Pyörät eivät pyöri ilkivallan pelossa. Diskurs-
sianalyysi Keski-Uusimaa -lehden artikkeleista koskien lasten ja nuorten ri-
koksia

A34 Jokela Ulla 2011. Diakoniatyön paikka ihmisten arjessa.

A35 Karjalainen Anna Liisa 2012. Elettyä ymmärtämässä. Omaelämäker-
rallinen kirjoittaminen ja teksti reflektiona sosiaalialan ammattikorkeakou-
luopinnoissa

A36 Määttä, Anne 2012. Perusturva ja poiskäännyttäminen

A37 Hietala, Outi 2013. A-klinikan asiakaskahvilassa – etnografinen tutki-
mus asiakkaiden juomiselle ja ammattiavulle antamista merkityksistä

A38 Saari, Juho, Taipale, Sakari & Kainulainen, Sakari (toim.) 2013. Hy-
vinvointivaltion moderneja klassikoita.

A39 Hyväri, Susanna & Kainulainen, Sakari (toim.) 2013. Paikka asua ja 
elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin.

A40 Thitz, Päivi 2013. Seurakunta osallisuuden yhteisönä.
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Sarjojen kriteerit

A Tutkimuksia

Sarjassa julkaistaan uutta ja innovatiivista tietoa tuottavia tieteellisiä tut-

kimuksia Diakonia-ammattikorkeakoulun opetus-, tutkimus- ja kehittä-

mistoiminnan alueilta. Julkaisut ovat lähinnä väitöskirjoja, korkeatasoisia 

artikkelikokoelmia sekä lisensiaatintutkimuksia.

b raportteja

Sarjassa julkaistaan henkilökunnan tutkimuksia (lisensiaatintöitä, pro gra-

duja), ansioituneita Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä sekä 

niiden Diakin kehittämisprojektien raportteja, jotka ovat tuottaneet inno-

vatiivisia ja merkittäviä työelämää kehittäviä tuloksia. 

c Katsauksia ja aineistoja 

Sarjassa julkaistaan Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittä-

mis- ja opetustoiminnan tuloksena syntyneitä julkaisuja, esim. työelämän 

oppimisympäristöistä ja muista projekteista nousevia opinnäytetöitä, oppi-

materiaaleja, ohjeistuksia sekä seminaari- ja projektiraportteja.

D Työpapereita

Sarjassa julkaistaan asiantuntijapuheenvuoroja ja kannanottoja ajankohtai-

siin asioihin, erilaisia suunnittelutyön tarpeisiin tehtyjä selvityksiä (esim. 

laaja projektisuunnitelma) ja projektien väliraportteja. Sarja mahdollistaa 

kokemusten ja asiantuntijatiedon nopean eteenpäin viemisen.
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