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Varhaiskasvatus ja perhetoiminta seurakunnassa -julkaisun artikkelit liit-
tyvät sekä kirkon varhaiskasvatuksen että perhetyön teemoihin. ar-

tikkeleissa tarkastellaan kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan työn ja identi-
teetin rakentumista sekä seurakuntien perhetyön kokonaisuutta ja eri työ-
alojen työntekijöiden näkemyksiä siitä. Perhetyön osalta painopiste on en-
nalta ehkäisevässä, perheiden hyvinvointia tukevassa perhetyössä ja sen ke-
hittämisessä. 

Lapsi- ja perhelähtöinen seurakunnan varhaiskasvatus -luvun artikkelit ovat 
tutkimusraportteja. kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaksi opiskelevien am-
matillisen identiteetin rakentumista tarkasteleva tutkimus osoitti, että kou-
lutuksen aikana ammatillisen identiteetin kuvaus monipuolistui. opiskeli-
joiden kasvatusnäkemykset laajentuivat ja sekä lapsilähtöinen kasvatusnäke-
mys että yhteisölähtöinen työote vahvistuivat. kristillisen kasvatuksen asian-
tuntijuus ja hengellisen työn tekijän identiteetti selkiytyivät. 

kirkon perhetyön kokonaistilannetta hahmotetaan sekä sitä sivuavien jul-
kaisujen ja asiakirjojen analyysillä että kartoittamalla eri työalojen työnteki-
jöiden näkemyksiä perhetyöstä ja sen jäsentymistä seurakunnissa. raportit 
osoittavat, että kirkon strategioissa perhe nähdään tärkeimmäksi yhteistyö-
kumppaniksi, mutta perhetyön sijoittaminen seurakuntatyön kokonaisuu-
teen ja omaan työalaan koetaan haastavaksi. edelleenkin perhetyö mielle-
tään vahvasti kuuluvaksi varhaiskasvatuksen työalaan.
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Lapsen ja perheen hyvinvointia tukeva varhaiskasvatus ja perhetyö -teemaa 
tarkastellaan asiantuntija-artikkeleissa. kirkon varhaiskasvatuksen tehtävä-
nä on olla tukemassa päiväkotien henkilökuntaa uskontokasvatuksen toteut-
tajana. Tämä edellyttää monitasoista, sekä hallinnon että toiminnan tasol-
la toteutuvaa yhteistyötä ja ennen kaikkea avointa keskustelua työn lähtö-
kohdista ja tavoitteista. 

kirkon perhetyön kehittämisen menetelmiä ja lähtökohtia kuvataan ar-
tikkeleissa eri näkökulmista. Perhetyön arvioinnissa on mahdollista sovel-
taa esimerkiksi Bikva-menetelmää, kuten tehtiin akaan seurakunnassa. Sä-
kylässä toteutettu, seurakunnan hallinnoima PeSUe-hanke puolestaan ko-
kosi yhteen paikkakunnalla toimivia järjestöjä, neuvolatoimintaa ja seura-
kunnan perhetyötä. Sen puitteissa kehitettiin erilaisia yhteistyön tapoja. 

Perhetyön suunnitteluprosesseissa on tärkeää pohtia myös isien tavoitta-
mista, sillä suomalaiset perheenisät ottavat yhä enemmän kasvatus- ja hoiva-
vastuuta lapsistaan. Parhaimmillaan seurakunnan varhaiskasvatus ja perhe-
työ tukee vanhemmuutta kokonaisvaltaisesti.  Seurakunnan perhekerhoissa 
toteutettu tutkimus nostaa esille perhekerhoon osallistuneiden vanhempien 
ja huoltajien kokemuksia siitä, minkälaista sosiaalista tukea he saivat perhe-
kerhotoiminnasta vanhemmuuteensa. Perhekerhotoiminnan arvostaminen 
ja kehittäminen voi olla suora sijoitus lasten ja perheiden tulevaisuuteen.

Yhteiskunnalliset muutokset haastavat kirkon varhaiskasvatusta ja perhetyö-
tä -artikkelissa todetaan, että kirkon varhaiskasvatusta ja perhetyötä haasta-
vat sekä yhteiskunnalliset että kirkon piirissä tapahtuvat muutosprosessit. 
Tulevaisuudessa on välttämätöntä pohtia, miten seurakunnissa voidaan li-
sätä yhteistyötä työalojen välillä, mutta myös laajemmin paikallisten toimi-
joiden kanssa. osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistaminen 
edellyttää myös sitä, että seurakuntalaiset ovat itse tekemässä ja suunnittele-
massa ehkä jotakin aivan uutta tapaa kuulua yhteisöön. Perhetyö-käsitteen 
sijasta ehdotetaan käytettäväksi perhetoiminta-käsitettä. 

kirkon varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan vahvistaminen edellyttää 
näihin liittyvän teologian syventämistä. kristillisessä traditiossa seurakun-
nasta puhutaan Jumalan perheväkenä. Tämän ajatuksen todesta ottaminen 
merkitsee sitä, että seurakunnille toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen 
lähtökohtana ei voi olla ajatus perheistä tai yksittäisistä ihmisistä työn koh-
teina. Perheillä ja niiden jäsenillä tulisi olla kokemus siitä, että seurakunnas-
sa kuulutaan yhteisöön, jossa jokaisella on oma tehtävänsä yhteisön hyväksi.
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The book Early Childhood Education and Family Work in the Church dea-
ls with themes of early childhood education and family work in the 

parishes of the evangelical lutheran Church in finland.  The articles relate 
to Diaconia University of applied Sciences training Coordinators for ear-
ly Childhood education and Care. These students graduate with the de-
gree title of Bachelor of Social Services. They have qualifications to work as 
social care workers and kindergarten teachers, and the degree also qualifies 
them for posts as Coordinators for early Childhood education and Care in 
the evangelical lutheran Church of finland. 

The aim of the first article in the section Fields and possibilities of Early 
Childhood Education and Family Work in the Church is to analyze the Coor-
dinator for early Childhood education and Care -students’ professional 
identity.  The results indicate that during the studies the students became 
more child-centered and community-based as educators. Their professio-
nalism became diversified and wide-ranged.

The other articles in this section examine family work in the parishes of 
the evangelical lutheran Church in finland. The first article analyzes the fa-
mily work -concept in the Church’s strategies and other official documents.  
The other article is based on a survey concerning the employees’ views of 
family work.   families are seen as important partners, but in the parishes 
the role of family work seems to be challenging. Parish-workers usually do 
not see family work in the focus of their work. 
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in the next section Early Childhood Education and Family supporting Well-
being of Families the articles deal with early childhood education and fami-
ly work that can support the well-being of children and their families. The 
coordinators also cooperate with municipal early education and support the 
staff developing religious education. This means co-operation at operatio-
nal as administrative levels and, above all, open debate about the bases and 
objects of the work. 

The articles also present methods to evaluate and develop family work in 
parishes. The Bikva-method was used in the parish of akaa. in Säkylä the-
re was a project that gathered different family work organizations together. 

When planning the family work and early childhood education in pari-
shes it is important to notice also the fathers. nowadays fathers want to ta-
ke part in child care responsibility, and on the other hand, they have less 
motivation to give Christian education to their children.

in this section there is also an article based on the study undertaken to cha-
racterize the forms of social support parents receive for their parenthood in 
parish family clubs. The results show that parish family clubs are well pla-
ced to provide early support. By bringing people together, the parish facili-
tates access to peer support and a communal experience. 

The last article in this book suggests that the changes in society are chal-
lenging from the viewpoint of early Christian education and family work 
in parishes. it is necessary to discuss how to increase the cooperation bet-
ween parish workers and communal networks. Supporting community me-
ans that parish members and families should be involved in the planning 
and developing of the work. 

Strengthening family work and early Christian education and care in pa-
rishes provides a way to deepen the theology concerning these themes. in 
the Christian tradition there is an image of parish as god’s family. if we ta-
ke this seriously, families and single persons cannot be seen as objects. Pa-
rish members should have an experience that in a parish they belong to the 
community in which everybody has his or her own task and active role. 

Key Words: Christian education, developing, early childhood education, 
family work, parishes, professional identity  

themes: Church and parish, education and training, Welfare and health
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Minna Valtonen ja Päivi Sutinen 

1.1 kirkon VarhaiskasVatuksen ja perhetyön 
toimintakentät ja mahdollisuuudet

kirkon varhaiskasvatus ja perhetyö tavoittavat vuosittain suuren joukon 
lapsia ja heidän vanhempiaan. Vaikka kirkon päiväkerhotoiminnan osal-

listujamäärät ovat vähentyneet kolmen vuosikymmenen aikana huomatta-
vasti, sen piirissä oli edelleen vuonna 2014 yli 40 000 lasta. lisäksi aamu- ja 
iltapäiväkerhot ja pyhäkoulut tavoittivat yhteensä noin 30 000 lasta. Perhe-
kerhojen käyntikertoja tilastoitiin yli miljoona. (kirkon tilastollinen vuosi-
kirja 2014, 78–79.) näiden perinteisten toimintamuotojen rinnalle on kui-
tenkin koko ajan kehitetty myös uudenlaista lapsia ja perheitä tavoittavaa 
toimintaa, esimerkiksi erilaisia tapahtumia tai projekteja. 

monissa seurakunnissa keskeinen osa perhetyöstä mielletään varhaiskas-
vatuksen piiriin kuuluvaksi. Varhaiskasvatuksen toimintamuodot tarjoavat-
kin luontevia mahdollisuuksia erityisesti pikkulapsiperheiden kohtaamisel-
le ja pienten lasten vanhemmuuden tukemiselle. kirkon varhaiskasvatuk-
sen linjausten mukaisesti keskeistä varhaiskasvatuksessa on kasvatuskump-
panuus. Lapsi on osallinen -asiakirjassa tätä kuvataan perheen ja seurakun-
nan väliseksi vuorovaikutukseksi, läsnäoloksi ja rinnakkaiseloksi (lapsi on 
osallinen 2008, 10). myös seurakunnan varhaiskasvatuksessa työskentelevi-
en ammattilaisten koulutukset antavat valmiuksia perheiden kohtaamiseen, 
yhteisölähtöiseen työskentelyyn sekä perhetyön moniammatillisten verkos-
tojen rakentamiseen (lapsi- ja perhetyön perustutkinto i.a; Diakonia-am-
mattikorkeakoulun opetussuunnitelma 2015).
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Samalla kun seurakuntien perhetyön ja varhaiskasvatuksen toimintaken-
tät sisältävät paljon yhteisiä lähtökohtia ja sisältöjä, kumpaakin niistä tulee 
tarkastella myös laajemmin. kirkon varhaiskasvatuksen piiriin kuuluu myös 
yhteistyö kunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa ja erityisesti päivähoidon 
piirissä toteutuvan uskontokasvatuksen tukeminen. Tosin tämänkin toimin-
nan yhteydessä tavoitetaan myös lasten vanhempia.  

monikulttuuristumisen myötä päivähoidon uskontokasvatuksen toteut-
taminen edellyttää uudenlaista ajattelua ja haastaa seurakuntien varhaiskas-
vattajien tehtävää päivähoidon uskontokasvatuksen mentoroinnin toteut-
tajana. kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajalta edellytetään kristillisen kasva-
tuksen asiantuntijuutta tilanteessa, jossa sen toteuttaminen on entistä enem-
män nimenomaan kirkon ja seurakuntien vastuulla. Tämän rinnalla kirkon 
varhaiskasvatuksen ohjaajan tulee myös olla yhteiskunnallisen uskontokas-
vatuksen asiantuntija ja kehittäjä tilanteessa, jossa päiväkotien lapsiryhmät 
ovat yhä moninaisempia ja monikulttuurisempia. muutoksessa eläminen, 
erilaisilla rajapinnoilla työskenteleminen sekä lasten ja perheiden erilaisten 
tilanteiden kohtaaminen edellyttävät ammattilaiselta tietoa eri uskonnoista ja 
kulttuureista, joustavuutta, reflektiivisyyttä ja eettisesti sensitiivistä työotetta. 

niukkenevat resurssit pakottavat sekä kuntien että seurakuntien varhais-
kasvatuksen etsimään myös uusia yhteistyön ja verkostoitumisen muotoja. 
yhteistyön lisäämiseen ohjaa myös Sipilän hallituksen kärkihankkeisiin kuu-
luva lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (laPe). Sen yhtenä keskei-
senä tavoitteena on kaikkien lapsille, nuorille ja perheille suunnattujen pal-
veluiden sovittaminen yhteen lapsi- ja perhelähtöiseksi integroiduksi palve-
lujen kokonaisuudeksi. Tavoitteena on muodostaa paikallisesti sovellettu-
ja perhekeskuksia, jotka kokoavat julkisten matalan kynnyksen palveluiden 
yhteyteen myös järjestöjen, seurakuntien ja vertaistuen palvelut. (aula ym. 
2016, 17–20.) Seurakunnille laPe-muutosohjelma merkitsee siis ainutlaa-
tuista tilaisuutta liittyä entistä tiiviimmin osaksi monialaista yhteistyöver-
kostoa ja kehittää omaa lapsi- ja perhetyötään.

laajasti määriteltynä kirkon perhetyöllä tarkoitetaan ”kaikkea sitä seura-
kuntien työntekijöiden ja vapaaehtoisten toimintaa, jolla vahvistetaan mo-
nimuotoisten perheiden ja niiden jäsenten hengellistä elämää, kasvua ihmi-
senä, keskinäistä välittämistä ja kunnioitusta, jaksamista vaikeissa elämän-
tilanteissa ja yhteyttä seurakuntaan” (minäkö perhetyön tekijä? 2009, 7).   
Perhetyön -tai perhelähtöisen työotteen tulisi siis ilmetä kaikissa seurakun-
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nan työmuodoissa. Minäkö perhetyön tekijä? -julkaisussa todetaankin, että 
vastuu laaja-alaisesta perhetyöstä ei kuulu ainoastaan lapsi- ja perhetyönte-
kijöille, vaan yhteistyöhön tarvitaan kaikkien työntekijöiden osaamista (mi-
näkö perhetyön tekijä? 2009, 3). Samalla kirkon perhetyö sisältää toimin-
taa, joka edellyttää erityisosaamista: perhetyö-käsitteen piiriin kuuluu myös 
kirkon tarjoama perheneuvonta.

Tässä julkaisussa liikutaan pääasiassa sellaisilla toiminta-alueilla, jotka si-
vuavat sekä kirkon varhaiskasvatusta että perhetyötä. artikkeleissa tarkastel-
laan kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan työn ja identiteetin rakentumista 
sekä seurakuntien perhetyön kokonaisuutta ja eri työalojen työntekijöiden 
näkemyksiä siitä. Perhetyön osalta painopiste on ennalta ehkäisevässä, per-
heiden hyvinvointia tukevassa perhetyössä ja sen kehittämisessä. Tästä pai-
nopisteestä johtuen kirkon perheneuvontatyö rajautuu teoksen ulkopuolelle. 

minna valtosen artikkeli on raportti sosionomi (amk) -kirkon varhais-
kasvatuksen ohjaajiksi opiskelevien ammatillisen identiteetin rakentumis-
ta tarkastelevasta tutkimuksesta. Tutkimusaineisto kerättiin vuosina 2013–
2015 opintojaan suorittaneilta kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajilta. ai-
neisto osoittaa, että koulutuksen myötä opiskelijoiden kasvatusnäkemykset 
laajentuivat ja yhteisölähtöinen työote vahvistui. kristillisen kasvatuksen 
asiantuntijuus ja hengellisen työn tekijän identiteetti selkiytyivät. Sosiono-
min tutkinto, lastentarhan opettajan pätevyys ja kirkolliset opinnot toivat 
laaja-alaista yhteiskunnan palvelujärjestelmän osaamista ja yksilön elämän-
kaareen liittyvää ymmärrystä, joka luo puolestaan pohjaa kehittävälle, lap-
silähtöiselle työotteelle. 

Päivi sutinen tarkastelee kahdessa artikkelissaan kirkon perhetyön koko-
naisuutta. ensimmäisessä tutkimusartikkelissa tarkastellaan kirkon perhe-
työtä sitä sivuavien julkaisujen ja asiakirjojen kautta. Toisessa tutkimusar-
tikkelissa kartoitetaan eri työalojen työntekijöiden näkemyksiä perhetyös-
tä ja sen jäsentymistä seurakunnissa. aineisto kerättiin vuosina 2013–2015 
sekä haastattelemalla viiden seurakunnan eri työalojen työntekijöitä että eri 
tilanteissa jaetulla kyselylomakkeella, johon vastasi 108 seurakunnan työn-
tekijää.  kirkon strategioissa perhe nähdään tärkeimmäksi yhteistyökump-
paniksi, mutta perhetyön sijoittaminen seurakuntatyön kokonaisuuteen ja 
omaan työalaan osoittautuu haastavaksi. Toisaalta yhä enemmän perheiden 
huomioiminen ja perheiden kanssa yhdessä tekeminen nähdään kaikkien 
seurakunnan työalojen tehtäväksi, mutta yhteistyön vähäisyyden vuoksi ei 
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oikein osata hahmottaa kokonaisuutta. Perhetyö mielletään vahvasti kuu-
luvaksi varhaiskasvatuksen työalaan.

Valtosen ja Sutisen tutkimustyöt toteutuivat osana opetustyötä Diakonia-
ammattikorkeakoulussa. Tämä oli mahdollista kirkkohallituksen myöntä-
män kirke-tutkimusrahoituksen avulla.

riikka reina toteaa asiantuntija-artikkelissaan, että varhaiskasvatusta sää-
televien lakien ja asetusten muuttuessa kirkon ja seurakuntien tulee uudel-
leen löytää yhteiskunnallinen tehtävänsä ja paikkansa työssä lapsen parhaak-
si. 2000-luvulla ratkaisuna päivähoidon uskontokasvatuksen tukemiselle on 
ollut mentorointi. keskeisenä seurakuntien tehtävänä on tällöin olla tuke-
massa päiväkotien henkilökunnan roolia uskontokasvatuksen toteuttajana. 
Tämä edellyttää monitasoista, sekä hallinnon että toiminnan tasolla toteu-
tuvaa yhteistyötä ja ennen kaikkea avointa keskustelua työn tekemisen ta-
voitteista ja lähtökohdista. reinan mukaan luterilaisen mentorin erityinen 
tehtävä on huolehtia vähemmistöjen oikeuksien ja näkemysten huomioi-
misesta. Tämä taas vaatii kirkon työntekijöiltä uudenlaista osaamista myös 
muista uskonnoista ja uskontodialogin käytännöistä.

Hanna-mari Yogaswaran ja tiina vähämaa kuvaavat artikkelissaan Bi-
kva-menetelmän soveltamista akaan seurakunnan perhetyön arvioinnissa. 
menetelmän neljässä vaiheessa haastateltiin seurakuntalaisia, työntekijöitä, 
johtajia ja luottamushenkilöitä. Prosessi mahdollisti seurakuntalaisten näke-
mysten huomioimisen perhetyön kehittämishaasteiden tarkastelussa.  Tule-
vaisuudessa tämän tyyppisten menetelmien hyödyntäminen toiminnan ar-
vioinnissa ja kehittämisessä on entistä merkityksellisempää. 

Outi mäntynen kuvaa Säkylässä toteutettua PeSUe-hanketta, jossa koot-
tiin yhteen perhekeskus-mallin tapaan paikkakunnalla toimivia järjestöjä, 
neuvolatoimintaa sekä seurakunnan perhetyötä. Seurakunnalla oli hankkees-
sa keskeinen rooli: osa toiminnoista toteutui saman katon alla seurakunnan 
toimitiloissa, ja seurakunta hallinnoi hanketta. 

Noora Hynynen toteaa, että varhaiskasvatus on seurakuntien naisvaltai-
sin ala. Samalla suomalaiset perheenisät ottavat yhä enemmän kasvatus- ja 
hoivavastuuta lapsistaan. Viime vuosikymmeninä on puhuttu uudesta isyy-
destä, jolla tarkoitetaan isien halua luoda emotionaalinen suhde lapsiinsa ja 
osallistua lasten hoivaamiseen ja kasvattamiseen täysmittaisena vanhempa-
na. Uusi isyys on noussut merkittäväksi vanhemmuuden malliksi. 
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Tämän päivän isille ei kuitenkaan ole tarjolla mallia miehisyyden ja kris-
tillisen kasvatuksen yhdistämisestä. Haastettu kirkko -katsauksen mukaan 
puolet suomalaisista miehistä pitää itseään kristittyinä, mutta vain kolmas-
osa haluaa antaa lapsilleen kristillistä kasvatusta (Haastettu kirkko 2012). 
Tilanne haastaa seurakuntien varhaiskasvatusta ja perhetyötä pohtimaan isi-
en tavoittamista.

Johanna laurinen tarkastelee perhetyön tarjoaman varhaisen tuen mer-
kitystä. artikkelin lähtökohtana on opinnäytetyönä toteutettu kyselytutki-
mus, jossa kartoitettiin seurakunnan avoimeen perhekerhoon osallistuvien 
vanhempien ja huoltajien kokemuksia siitä, minkälaista sosiaalista tukea he 
saavat perhekerhotoiminnasta vanhemmuuteensa. Tutkimus osoittaa, että 
perhekerhotoiminnan arvostaminen ja kehittäminen voi olla suora sijoitus 
lasten ja perheiden tulevaisuuteen. 

Yhteiskunnalliset muutokset haastavat kirkon varhaiskasvatusta ja 
perhetyötä -artikkeli kokoaa tutkimus- ja asiantuntija-artikkeleiden antia. 
millaista varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan ammatillista osaamista tar-
vitaan tulevaisuuden kirkossa? mitkä voisivat olla varhaiskasvatuksen ja per-
hetoiminnan kehittämisen keskeiset painopisteet?
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2 
lapsi- ja perhelähtöinen 

seurakunnan VarhaiskasVatus
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Minna Valtonen

2.1 lapsilähtöisiä kehittäjiä ja diakonisesti 
suuntautuneita sosiaalipedagogeja – kirkon 
VarhaiskasVatuksen ohjaajiksi opiskeleVien 
ammatillisen identiteetin rakentuminen 

Työelämän muutoksissa identiteettityöstä on tullut yhä välttämättö-
mämpää. itsensä paikantamisessa ja määrittelyssä ei enää ole kysymys 

vain vapaaehtoisuudesta, vaan niistä on tullut työssä selviytymisen edellytys 
(mahlakaarto 2010, 176–179). ammatillisella identiteetillä näyttää olevan 
erityistä kysyntää ja relevanssia tilanteessa, jossa identiteetit muuten näyt-
täytyvät jollakin tavalla hauraina, muuttuvina tai ongelmallisina (Palonie-
mi ym. 2010, 20–21). kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajien ammatti on ol-
lut muutoksessa koko historiansa ajan (Valtonen 2015). 

Tässä artikkelissa tarkastelen sosionomi (amk) -kirkon varhaiskasvatuk-
sen ohjaajaksi opiskelevien ammatillisen identiteetin rakentumista koulu-
tuksen aikana. Tutkimusaineisto muodostuu kristillisen varhaiskasvatuksen 
opintoihin sisältyneistä kirjallisista tehtävistä sekä opiskeluryhmälle pidetyn 
keskustelutilanteen litteroidusta tekstistä. 

Kirkon varhaiskasvatuksen lähtökohtia

kirkon varhaiskasvatuksessa on kysymys ensisijaisesti kasteopetuksesta, jon-
ka tarkoituksena on tukea perheissä tapahtuvaa kristillistä kasvatusta. kir-
kon varhaiskasvatuksen keskeiset raamatulliset lähtökohdat löytyvät kaste- 
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ja lähetyskäskystä (matt. 28:18–20) ja lasten evankeliumista (mark. 10:13–
16). raamatullisten ja teologisten lähtökohtien lisäksi varhaiskasvatusta ja 
sen kehittämistä ohjaavat kirkkojärjestyksen kasvatusta koskevat pykälät se-
kä erilaiset kirkon piirissä laaditut kehittämisasiakirjat ja strategiat. kirkko-
järjestyksessä todetaan lyhyesti, että vanhemmille on annettu tehtävä antaa 
lapsille kristillistä kasvatusta ja tunnustuksen mukaista opetusta (kJ 3:1). 
Seurakunnat ja kummit tukevat vanhempia tässä tehtävässä. lisäksi seu-
rakunnan tulee huolehtia eri-ikäisten kristillisestä kasvatuksesta (kJ 3:2). 

kirkon varhaiskasvatusta ohjaavista strategioista ja kehittämisasiakirjoista 
ajankohtaisin on vuonna 2013 julkaistu lapset seurakuntalaisina -asiakir-
ja. Sen mukaan kirkon varhaiskasvatuksessa halutaan painottaa kokonais-
valtaista kasvua, lasta seurakuntalaisena sekä yhteistyötä perheiden kanssa. 
asiakirjassa liitytään kristilliseen ihmiskäsitykseen, joka sisältää ajatuksen ih-
misen kokonaisvaltaisuudesta: ihmistä tarkastellaan psykofyysis-sosiaalisena 
kokonaisuutena. lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen merkitsee hoi-
don, kasvatuksen ja opetuksen ulottuvuuksien läsnäoloa kasvatustoiminnas-
sa. Hengellisyyttä ei tarkastella muusta elämästä irrallisena kirkon hallussa 
olevana seremoniana vaan luonnollisena osana lapsen ja vanhemman arkea 
ja elämää (lapset seurakuntalaisina 2013, 16–17, 19). lapsi seurakuntalai-
sena -ajattelu puolestaan korostaa sitä, että lapset ovat ”seurakunnan aar-
re ja siunaus”.   Seurakunnan tulisi Jeesuksen esimerkin mukaisesti ”siuna-
ta lapsia, nostaa lapset keskelle seurakuntaa, esimerkiksi aikuisille”. (lapset 
seurakuntalaisina 2012, 19.)

lisäksi kirkon varhaiskasvatuksessa liitytään yhteiskunnan järjestämää var-
haiskasvatusta koskeviin linjauksiin.  keskeinen kirkon varhaiskasvatusta oh-
jaava asiakirja on Sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskuksen (Stakes) julkai-
sema valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Vasu). Va-
sun tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteuttamis-
ta valtakunnallisesti, ohjata sisällöllistä kehittämistä ja luoda osaltaan edel-
lytyksiä varhaiskasvatuksen laadun kehittämiselle. (Varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteet 2014, 8.) lapsen myönteistä minäkäsitystä, ilmaisu- ja 
vuorovaikutustaitoja sekä ajattelun kehittymistä voidaan tukea hyvällä hoi-
don, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudella (Petäjä 2008, 122). kirkon 
varhaiskasvatuksessa sitoudutaan Vasun varhaiskasvatusajatteluun siten, et-
tä ”kirkon varhaiskasvatuksen ensisijaisena perustana on kirkon oma arvo-
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pohja ja kristillisen uskon keskeisistä sisällöistä lähtevät tavoitteet”. (lapsi 
on osallinen 2008, 11.)

yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset heijastuvat yleensä välittömästi myös 
kirkon työhön ja toimintaan. kirkon varhaiskasvatuksen toteuttaminen on 
aina sidoksissa kontekstiin. Perheiden arjessa ja elämänympäristössä tapah-
tuneet muutokset ovat haastaneet kirkossa työskenteleviä ideoimaan ja ke-
hittämään uusia toimintamuotoja sekä rakentamaan yhteistyötä eri toimi-
joiden kanssa. Vuosikymmenten aikana kirkossa on kehitetty uusia toimin-
tamalleja vastauksena perheiden ja lasten tarpeisiin. esimerkiksi päiväker-
hotoiminta käynnistyi sodan jälkeen perheiden pyynnöstä tilanteessa, jossa 
naisten työssä käynti yleistyi. (Valtonen 2015, 188–194.)  Viime vuosina 
on puolestaan kehitetty avoimia perhekerhoja ja erilaisia perhetapahtumia, 
jotka tavoittavat paremmin moninaisissa tilanteissa eläviä perheitä. 

kasvatuksellisten ja hengellisten lähtökohtien lisäksi kirkon varhaiskasva-
tuksen toimintamuodoista on löydettävissä myös diakoninen ulottuvuus. 
Tämä toteutui esimerkiksi 1990-luvun lama-aikana kehitetyissä kaakaopy-
häkouluissa, joissa tarjottiin lapsille myös välipalaa. launosen (2008, 232–
234) mukaan kirkon kasvatustyössä onkin kristillisen kasvatuksen rinnalla 
myös diakoninen ja sosiaalipedagoginen ulottuvuus, ja nämä kolme painot-
tuvat eri aikoina ja eri toimintaympäristöissä hieman eri tavoin. 

Kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntijat ja työkenttä

kirkon varhaiskasvatuksen kenttä on monitahoinen, ja siinä työskentelee 
mittava joukko asiantuntijoita. myös ammattinimikkeet vaihtelevat seura-
kuntakohtaisesti. Vaikka tässä artikkelissa painopiste on kirkon varhaiskas-
vatuksen ohjaajissa, luon lyhyen katsauksen myös muihin varhaiskasvatuk-
sen ammattilaisten tehtäviin. 

Suurin ammattiryhmä kirkon varhaiskasvatuksessa on lastenohjaajat, jot-
ka työskentelevät pääasiassa päiväkerhotoiminnassa sekä aamu- ja iltapäi-
väkerhoissa. lastenohjaajilla on taustallaan lapsi- ja perhetyön perustutkin-
to, joka on 180 osaamispisteen laajuinen toisen asteen koulutus (Piispain-
kokous 2009, 92–97). 

Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajien tai lapsityönohjaajien työ on var-
haiskasvatuksen koordinointia, suunnittelua ja kehittämistä. lisäksi he te-
kevät yhteistyötä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja eri jär-
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jestöjen kanssa. (Suomen ev.lut. kirkko i.a.) Useissa seurakunnissa varhais-
kasvatuksen ohjaaja toimii myös lastenohjaajien esimiehenä. Työalajohta-
jina ja esimiehinä toimimisen edellytyksenä pidetään kirkon johtamiskou-
lutukseen sisältyviä työalan ja aluetyön johtamisen opintoja (kirkon johta-
miskoulutusohjelma 2005). 

Perhetyöstä tai varhaiskasvatuksesta vastaavan papin tehtävänkuva voi 
olla varsin moninainen. lapsityön teologien sivustolla (kirkon lapsityön teo-
logit i.a) perustehtäviksi todetaan seurakunnan lapsi- ja perhetyön kehittä-
minen yhdessä lapsityönohjaajan, vastaavan lastenohjaajan ja lapsityön tii-
min kanssa. lisäksi pappi johtaa varhaiskasvatuksen jumalanpalveluselämää 
ja pitää lasten ja perheiden näkökulmaa esillä yhteisessä seurakunnan juma-
lanpalveluselämässä. Hän on varhaiskasvatuksen ohjaajan tavoin myös us-
kontopedagoginen asiantuntija sekä varhaiskasvatuksen ja lasten puolesta-
puhuja seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Papit ovat myös käytännön toimi-
joita, jotka osallistuvat niin jumalanpalvelusten toteutukseen, perhekerhon 
ohjaamiseen kuin päiväkotiyhteistyöhönkin.

Seurakuntien toimijoiden tukena toimivat lisäksi hiippakuntien kasvatuk-
sen hiippakuntasihteerit tai asiantuntijat. kirkkohallituksessa varhaiskas-
vatukseen liittyvistä kysymyksistä vastaavat kasvatuksen ja perheasiain yksi-
kön asiantuntijat. kirkkohallituksella on kokonaisvaltainen kirkon varhais-
kasvatuksen kehittämistehtävä ja vastuu sitä koskevista linjauksista.  lisäk-
si Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien lapsityön keskus (Slk) toi-
mii kirkollisen lapsi- ja perhetyön palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. Järjestön 
tavoitteena on tukea seurakuntien varhaiskasvatusta muun muassa tuotta-
malla varhaiskasvatukseen liittyvää materiaalia ja järjestämällä erilaisia kou-
lutuksia. muita yhteistyökumppaneita kirkollisen varhaiskasvatuksen ken-
tällä ovat myös Suomen poikien ja tyttöjen keskus (PTk), Suomen lähe-
tysseura, Seurakuntaopiston agricola sekä eri herätysliikkeiden toimijat. 

kirkon varhaiskasvatus toteutuu seurakunnassa monimuotoisena toimin-
tana, jossa keskeistä on yhteistyö vanhempien kanssa. Varhaiskasvatuksen 
historialliset juuret, pyhäkoulutyö ja päiväkerhotyö ovat edelleen tärkeitä 
toimintamuotoja (Valtonen 2015). Vaikka pyhäkoululaisten määrä on mo-
nissa seurakunnissa vähenemässä, on myös paikkakuntia, joissa pyhäkoulut 
toimivat vireästi (kirkon tilastollinen vuosikirja 2014, 81). on myös ke-
hitelty uudenlaisia sisällön ja ajankohdan ja otsikoinnin variaatioita, kuten 
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esimerkiksi perhepyhäkouluja, sunnuntaikerhoja, arkipyhäkouluja ja kaa-
kaopyhäkouluja. 

Päiväkerhoihin osallistuvien lasten määrä on vuosikymmenten aikana laske-
nut, mutta vieläkin kerhot tavoittavat reilun viidenneksen (22,9 %) 3–6-vuo-
tiaiden ikäluokasta. (kirkon tilastollinen vuosikirja 2014, 78–80). Päiväker-
holaisten määrän laskuun on vaikuttanut erityisesti kunnallisen päivähoi-
to-oikeuden laajeneminen. Samoin maksuttoman esiopetuksen voimaantu-
lo vuonna 2003 vähensi päiväkerhoon osallistuvien kuusivuotiaiden mää-
rää (Haastettu kirkko 2012, 141). Päiväkerhoon osallistuvien määrä vaihte-
lee paikkakuntakohtaisesti huomattavasti. Pienimmät osallistujamäärät ovat 
Helsingin hiippakunnassa, jossa toimintaan osallistui 7,6 % ikäryhmästä ja 
suurimmat lapuan hiippakunnassa, jossa toimintaan osallistui peräti 37,1 
% ikäryhmästä. (kirkon tilastollinen vuosikirja 2014, 82.) 

lapsille suunnatun toiminnan lisäksi seurakunnissa järjestetään perheta-
pahtumia ja perhekerhoja, jotka kokoavat yhteen lapsia ja heitä hoitavia ai-
kuisia. Vuoden 2014 aikana perhetapahtumien määrä kasvoi (16 %) ja ne 
kokosivat myös paljon osallistujia. (kirkon tilastollinen vuosikirja 2014, 
80.) Perhekerho-toimintaa on seurakunnissa eri nimikkeillä: kokoontumi-
sia voidaan kutsua muun muassa avoimiksi perhekerhoiksi, vanhempi–lap-
si-kerhoiksi, vauvakerhoiksi tai perhekahviloiksi. Perhekerhoihin osallistu-
vien määrä on viime vuosina ollut kokonaiskirkon tasolla hienoisessa las-
kussa, mutta tässäkin on paikkakuntakohtaisia eroja. Helsingin ja Turun 
hiippakunnissa perhekerhojen kävijämäärät ovat hieman kasvaneet vuosina 
2010–2014.  kokonaisuudessaan kirkon tilastot osoittavat, että seurakun-
nissa halutaan kehittää ja resursoida perhetoimintaan sekä perhelähtöisyy-
teen ja kasvatuskumppanuuteen. (kirkon tilastollinen vuosikirja 2014, 80.)

näiden lisäksi seurakuntien varhaiskasvatuksessa järjestetään kirkkohet-
kiä, leiri- ja kesätoimintaa sekä erilaisia tapahtumia. monissa seurakunnis-
sa on varhaisiän musiikkikasvatusta, musiikkileikkikouluja ja kuoroja. yhä 
useammissa seurakunnissa lähetetään 1–5-vuotiaille pikkulapsille syntymä-
päivätervehdyksiä ja järjestetään koko ikäluokalle suunnattuja kutsutilai-
suuksia, esimerkiksi viisivuotissyntymäpäiviä. esimerkkinä uudentyyppi-
sestä pikkulapsiperheitä tavoittavasta toiminnasta on Helsingin seurakun-
tayhtymässä kehitetty Pienelle Parasta -hanke, jonka puitteissa vauvaperheil-
le lähetetään kotiin virikemateriaalia kristilliseen kasvatukseen ja tarjotaan 
erilaisia tapahtumia. Hankkeella on myös nettisivut, joilla on tietoa muun 
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muassa ristiäisistä, linkit paikallisseurakuntien sivuille sekä erilaisia materi-
aaleja. (Pienelle parasta i.a.)

Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan ydinosaaminen 

ammattinimikettä koskevassa ydinosaamiskuvauksessa kirkon varhaiskas-
vatuksen ohjaajan työtä kuvataan koordinoinniksi, suunnittelemiseksi, to-
teuttamiseksi ja kehittämiseksi (kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan ydin-
osaaminen 2011). Työn kuva voikin olla varsin laaja siten, että siihen kuu-
luu varhaiskasvatukseen sisältyvien tehtävien lisäksi vaikkapa rippikoulu-
työtä, diakonista perhetyötä, vapaaehtoistyön koordinointia ja jumalanpal-
velusten suunnittelua yhteistyössä muiden seurakunnan työalojen kanssa. 
yhä tärkeämpää on myös yhteistyöverkostoissa toimiminen muun muassa 
kunnallisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. 

kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan ydinosaaminen muodostuu kuvion 
1 mukaisesti neljästä osa-alueesta: hengellisen työn osaamisesta, organisaa-
tio- ja kehittämisosaamisesta, pedagogisesta osaamisesta sekä yhteisöllisestä 
ja yhteiskunnallisesta osaamisesta. Työn ytimessä ovat lapset ja perheet. Työ-
tä ohjaavat kirkon hengelliseen virkaan kuuluva hengellisen työn osaami-
nen, kristilliseen uskoon perustuva arvo-osaaminen sekä läsnäolemisen tai-
to. ohjaus-, koulutus ja vuorovaikutustaidot nähdään kirkon varhaiskasva-
tuksen ohjaajan työn ydintaidoiksi, ja ne liittyvät kaikkiin neljään ydinosaa-
misalueeseen. (kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan ydinosaaminen 2011.)

Hengellisen työn osaaminen sisältää kristillisen uskon sisällön tuntemisen, 
eettisen ja arvo-osaamisen, diakonisen osaamisen, sielunhoidollisen työot-
teen, jumalanpalveluselämän ja ehtoolliskasvatuksen osaamisen sekä musii-
kin monipuolisen käytön. Pedagoginen osaaminen merkitsee muun muas-
sa yksilön kehityksen tuntemista, kasvatusajattelun ja varhaispedagogiikan 
tuntemusta, kristillisen kasvatuksen ja uskontokasvatuksen osaamista sekä 
kasvatuskumppanuuden ja perhelähtöisen työotteen osaamista. Pedagogi-
seen osaamiseen sisältyy myös erityispedagogiikan tunteminen sekä hengel-
linen työ verkossa. yhteisöllisessä ja yhteiskunnallisessa osaamisessa korostu-
vat toimintaympäristön kehityksen ja muutoksen tunteminen sekä verkosto-
osaaminen. myös monikulttuurisuuden ja -uskontoisuuden kohtaaminen 
on tärkeää. organisaatio- ja kehittämisosaaminen sisältää työn koordinoin-
nin ja organisoimisen taidot, projekti- ja prosessiosaamisen sekä seurakun-



29

nan varhaiskasvatuksen kehittämisen osana paikkakunnan varhaiskasvatus-
ta. myös persoonallinen ja ammatillinen kasvu sisältyvät tähän. (kirkon var-
haiskasvatuksen ohjaajan ydinosaaminen 2011).

KUviO 1. Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan ydinosaamisalueet (Kirkon varhais-
kasvatuksen ohjaajan ydinosaaminen 2011).

Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan koulutus 

Diakissa 2012 alkanut sosionomi (amk) -kirkon varhaiskasvatuksen ohjaa-
ja -koulutus on laajuudeltaan 210 opintopistettä (op) ja koulutuksen kes-
to on noin 3,5 vuotta. koulutus sisältää 90 opintopisteen laajuiset kirkon 
alan opinnot, aikuis- ja nuorisososiaalityön opintoja sekä yhteensä vähin-
tään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja. 

Uuden koulutuksen myötä lapsityönohjaajan pätevyyden tuoneet kirkon 
varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot (kVeo) päättyivät.  kVeo-kou-
lutus oli laajuudeltaan 30 opintopistettä, ja se toteutettiin ammattikorkea-
koulun erikoistumisopintoina Diakin ja Seurakuntaopiston lapsityön ins-
tituutin yhteistyönä. kVeo-opintoihin osallistumisen pohjakoulutuksena 
oli nuorisotyönohjaajan, lastentarhanopettajan, peruskoulun luokanopet-
tajan, sosiaalikasvattajan tai teologian kandidaatin tutkinnot. opinnot si-
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sälsivät muun muassa kristillisen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön 
perehtymistä, kirkollisen ja yhteiskunnallisen varhaiskasvatuksen asiantun-
tijuusopintoja sekä johtamis- ja kehittämisopintoja.

Uusi kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajakoulutus on rinnakkainen diako-
nin ja kirkon nuorisotyönohjaajan koulutuksen kanssa. opetussuunnitel-
mat etenevät pitkälle samansisältöisesti, esimerkiksi kirkon alan opintojen 
osalta eroavaisuuksia on vain asiantuntijuusopinnoissa (20 op), harjoitte-
lussa ja opinnäytetyössä. 

Diakin opetussuunnitelmat rakentuvat ilmiölähtöisesti ja ne ovat osaa-
misperustaisia. opinnot sisältävät aikuissosiaalityön opintoja, pitkän sosi-
aalialan työkentillä toteutuvan aikuis- tai nuorisososiaalityön harjoittelun, 
varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja sekä niihin liittyvän pe-
dagogisen harjoittelun. opinnäytetyö liittyy sekä varhaiskasvatukseen että 
kirkon työhön. koulutus toteutuu monimuoto-opintoina. ne pitävät sisäl-
lään lähiopetusta, etätehtäviä ja harjoitteluja. Teoreettisia opintoja voi hy-
vin suorittaa oman työn ohessa, mutta harjoittelun suorittaminen edellyt-
tää usein opintovapaan ottamista tai muuta järjestelyä, joka mahdollistaa 
kokopäivätoimisen työskentelyn. 

kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajakoulutuksen aloittamisen jälkeen Dia-
kissa on tehty opetussuunnitelmauudistus, jonka yhteydessä myös kirkon 
alan koulutusten opetussuunnitelmat uudistettiin (koistinen ym. 2015).  
Uuden, 2015 käyttöön otetun opetussuunnitelman (ops2015) laatimises-
sa hyödynnettiin myös kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja -opiskelijoilta ke-
rättyä palautetta: Varhaiskasvatuksen pedagogisia opintoja vahvistettiin ja 
seurakuntaharjoittelun paikka siirrettiin lähemmäs kirkon varhaiskasvatuk-
sen asiantuntijuusopintoja. 

Ammatillinen identiteetti tutkimuskohteena

kirkon hengellisen työn työntekijöiden ja kirkon virkaan opiskelevien am-
matti-identiteettiä on tutkittu viime vuosikymmenen aikana kirkkohallituk-
sen rahoittaman kasvu kirkon työntekijäksi -hankkeen puitteissa. launosen 
(2009) vuosina 2004–2008 toteuttamassa pitkittäistutkimuksessa seurattiin 
Diakin ja keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun (nykyisin Centria) kir-
kon alan opiskelijoiden, diakonien, diakonissojen ja kirkon nuorisotyön-
ohjaajien ammatillisen motivaation, osaamisen ja identiteetin rakentumis-
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ta opintojen aikana. Salomäen (2008) tutkimus tarkasteli kirkolliselle alalle 
hakeneiden uskonnollista taustaa ja uranvalintaa. Valtosen (2009) narratii-
visessa tutkimuksessa tarkasteltiin kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskelevien 
ammatillisen identiteetin ja spiritualiteetin muotoutumista opintojen aika-
na. Juntunen (2011) on puolestaan tutkinut diakoniatyöntekijöiden koke-
muksia taloudellisesta auttamisesta muun muassa työmotivaation ja asian-
tuntijuuden näkökulmista. Tutkimus osoitti, että diakonian ydinolemus ja 
työntekijöiden professionaalisuutta koskeva itseymmärrys kumpusi tavalla 
tai toisella spiritualiteetista. (Juntunen 2011, 112–113). 

lisäksi on tutkittu papiksi opiskelevien uravalintaa ja opiskeluprosessia 
(niemelä & Salminen 2013), kirkon oppilaitostyöntekijöiden identiteet-
tiä (Juntunen & Valtonen 2013) ja kanttoreiden ammatillista identiteettiä 
(Huhtanen 2013). Hiljattain valmistui myös lastenohjaajien osaamista tar-
kasteleva kyselytutkimus (rantanen & Battilana 2015), joka liittyy sisällöl-
lisesti kasvu kirkon työntekijäksi -tutkimussarjaan. Julkaisu on osatutkimus 
meneillään olevasta lastenohjaajan työtä käsittelevästä pitkittäistutkimukses-
ta, jossa tarkastellaan lastenohjaajien osaamista ja ammatillisen identiteetin 
kehittymistä. (rantanen & Battilana 2015, 2.) kyselytutkimus osoittaa, et-
tä lastenohjaajilla on vahvaa, monipuolista pedagogista osaamista ja että he 
sitoutuvat kirkon arvoihin. monikulttuuriseen kasvatustyöhön lastenohjaa-
jat kokevat tarvitsevansa tukea. (rantanen & Battilana 2015, 61–62.) li-
säksi lastenohjaajien työtä ovat eri näkökulmista tarkastelleet pro graduis-
saan muun muassa Jalovaara (2008), muhonen (2005) ja lietzén (2000). 

spiritualiteetti osana ammatillista identiteettiä

ammatillisen identiteetin lähtökohdat ovat yksilön menneisyyden koke-
muksissa, mutta samalla siinä on kysymys koko elämän kestävästä prosessis-
ta. Se muodostuu monista eri osa-alueista, ja siihen vaikuttavat elämänhis-
torian lisäksi elämäntilanne, arvot ja uskomukset, käsitykset itsestä ja työs-
tä sekä työhön liittyvästä kehittämisestä. Uudet tilanteet, niiden sisältämät 
vaatimukset ja mahdollisuudet saavat aikaan erilaisia minäkäsityksiä, jotka 
yksilö suhteuttaa aiemmin kokemaansa. 

koska ammatti-identiteetti on monitahoinen ja muuttuva, sen ydintä on 
vaikea tavoittaa määrittelyin tai selityksin. erään tarkastelumahdollisuuden 
tarjoaa narratiivinen lähestymistapa. Siinä identiteettiä tarkastellaan dynaa-
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misena prosessina, jota tuotetaan tekemällä kertomuksia omasta elämänhis-
toriasta sekä omasta tavoiteltavasta, toivottavasta ja tulevasta minästä. (mah-
lakaarto 2010, 178; Valtonen 2009.) kertominen liittää yksilön kokemuk-
set osaksi laajempaa elämäkertomusta ja auttaa näkemään tapahtumat uu-
dessa valossa (Heikkinen & Huttunen 2002, 175). kertomusten avulla hän 
voi myös uskottavalla tavalla rakentaa omaa identiteettiään  

ammatti-identiteetti voidaan ymmärtää osaksi yksilön persoonallista ja so-
siaalista identiteettiä (Valtonen 2009, 43; Jokinen 2002, 126–129). kirkon 
nuorisotyönohjaajien ammatillista identiteettiä ja spiritualiteettia tarkaste-
levassa tutkimuksessa rakentui tutkimustulosten pohjalta malli, jossa spiri-
tualiteetti liitettiin osaksi ammatillisen identiteetin tarkastelua (kuvio 2). 

KUviO 2. Ammatillisen identiteetin ulottuvuudet ja spiritualiteetin ilmeneminen 
(valtonen 2009, 224)

Tutkimus osoitti, että laajasti ymmärrettynä spiritualiteetti on osa persoo-
nallista ja sosiaalista identiteettiä, mutta se voi olla myös merkittävä osa am-
matti-identiteettiä. kaksoistutkintoa suorittaneista opiskelijoista osa suun-
tautui yhteiskunnallisiin tehtäviin ja osa hengelliseen työhön kirkossa tai kris-
tillisessä järjestössä. luja sidos johonkin uskonnolliseen yhteisöön tai vah-
va spiritualiteetti eivät kuitenkaan merkinneet välttämättä sitä, että opiske-
lijan ensisijaisena vaihtoehtona olisi ollut kirkon piirissä tehtävä työ. myös 
yhteiskunnalliset auttamistyön tehtävät nähtiin mahdollisuutena toteuttaa 
kutsumusta, jonka lähtökohdat ovat hengellisiä. (Valtonen 2009, 223–224.)
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kirkon oppilaitostyöntekijöiden identiteettiä tarkastelevassa tutkimuksessa 
(Juntunen & Valtonen 2013) identiteettiä hahmotettiin erilaisista neuvotte-
lun tiloista käsin. ammatillisessa tilassa työntekijä neuvotteli ja rakensi kä-
sitystään omasta ammattiosaamisestaan ja sen merkityksestä ja arvosta. Tätä 
oppilaitostyöntekijän ammatillista tilaa määrittivät erilaiset yksilöllisen, yh-
teisöllisen ja hengellisen auttamisen muodot ja niissä tarvittava asiantunti-
juus. Toinen neuvottelun tila oli sosiaalinen tila, joka kuvasi oppilaitostyön-
tekijän kokemuksia erilaisten sosiaalisten ryhmien jäsenenä. osa heistä ko-
ki ulkopuolisuutta sekä oppilaitosten että seurakunnan sosiaalisissa verkos-
toissa. osa taas liikkui luontevasti eri instituutioiden välillä ja sopeutui vai-
vattomasti niiden sosiaalisiin verkostoihin. kolmas tila oli toiminnallinen 
tila, jossa tarkasteltiin ammatillisia työtehtäviä ja osallistumista oppilaitok-
sen toimintaan. Tämän selkeä hahmottaminen vaikutti olevan merkittävää 
uran alkuvaiheessa, mutta lopulta toiminnallinen tila rakentuu ammatilli-
sen ja sosiaalisen tilan kautta. neljäntenä tilana tutkimuksessa nousi esille 
spirituaalinen tila, joka merkitsi perustavanlaatuista pohdintaa siitä, kuka 
oppilaitostyöntekijä on, mitä hän on tekemässä ja mitkä ovat hänen työn-
sä tavoitteet ja seuraukset. Tähän liittyivät myös sellaiset teemat kuin esi-
merkiksi ilmapiiri, moniäänisyys, katsomukset, toivo, armo ja hengellisyys. 
(Juntunen & Valtonen 2013, 210–211.) 

Sosionomi (amk) -kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan koulutus tuottaa 
kolmoiskelpoisuuden. opiskeluaikana korostuu erilaisissa rooleissa ja työ-
ympäristöissä toimiminen, oli sitten kysymys aikuissosiaalityön kentästä, 
päivähoidosta tai kirkon varhaiskasvatuksesta. Jo viimeksi mainittu sisältää 
työtehtäviä, joiden arvolähtökohdat ovat keskenään jännitteisiä: seurakun-
nan työntekijänä kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja edustaa kristillisiä ar-
voja, ja hänen tehtävänään on tukea perheissä tapahtuvaa kristillistä kasva-
tusta. Päivähoidon uskontokasvatuksen mentorina toimiessaan hän on kui-
tenkin tunnustuksettoman uskontokasvatuksen asiantuntijana, jonka tulee 
tuntea ja huomioida eri uskontojen ja vakaumusten ominaislaatua hyvin laa-
jasti. erilaisten ammatillisten roolien vuorottelu on siis merkittävä osa kir-
kon varhaiskasvatuksen ohjaajan työtä. 
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tutkimuksen tavoite, tutkimusympäristö ja aineiston 
rakentuminen

Sosionomi (amk) -kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaopiskelijoiden iden-
titeettiä tarkasteleva tutkimus toteutettiin Diakissa vuosina 2013–2015.  
Tänä aikana Diakissa opiskeli kaksi koulutusryhmää, joista ensimmäinen 
aloitti tammikuussa 2012 ja toinen tammikuussa 2014.  Tutkimusaineis-
to kerättiin pääasiassa ensimmäisen ryhmän opiskelijoilta. koska opiskeli-
joilla on mahdollisuus suorittaa opintoja oman henkilökohtaisen opiskelu-
suunnitelmansa mukaisesti, ryhmään liittyi opintojen loppuvaiheessa mu-
kaan muutama opiskelunsa myöhemmin aloittanut henkilö ja heidän teks-
tinsä ovat myös mukana Hengellinen matkapäiväkirja -tutkimusaineistossa.  

Tammikuussa 2012 aloittaneessa ryhmässä oli kirkon varhaiskasvatuk-
sen opiskelijoita kaiken kaikkiaan 28. osalla heistä oli jo kokemusta kir-
kon varhaiskasvatustyöstä sekä pohjakoulutusta, joita oli mahdollista hyö-
dyntää osana tutkintoa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tun-
nustamisen (aHoT) menettelyn mukaisesti, ja he valmistuivat muuta ryh-
mää nopeammin.  keväällä 2013 kristillisen varhaiskasvatuksen opintoihin 
osallistui 21 opiskelijaa, mutta heistäkin kolmella osa kevääseen sijoittuvis-
ta opinnoista oli ahotoitu. kaikki opiskelijat olivat naisia. 

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata opiskelijan ammatillisen identiteetin 
rakentumista siten, että painopisteenä on ensisijaisesti kirkon työntekijän 
identiteetin tarkastelu. koska opiskelijat saivat kelpoisuuden myös sosiono-
min ja lastentarhanopettajan työhön, näihin liittyvät teemat kulkivat myös 
aineistossa mukana. Tutkimuskysymys on, miten ammatillinen identiteetti 
ilmenee opiskelijoiden teksteissä ja haastatteluissa.

Tutkimusaineisto muodostui opiskelijoiden teksteistä ja haastattelusta. 
koska tutkimuksessa seurattiin opiskelijoiden prosessia, aineisto kertyi vä-
hitellen: ensimmäinen aineisto koottiin keväällä 2013 ja viimeiset kirjalli-
set tekstit keväällä 2015. loppuvaiheeseen liittyvät aineistot koottiin kuu-
den kuukauden sisällä. myös analyysi toteutettiin kahdessa vaiheessa: minä 
kasvattajana -aineisto analysoitiin omana kokonaisuutenaan. Toisessa vai-
heessa tarkasteltiin loppuvaiheen aineistoa, joka muodostui ryhmähaastat-
telusta ja opiskelijoiden raporteista.  Seuraava taulukko 1 kuvaa tutkimus-
aineiston muodostumista ja analyysin vaiheita. 
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tAUlUKKO 1. tutkimusaineiston ja analyysin rakentuminen 2013–2015

AjAnkohtA Aineisto AnAlyysin vAiheet
kevät 2013 Minä kasvattajana -esseet 

(n=16, kokonaislaajuus 62 
sivua), kristillinen varhais-
kasvatus -opintokokonai-
suuden palautelomakkeet 
(n=21)

opintojen alkuvaiheen 
aineisto, joka analysointiin 
ensimmäisessä vaihees-
sa.  Aineistolähtöisen ana-
lyysin tuloksena nousseita 
teemoja käytettiin lähtö-
kohtana ryhmäkeskuste-
lussa.

syksy 2014 Ryhmähaastattelu, kahdek-
san osallistujaa, kesto 89 
min., (litteroidun tekstiaineis-
ton laajuus 22 sivua)

opintojen loppuvaiheen 
aineisto, joka analysoitiin 
toisessa vaiheessa. Mene-
telmänä oli aineistolähtöi-
nen analyysi. 

syksy 2014/
kevät 2015

seurakuntaharjoittelun 
raportit 
(n=6, kokonaislaajuus 59 
sivua)

kevät 2015 hengellinen matkapäiväkir-
jani -esseet (n= 10, koko-
naislaajuus 62 sivua)

 
minä kasvattaja -aineisto rakentui opiskelijoiden kirjoittamista esseistä, 

joissa he pohtivat omaa kasvattajan identiteettiään. Tehtävän ohjeistuksessa 
opiskelijaa pyydettiin kuvaamaan omaa kasvatusnäkemystä ja sen kehitty-
mistä vuosien aikana sekä pohtimaan, mistä oman ajattelun vaikutteet ovat 
peräisin. Tehtävän tekeminen ajoittui toisen lukuvuoden alkuun. opiske-
lijoilla oli silloin takanaan aikuissosiaalityön opintoja, niihin liittyvä pitkä 
harjoittelu sekä teologiset perusopinnot. 

ryhmähaastattelu – tai pikemminkin ryhmäkeskustelu – toteutui kuu-
dennen lukukauden lopulla, jolloin takana olivat aikuissosiaalityön harjoit-
telu, pedagoginen harjoittelu, seurakuntaharjoittelu sekä näihin liittyneet 
teoriaopinnot. keskustelutilanne osui opintojen kannalta kiireiseen ajan-
kohtaan, ja siihen osallistui kahdeksan opiskelijaa. Heistä neljä oli kirjoit-
tanut myös minä kasvattajana -tekstin. muilla keskustelijoilla tämä tehtä-
vä oli ahot-menettelyn myötä katsottu suoritetuksi aiemman työkokemuk-
sen ja koulutusten perusteella. 

Harjoitteluraporteissa opiskelijat kuvasivat seurakuntaharjoittelun proses-
siaan ja pohtivat kirkon varhaiskasvatustyön kehittämiskohtia. Hengelliset 
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matkapäiväkirjat ovat vapaamuotoisia kirjoitelmia, jotka tuotettiin asian-
tuntijuusopintojen yhteydessä. opiskelijat pohtivat omaa elämäänsä, opis-
keluaan, ammatillisuuttaan ja kutsumustaan hengellisten teemojen kautta. 

Tutkimusaineiston analyysin kannalta haastavaa oli se, että eri aineistojen 
tuottamiseen osallistuivat osin eri opiskelijat. Sekä minä kasvattajana -teksti 
että jokin loppuvaiheen aineistoista (haastatteluaineisto, harjoitteluraportti 
ja/tai hengellinen matkapäiväkirja) on saatavilla vain yhdeksältä opiskelijal-
ta. kuusi opiskelijaa on kirjoittanut vain minä kasvattajana -tekstin, ja vii-
si opiskelijaa on osallistunut jonkin tai joidenkin loppuvaiheeseen liittyvän 
aineiston tuottamiseen mutta ei ole kirjoittanut minä kasvattaja -tekstiä. 

koko aineisto numeroitiin saapumisjärjestyksessä: ensimmäinen opiskelija 
sai numeron 1, viimeisin numeron 23. Se, mistä aineistosta teksti on peräi-
sin, selviää koodin edessä olevasta kirjaimesta: m merkitsee minä kasvatta-
jana -aineistoa, r merkitsee ryhmähaastattelua, H harjoitteluraporttia ja P 
hengellistä matkapäiväkirjaa.

minä kasvattajana -aineiston analyysin tulokset: opintojen 
alkuvaiheeseen liittyvät kysymykset

Ammattikasvattajan rooli 

opiskelijat kirjoittivat minä kasvattajana -aineiston kolmannen opiskelulu-
kukauden alussa, jolloin meneillään olivat vielä alkuvaiheen opinnot. Teks-
teistä ilmenee opiskelijoiden aiempi kasvatusalan koulutus ja työkokemus 
mutta myös sen puuttuminen. kirjoittajista yhdeksällä oli seurakunnan las-
tenohjaajan työkokemusta ja siihen valmistava toisen asteen koulutus, ja kah-
della opiskelijalla oli taustallaan muu seurakunnan hengellinen työ sekä kir-
kollinen koulutus. kuudella opiskelijalla ei ollut aiempaa työyhteyttä seu-
rakuntaan.  ainakin kahdella opiskelijalla oli työkokemusta päiväkodista. 

koko aineiston läpäisevänä keskeisenä teemana oli oman ammattikasvat-
tajan roolin pohtiminen. Sitä peilattiin teksteissä omiin kokemuksiin lap-
suuden perheessä mutta myös vanhempana ja erilaisten sosiaalisten verkos-
tojen jäsenenä. 

Luonteeltani olen impulsiivinen ja lapsuuden perheessäni ei ole hyväksyt-
ty erilaisia tunteentiloja. Omien lasteni kanssa joudun opettelemaan lap-
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sen vihan ja pettymyksen sietämistä. Kasvattajana kasvan kokoajan mutta 
nyt koen olevani rennompi mutta edelleen vaadin itseltäni liikaa. Haluan 
tarjota lapsilleni kaiken sen jota itse jäin vaille lapsena. (M14)

eräs perhetyötä tekevä opiskelija (m2) kiteytti erilaiset kasvatusroolit si-
ten, että hänessä asuu kaksi kasvattajaa: äiti-kasvattaja, joka hän on lapsil-
leen, ja ammattikasvattaja, joka hän on päivisin töissä. näissä rooleissa yh-
täläistä on samojen arvojen välittäminen ja pyrkimys aitouteen. kasvatus-
suhde ja konteksti ymmärrettiin kuitenkin erilaiseksi vanhemman roolissa 
kuin ammatillisessa kasvatustyössä.   

Toisena keskeisenä läpi aineiston kulkevana teemana oli kristillisen kas-
vatuksen ja uskontokasvatuksen välisen suhteen pohdinta. osa opiskelijois-
ta oli lastenohjaajan työssään toiminut päiväkotimentorina, ja osa on työs-
kennellyt myös kunnallisen kasvatustyön puolella. nämä opiskelijat nostivat 
esille kristillisen kasvatuksen ja uskontokasvatuksen välistä rajanvetoa sekä 
näiden toteuttamiseen liittyviä periaatteita ja käytäntöjä. Teksteissä tarkas-
teltiin kristillisen kasvatuksen ja uskontokasvatuksen välistä eroavaisuutta 
ja painotettiin näiden kontekstisidonnaisuutta. eräs opiskelija (m1) totesi, 
että ajatteli kristillisen kasvatuksen aiemmin merkitsevän samaa kuin päi-
vähoidon uskontokasvatus, mutta on nyttemmin oppinut, että asia ei ole 
näin ja että on tärkeää erottaa nämä kaksi toisistaan. 

Samaan aikaan muutamissa teksteissä ilmeni kuitenkin myös näitä tee-
moja koskevaa jäsentymättömyyttä: kristillinen kasvatus ja uskontokasvatus 
nähtiin lähes samaa tarkoittavina käsitteinä. Tämä ilmeni joissakin teksteis-
sä esimerkiksi siten, että päiväkotiyhteistyössä puhuttiin kristillisen kasva-
tuksen toteuttamisesta. Toisenlainen näkökulma nousi esille tekstissä, jos-
sa kristilliseen kasvatukseen liitettiin pääosin yleisinhimillisiä tai humanis-
tisia kasvatustavoitteita. 

Näkemykseni kristillisestä kasvatuksesta on muuttunut koska seurakunnal-
la työskennellessäni ajattelin että kristillistä kasvatusta ei voi tehdä muu-
alla kuin seurakunnan tilaisuuksissa. Tänä päivänä olen aivan erimieltä. 
Pystyn toteuttamaan kristillistä kasvatusta omassa työssäni (iltapäiväker-
hon ohjaajana), koska se tulee huomaamatta ilman raamatunkertomuk-
sia. Tällaisella toiminnalla tarkoitan oikean ja väärän erottaminen, rak-
kaus, toisen kunnioittaminen, rehellisyys ja ystävällisyys. (M10)
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ylipäätään kristillisen kasvatuksen käsitettä määriteltiin teksteissä hyvin 
eri tavoin. Se nähtiin yhtäältä kristittyjen väliseksi kohtaamiseksi, jossa ”Tai-
vaan isän suuruus ja ihmeteot ovat läsnä kauniilla tavalla” (mV8) ja toisaal-
ta hyvin laajasti kaikkeen kasvatukseen liittyvänä pohjavireenä: 

– – kristillinen kasvatus sisältyy tietyissä määrin kaikkeen kasvatukseen. 
Pohjaahan suomalainen arvomaailma kristilliseen maailmaan katsomuk-
seen. (M13)

Erilaiset kasvattajaorientaatiot

minä kasvattaja -aineistosta hahmottui myös opiskelijoiden erilaisia kas-
vattajaorientaatioita, jotka nimettiin seuraavasti: lapsilähtöinen kasvattaja 
(yhdeksän opiskelijaa), yhteisökasvattaja (neljä opiskelijaa) ja arvokasvatta-
ja (kolme opiskelijaa).  nämä orientaatiot ovat osittain päällekkäisiä, ja osa 
opiskelijoista olisi mahdollista sijoittaa useampaan orientaatioon. Sijoitin 
opiskelijat erilaisiin orientaatioihin sen mukaan, millaiset ilmaisut heidän 
teksteissään painottuivat. 

lapsilähtöisten kasvattajien teksteissä korostuivat sellaiset ilmaisut kuin 
lapsen kunnioittaminen ja kuunteleminen, lapsen subjektius, kasvatus vuo-
rovaikutuksena ja dialogi. 

Hyvä kasvatus pohjautuu dialogisuuteen sekä rakkauteen, ja sen lähtökoh-
dat ovat kasvatettavassa. (M1)

Kaikessa kasvatuksessa lapsi ja hänen hyvinvointinsa menee etusijalle. Kas-
vatuksessa pidän tärkeänä ja kasvatuksen rakennan kuuntelulle ja vuoro-
vaikutukselle. (M14)

kirjoittajat, joilla oli taustallaan lastenohjaajan työkokemus tai muu kir-
kollinen koulutus, painottivat kristillisen kasvatuksen ulottuvuutta. näiden 
rinnalla oli myös tekstejä, joissa kirkon kasvatustehtävää ei kuvattu ainoas-
taan kristillisen kasvatuksen käsittein tai vaikkapa kristillisen perinteen vä-
littämisenä, vaan lapsen spiritualiteetin tukemista tarkasteltiin useissa teks-
teissä myös laajemmin osana kokonaisvaltaista kasvatusta. 
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Aito kohtaaminen ja lapsen omien näkemysten kuunteleminen on kaik-
kein tärkeintä. Lasten hengellisen herkkyyden kunnioittaminen on olen-
naisen tärkeää. (M4)

Lapsi on muuttunut toimintani subjektiksi ja toimintaani ohjaa lapsen 
näkökulma. Lapsi on kokonaisvaltainen yksilö, hänen tunteensa, mieli-
piteensä ja ajatuksensa ovat minulle tärkeitä ja arvokkaita. Kasvattajana 
minulle tärkein oivallus on ollut lapsen arvokkuuden ja kokonaisvaltai-
suuden ymmärtäminen. Tästä näkökulmasta haluan nostaa esiin lapsen 
spiritualiteetin, joka ei rajoitu uskonnollisiin kysymyksiin vaan se on läs-
nä lapsen leikissä ja elämässä. (M7)

Yhteisökasvattajat nostivat esille yhteisön merkitystä, lapsen roolia osa-
na perhettä, päiväkotiryhmää, koululuokkaa ja yhteiskuntaa. Heidän teks-
teissään painottuivat osallisuuden vahvistamisen, diakonisen lähestymista-
van ja muiden huomioimisen teemat: 

Tavoitteena on esimerkiksi vahvistaa lapsen ymmärrystä itsestään merki-
tyksellisenä ja tärkeänä yhteisön jäsenenä. Tavoitteena on, että lapsi oival-
taa oman ainutlaatuisuutensa ja merkityksellisyytensä kokemansa arvon-
annon ja osallisuuden kautta. (M5)

Olen pohjimmiltani yhteisökasvattaja ja nykypäivän ylikorostunut yksilöl-
lisyyden korostaminen on se asia joka minua on ”ahdistanut” – – on tär-
keää, että lapsi oppii ottamaan myös muut huomioon. (M12)

Arvokasvattajien näkemyksissä nousivat esille kasvattajan rooli ja aukto-
riteettiasema, rajojen asettaminen, kristillisen perinteen välittäminen ja tur-
vallinen elämän perusta. 

Mihin on hävinnyt kunnioitus ja miksi kasvattajat eivät sitä enää vaadi? 
– – Minulle kasvatus ja kasvattaminen merkitsevät turvallisen elämän-
perustan rakentamista – – (M3)

Kasvatuksessa on mielestäni tärkeää johdonmukaisuus ja varmuus siitä, 
että toimin oikein. Parhaimmillaan pyrin ohjaamaan lasta aikuismaises-
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ti vanhempana, koettaen samalla ymmärtää lapsen eri ikävaiheessa me-
neillään olevia kehitystasoja ja asettaa hänen iälleen sopivia vaatimuksia 
ja odotuksia. Selkeät rajat auttavat mielestäni lasta selviämään elämässä, 
hänen ei tarvitse ottaa liian suurta vastuuta tekemisistään. (M9)

Määritelmä, jonka mukaan kristillinen kasvatus voidaan määritellä kris-
tillisen perinteen välittämisenä sukupolvelta toiselle kuvaa ajatuksiani kris-
tillisestä kasvatuksesta. (M11)

on huomattava, että minä kasvattajana -aineiston tekstit kirjoitettiin kol-
mannen lukukauden alussa, jolloin varhaiskasvatuksen ja perhetyön opin-
not olivat vasta alkamassa. edellä kuvatut orientaatiot ilmentävät siis pää-
asiassa opiskelijoiden omiin työ- ja elämänkokemuksiin sekä aiempiin kou-
lutuksiin perustuvia näkökulmia. 

Ammatillisen identiteetin ja orientaation muutos

Opintojen kuormittavuus ja ammatillista suuntautumista koskeva 
kriisi 

myös toisen vaiheen analyysi toteutettiin aineistolähtöisesti. Sekä haastat-
telun että raporttien tehtävänannot tosin suuntasivat niiden sisällön raken-
tumista. ryhmähaastattelun lähtökohtana käytettiin minä kasvattajana -ai-
neistosta esille nousseita käsitteitä. Harjoitteluraportin ohjeistuksessa pai-
notettiin kehittävää työotetta, ja hengellisen matkapäiväkirjan teemana oli 
oman hengellisen elämän reflektointi. opiskelijat kirjoittivat päiväkirjaa va-
paamuotoisesti ja ensisijaisesti itseään varten. He palauttivat päiväkirjateks-
tistään tiivistelmän opettajan luettavaksi. 

ryhmäkeskustelu toteutettiin ohjatusti siten, että tiivistin ensin minä kas-
vattajana -aineistosta esille nousseet teemat yksittäisiin sanoihin tai käsitepa-
reihin: lastentarhanopettaja, kasvattajan identiteetti, yksilön tukeminen, yh-
teisökasvattaja, sosionomi, hengellinen työ, kirkon varhaiskasvatuksen oh-
jaaja, yhteistyö, uskontokasvatus, oma elämänkokemus ja kasvatustyön ta-
voite. nämä sanat tai sanaparit kirjoitettiin kukin eri papereille ja asetettiin 
lattialle keskustelijoiden tarkasteltavaksi siten, että he saattoivat valita niis-
tä sellaisen, joka sillä hetkellä herätti itsellä eniten ajatuksia. Jokainen nosti 
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vuorollaan paperin ja perusteli valintaansa. muiden keskustelijoiden tehtä-
vänä oli kommentoida ja jatkaa keskustelua. 

keskustelu toteutui opiskeluprosessin kannalta haastavana ajankohtana, 
ja alussa käytettiin aikaa opintoihin ja elämän kokonaistilanteisiin liittyvän 
kuormituksen purkamiseen. keskustelijoiden yksimielinen näkemys oli, et-
tä opinnot olivat olleet intensiivisiä ja että monimuoto-opintojen liittämi-
nen omaan työ- ja perhe-elämään koettiin vaativaksi yhtälöksi. 

Toisena ryhmää askarruttaneena seikkana nousi esille kysymys omasta am-
matillisesta suuntautumisesta valmistumisen lähestyessä. koulutus oli tuo-
nut lisää tietoa sosiaalialan työstä ja sekä yhteiskunnan että kirkon toteutta-
masta varhaiskasvatuksesta. Samalla työllistymismahdollisuudet olivat avar-
tuneet näillä aloilla. omissa nykyisissä työtehtävissä jatkaminen koettiin vai-
keana, jopa kriisin aiheuttavana asiana:

Ja mä koen rikkautena tän, että tässä on tämä sosionomitutkinto – – ni-
mikkeenä ja sit siihen liittyy tää kirkon oma tutkinto niinku varhaiskas-
vatuksen asiantuntijatehtäviin ja lastentarhanopettajankin tutkinto, et-
tä, et kyl mä sanon, että mä oon viime keväästä asti ollut isossa kriisissä, 
ku mä oon tajunnut, et mä kohta rupeen valmistumaan, mut mihin mä 
sitten lähden töihin. Koska kyl mulla on ainakin sitten sellasta henkilö-
kohtasta vaikeutta tarttua lastenohjaajan työtehtäviin tänä päivänä. (R8)

– – kokonaisuutena tää koulutus on ihan mielettömän silleen avaava. Must 
tässä on, on niin hienoa, että tässä on nää yhteiskunnan eri alueet ollut tosi 
hyvin. Et nyt aukee niin paljon ovia, että mun ystävät esimerkiksi, kun ne 
kysyy, että missä meinaat olla töissä, niin mä ihan rehellisesti sanon, että 
emmä tiedä. Sen näkee sitten. Mun omassa työpaikassa lastentarhanopet-
tajan työ odottais heti, mutta haluunko mä sitä. (R16)

Joillakin tilanne oli kuitenkin toisenlainen: työyhteisössä oli kannustettu 
ja tuettu opintoja ja työtehtävien osalta tehtiin uudelleenjärjestelyjä, jotta 
uusi asiantuntijuus saatiin käyttöön: 

– – mulle tehdään nyt virkaa, että kai mä sit jään seurakuntaan tekemään 
sitä varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaa. (R19)
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ammatillisen suuntautumisen teeman tarkasteluun osa opiskelijoista palasi 
myös harjoitteluraportin tai hengellisen matkapäiväkirjan yhteydessä. omaa 
ammatinvalintaa koskevat kysymykset liitettiin useissa teksteissä osaksi omaa 
hengellisen elämän prosessia ja kutsumuksen pohdintaa. Joidenkin opiskeli-
joiden kohdalla avautui uusia mahdollisuuksia tai oma kutsumus selkiytyi.

Tapahtui myös jotain joka tuntui ihmeeltä. Katsoin jälleen kerran avoi-
met työpaikat. Huomasin että viereisen kaupungin seurakunnassa on unel-
mieni työpaikka auki: Varhaiskasvatuksenohjaajan vakinainen virka – – 
Päätin laatia hakemuksen. (P8)

Omaa kutsumustani miettiessä koin suurta iloa siitä, että minulla on 
mahdollisuus tehdä työtä seurakunnassa, sehän ei ole mikään itsestään-
selvyys. (P6) 

Päiväkirjaa työstäessäni oivalsin myös sen, että minun pitää opetella luot-
tamaan myös siihen, että mikäli minut kutsutaan joskus sellaisen äärelle 
johon ei itse usko kykyjeni tai lahjojeni riittävän voin kuitenkin luottaa 
siihen, että Jumala antaa minulle siihen tarvittavat lahjat. (P1) 

loppuvaiheen aineistot kerättiin vaiheessa, jossa Diakonivirka-esitystä val-
misteltiin ja se oli menossa kirkolliskokouksen käsittelyyn. Diakonivirka-
esitystä käsiteltiin myös opintojen yhteydessä, kun aiheena oli kirkon virka. 
Teeman ajankohtaisuus näkyi myös opiskelijoiden pohdinnoissa: 

– – pohdin myös omaa kutsumustani ja toivottavasti pian tulevaisuudes-
sa omaa diakoniksi vihkimistäni. Itse koen, että minua on kutsuttu teke-
mään työtä seurakuntaan. Erityisesti koen kutsumuksekseni lapset ja per-
heet. Minulle on tullut tavaksi, että rukoilen aamuisin työlleni siunaus-
ta. Pyydän Jumalalta oikeita sanoja ja aitoa kuulemista ihmisten kohtaa-
miseen. Tarvitsen tätä siunausta. Ehdottomasti haluan myös virkaan siu-
nauksen kun / jos se jossakin vaiheessa on mahdollista. Minua puhuttelee 
elinikäinen sitoutuminen kirkon työhön ja erityisesti juuri siunaamisen 
merkitys. (P19)
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– – (Hiippakunnan järjestämässä KiTOs-seminaarissa) oli pysäyttävää 
piispan puolen tunnin henkilökohtainen keskusteluaika, jossa pohdin 
oman matkani lisäksi varhaiskasvatuksen arvostusta kirkon kokonaisken-
tässä ja sitä, mihin tarvitsisin vihkimystä ja uuden (Diakonivirka-)ehdo-
tuksen läpikäymistä.(P17)

kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan identiteetin koettiin opintojen aikana 
vahvistuneen, mutta samalla opiskelijat kokivat, että tämän tehtävän sisäl-
töä ei seurakunnissa tunnisteta ja ymmärretä riittävästi. Varautuneisuus tai 
ammattinimikettä koskeva tietämättömyys ilmeni työyhteisöissä sekä kol-
legojen puheessa että esimiestasolla. 

– – meillä työyhteisössä sitten puhuttiin esimiestasolla, että mihin se (kir-
kon varhaiskasvatuksen ohjaajakoulutus) valmistaa niin jotenkin se tun-
temus oli, että siellä niinku kaivauduttiin poteroihin. Tuli puolustuskan-
ta ja tietenkin meidän tutkintoa vähäteltiin. (R22)

– – siellä kunnassa missä mä asun, niin siellä seurakunnan kirkkoherra ei 
yhtään ymmärrä, kun mä kerron, että musta tulee kirkon varhaiskasvatuk-
sen ohjaaja. Niin niin, diakoni. Mä sanoin, että ei kun siis varhaiskasva-
tuksen ohjaaja. Niin että ei, ei tää oo niinku kirkon piirissä tiedossa. (R23)

Ammatillisten orientaatioiden muutos

kun opintojen alkuvaiheen aineistossa – osin tehtävän ohjeistuksesta johtu-
en – painopiste oli kasvatuksen teemojen pohdinnassa, loppuvaiheen aineis-
ton läpäisee kehittämismahdollisuuksien reflektointi. Harjoitteluraporteissa 
tähän suuntaaminen sisältyi jo tehtävän ohjeistukseen, mutta myös haastat-
teluaineiston puheenvuoroissa sekä muutamissa hengellisissä päiväkirjoissa 
nousi omaehtoisesti esille pyrkimys kehittää itseään, työtään ja työyhteisöään.  

kehittämistarpeita ja -ideoita kuvattiin teksteissä eri tavoin. Suurimmas-
sa osassa tekstejä tarkasteltiin kehittämistyötä, joka liittyi pedagogiikkaan 
ja yhteistyöhön. kysymys ei ollut ainoastaan pedagogisista menetelmistä ja 
sisällöistä, vaan kasvatustyön organisoimisesta ja yhteistyön rakentamisesta. 

Toinen keskeinen muutos opintojen alkuvaiheen aineistoon nähden oli 
tapahtunut kasvatusorientaatioissa. läpi koko aineiston kasvatusta sanoi-
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tettiin siten, että siinä huomioitiin lapsen kokonaisvaltaisuus ja lapsilähtöi-
syys. arvokasvattajan orientaation liittyneitä painotuksia ei löytynyt loppu-
vaiheen teksteistä juuri lainkaan. Uusina näkökulmina sen sijaan oli sosiaa-
lialan työhön liittyvien teemojen tarkastelu sekä diakonia-käsitteen ilmene-
minen. näistä oli alkuvaiheen aineistossa löydettävissä vain ohuita viitteitä. 

kolmantena lähes koko loppuvaiheen aineistossa ilmenevänä pohdinnan 
aiheena on esimiestyö ja johtaminen. erityisesti ne henkilöt, joiden työnku-
vaan seurakunnassa sisältyi esimiestehtäviä, nostivat tätä teemaa esille. Sa-
maan aikaan se ilmeni myös niiden opiskelijoiden teksteissä, jotka työsken-
telivät päivähoidossa. 

erilaisten teemoittelujen ja jäsentelyjen avulla loppuvaiheen aineistosta 
löytyi neljä erilaista ammatillisen identiteetin tyyppiä: hengellisen työn te-
kijä (kolme opiskelijaa), lapsilähtöisen kasvatuksen kehittäjä (viisi opiske-
lijaa), yhteisölähtöisen kasvatuksen tai työn kehittäjä (neljä opiskelijaa) ja 
diakonisesti suuntautunut sosiaalipedagogi (kaksi opiskelijaa). aineistosta 
oli löydettävissä ainoastaan yksi opiskelija, jota ei voinut sijoittaa mihinkään 
edellä todettuun tyyppi-kategoriaan. Hänen tekstissään painottuivat omaan 
henkilökohtaiseen kasvuprosessiin liittyneet teemat.  

muiden opiskelijoiden teksteissä ilmeni yleensä sisältöjä, jotka olivat lii-
tettävissä useampiin tyyppeihin. lopulliseen tyyppikategorian valintaan vai-
kutti kuitenkin se, millä tavoin ilmaisut painottuivat. Seuraavissa luvuissa 
kuvaan näitä tyyppikategorioita tarkemmin.

Hengellisen työn tekijät

Hengellisen työn tekijöiden kategoriaan sijoitetuilla opiskelijoilla oli taus-
tallaan pitkä työkokemus seurakunnan lastenohjaajana. koulutukseen ha-
keutumisen syynä oli halu vahvistaa ja kehittää omaa osaamistaan hengelli-
sen työn tekijänä ja seurakunnan palveluksessa. 

Viime vuosien aikana olen kokenut kutsumuksekseni olla yhä enemmän seu-
rakuntalaisten käytettävissä. Tahdon oppia kohtaamaan ja huomioimaan 
heitä aidosti ja osoittautumaan heidän luottamuksensa arvoiseksi. (H4)

– – mun visio on niinku se hengellinen työ ja mä oon itte kokenu olevani 
sellanen evankelista ja sellanen ilon tuoja lapsille ja se että kaikki mä hei-
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jastan sieltä Taivaan isästä ja Jeesuksesta, että sit ku mä oon päiväkodissa 
niin mä en pääse niitä asioita sillä tavalla tuomaan esille. (R23)

Hengellisen työn tekijät puhuivat lapsen kokonaisvaltaisesta huomioimi-
sesta, mutta he painottivat omaa tehtäväänsä nimenomaan kristillisen kas-
vatuksen toteuttajina ja kehittäjinä. kysymys oli kutsumustehtävästä, joka 
nousi omasta hengellisestä elämästä ja uskonnollisesta vakaumuksesta.  esi-
merkiksi päiväkodissa työskenteleminen kaventaisi mahdollisuudet julistaa 
evankeliumia: 

Sen takia mä en näe itseäni lastentarhanopettajana, koska se suitsee mun 
suun. Et mä pidän itseäni – – meidän alueella sellasena kiertävänä mat-
kasaarnaajana. (R21)

Suhteessa muihin mahdollisiin työtehtäviin tai ylipäätään työn saantiin so-
siaalialalla tai päiväkodissa hengellisen työn tekijät ilmensivät epävarmuut-
ta. ajatuksena oli, että pitkää kirkollista työkokemusta ei ehkä arvosteta so-
siaalialan parissa. 

– – kuinka moni työnantaja oikeesti ottaa meitä, koska meillä ei oo sitä 
(sosiaalialan) työkokemusta? – – onko siellä kunnan puolella sitten kiro-
sana sitte se, kun on niin vahva kirkollinen se työkokemus taustalla, et jos 
sen olis pitäny olla kunnallinen.” (R23)

koulutusta kohtaan hengellisen työn tekijät suhtautuivat hieman jännit-
teisesti: yhtäältä sen tuomista mahdollisuuksiin oltiin tyytyväisiä, toisaal-
ta varsinkin kirkollisen opetuksen hengelliseen sisältöön oltiin jonkin ver-
ran pettyneitä. 

– – kyllähän jo se tietomäärä, jota on saatu kattavasti eri osa-alueilta, niin 
sehän on valtava ja mäkin teen lastenohjaajan töitä tuolla aika pienel-
lä alueella, niin mä oon voinut kyllä sitä hyödyntää jo siinä omalla alu-
eellanikin. (R21)
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No mun mielestä täällä on se opetus ollut aika paljon sellasta että, että ei 
saa mennä liian hengelliseksi näissä asioissa. Ei saa puhua liian hengelli-
sesti että hyvin neutraalia kantaa opettajat antaa. (R23)

Lapsilähtöisen kasvatuksen kehittäjät 

lapsilähtöisen kasvatuksen kehittäjä -tyypin otsikointi oli haasteellinen, sil-
lä tähän kategoriaan liitettiin niitä opiskelijoita, joilla oli pyrkimys kehittää 
kasvatustyötä laaja-alaisesti, mutta erityisesti kristillisen kasvatuksen ja us-
kontokasvatuksen teoriaa ja käytäntöjä. Heillä kaikilla oli taustallaan lasten-
ohjaajan koulutus ja ainakin lyhyt työkokemus seurakunnan lastenohjaaja-
na, mutta seurakunta työpaikkana ei ollut heille itsestäänselvyys. He työs-
kentelivät sekä seurakunnan varhaiskasvatuksessa että kunnallisessa kasva-
tustyössä, mutta työn keskeisenä ydinsisältönä oli kaiken aikaa lapsilähtöi-
nen kasvatustyö ja motivaation synnyttäjänä lapsi ja hänen kohtaamisensa.

Olen pohtinut, miksi olen nyt seurakunnalla töissä? Onko se sattumaa vai 
johdatusta. En hakeutunut töihin uskoni takia seurakuntaan, vaan sen 
vuoksi, että voisin työskennellä lasten kanssa – – Jouduin tekemään itseni 
kanssa paljon töitä, jotta löysin paikkani seurakunnasta. (P18)

– – me ihmettelemme (päiväkodin) lasten kanssa metsässä ollessamme 
kaikkea kaunista, mitä ihanaa Jumala onkaan meille luonut ja laulam-
me ihania lauluja kuten ”Minulla on valoa varpaissa, siellä se valo liik-
kuu, näin kun heilutan varpaita, valonsäde keikkuu ja kiikkuu – – (P17)

Uskontokasvatuksen kehittämisen haasteita sanoitettiin hieman eri tavoin 
sen mukaan, mistä kontekstista käsin kehittämistyötä tehtiin. kristillistä kas-
vatusta pidettiin tärkeänä ja sitä toivottiin voitavan kehittää. Päivähoidon 
uskontokasvatuksen kehittäminen nousi kuitenkin keskeisesti esille sekä seu-
rakunnassa että päiväkodissa työskentelevien puheenvuoroissa. Päivähoidos-
sa työskentelevä nosti esille sitä, että työtoveria on haastavaa motivoida us-
kontokasvatuksen toteuttamiseen: ”en tiedä, saanko häntä millään ajattele-
maan uskonnollisen orientaation ja perinteiden välittämisen merkitystä vaan 
tuleeko minun loppukevätkin mennä vain yksin kaikki tuokiot.” (PV17.)   
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myös seurakunnan varhaiskasvatuksessa työskentelevä on omassa työs-
sään uuden haasteen edessä, kun päivähoidon mentorointia on ryhdyttävä 
kehittämään ja etsimään uusia toimintatapoja. Päivähoidon henkilökunta 
olisi ollut valmis jatkamaan vanhoja käytäntöjä, joissa seurakunnan edus-
taja on tullut päiväkotiin pitämään hartauden tai muun tilanteen. mento-
roinnin kehittäminen edellyttää kuitenkin toisenlaista, päivähoidon henki-
lökunnan sitouttavaa lähestymistä.  

– – tää uskontokasvatus liittyy siihen hyvin semmosena myös vähän kysy-
mysmerkkinä, että omassa työssäni (kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajana) 
niin, mitä mun täytyy ruveta sitten kehittämään, kun teen sitten tätä men-
torointia sinne päivähoidon suuntaan. Että tää on sellanen haaste, mikä 
tulee olemaan jossakin vaiheessa silleen, että mä saan siellä innostumaan 
tällaiseen uudenlaiseen ajatteluun siellä päivähoidon puolella. Että tähän 
asti se on ollut sitä, että on menty ja pidetty hartaus ja vähän vanhanai-
kaisesti, mutta että nyt, nyt sitten alkaa jossain vaiheessa tämän homman 
uudelleen miettiminen. (R19)

lapsilähtöinen kasvatustyön orientaatio merkitsi joissakin tilanteissa myös 
toimintakulttuurien ja rakenteiden kriittistä tarkastelua sekä valmiutta ja 
rohkeutta puuttua niihin. Seurakuntaharjoittelun yhteydessä eräs opiskeli-
ja pohti muun muassa varhaiskasvatuksen ja perhetyön organisointiin liitty-
viä kysymyksiä, jotka kulminoituvat muun muassa lastenohjaajien ajankäy-
tössä. opiskelija ihmetteli, miten on mahdollista, että lastenohjaaja käyttää 
niin paljon aikaa kerhojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. runsas ajan-
käyttö ei kuitenkaan perustunut lapsilähtöiseen toimintakulttuuriin, vaan 
lastenohjaajan henkilökohtaisiin tavoitteisiin:

(Lastenohjaajalla) menee liian paljon aikaa askartelujen valmisteluun kos-
ka hän haluaa että kaikki lapset saavat kotiin viemisiksi kauniit askarte-
lut. Hän tekee ne lapsille melkein valmiiksi. (H10)

lisäksi uudenlaisten toimintatapojen kehittäminen voisi mahdollistaa eri-
laisten kohderyhmien paremman tavoittamisen. esimerkiksi päiväkerhojen 
ajankohtaa voisi pohtia uudelleen: 
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Esikouluikäisiä lapsia ei tavoiteta päiväkehotyöllä koska lapset menevät 
päiväkotiin. Minusta seurakunta voisi tarjota yhden päiväkerho ryhmän 
iltapäivällä esimerkiksi päiväkodin tiloissa johon kaikki esikoululaiset voi-
sivat tulla esikoulun jälkeen. Tällaisen työn jälkeen olisi helpompi tavoit-
taa 1-3 luokkalaiset tarjoamalla heille varhaisnuorten kerhoa kun he me-
nevät kouluun. (H10)

Yhteisölähtöisen kasvatuksen kehittäjät 

myös yhteisölähtöisen kasvatuksen kehittäjissä oli sekä kirkon työhön että 
yhteiskunnan palvelukseen suuntautuvia opiskelijoita, joille oli tärkeää, et-
tä omassa työssä oli mahdollisuus tukea yhteisöjen rakentumista ja sekä las-
ten että työntekijöiden osallisuutta. näiden opiskelijoiden taustalla oli eri-
laisia koulutuksia ja työkokemuksia. 

Niin tässä tulee tää yhteisökasvattaja että siellä on se yhteisö, se päiväko-
ti, siellä on asiakkaina ne lapset ja perheet plus sit työntekijät. Eli siis sem-
most näkökulmaa, että miten sellaisia yhteisöjä vois kehittää ja yhteistyö-
tä ja kasvatusta ja – – Ihan pelkkä lastentarhanopettajan työ ei ehkä ole 
sitä. (R16)

Ehtoopalvelukseen osallistuminen koko porukan kanssa, yhteisen aterian 
valmistus, ruoan siunaus, erilaiset ihmiset erilaisista lähtökohdista, me 
kaikki saman pöydän ääressä keskustelemassa tulevasta hiljentymisen ja 
kilvoittelun ajasta. Tässä näkyy se yhteisöllisyyden ajatus, joka mielestä-
ni kirkossamme on läsnä kaikessa, usko ja hengellisyys eivät ole vain yksi-
lön oma asia.(H6)

 
omaa hengellistä vakaumustaan nämä opiskelijat sanoittivat varovaisesti. 

Hengellisyyttä kuvattiin yhtäältä koko elämän läpäisevänä, henkilökohtai-
sena asiana, mutta myös yhteisöllisenä kokemuksena. yhteistä oli kuiten-
kin, että oman työn ensisijaista sisältöä tai fokusta ei nähty hengellisessä ju-
listustyössä.  Seurakuntatyön haasteeksi koettiin, että omasta uskosta täy-
tyy uskaltautua puhumaan myös yhteisön jäsenenä. 
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Olen pikku hiljaa uskaltautunut ”kaapista ulos” hengellisyyteni kanssa, 
mikä on ollut minulle vaikeaa, koska meillä ei ole tapana puhua uskoon 
ja hengellisyyteen liittyvistä aisoista ympärilläni olevien ihmisten kesken. 
Mutta alan luottaa siihen, että tämä vaatimaton hiljainen uskoni riit-
tää – – (H12)

Hengellistä elämää olen myöskin joutunut pohtimaan harjoittelun aika-
na hyvin paljon. Itselleni hengellinen elämä on ollut hyvin yksityinen asia. 
Nyt hengellisyys oli läsnä vahvasti yhteisön tasolla. (H16)

yhteisöllinen tarkastelutapa nousi esille erityisesti seurakuntaharjoitte-
lun raporteissa. kirkon varhaiskasvatuksen toteutumista tarkasteltiin ”ul-
kopuolisin” silmin, mutta siitä näkökulmasta, miten seurakunnan toimin-
ta tuki yhteisöllisyyttä. ne opiskelijat, joiden työkokemus oli kunnallisen 
päivähoidon piiristä, nostivat esille seurakunnan varhaiskasvatuksen orga-
nisointiin ja henkilöstöjohtamiseen liittyviä havaintoja ja kehittämiskohtei-
ta. erään opiskelijan havainto oli se, että seurakunnan varhaiskasvatuksessa 
käytettiin paljon rahaa erilaisten valmiiden palvelujen tuottamiseen. Seura-
kuntalaiset olivat oppineet edellyttämään näitä, mutta tarjotut palvelut ei-
vät välttämättä rakentaneet yhteisöllisyyttä. myös säästötarpeiden takia oli 
tullut ajankohtaiseksi pohtia sitä, mihin varoja käytetään. 

Monen harjoitteluni aikana toteutuneen tapahtuman aikana mietin seu-
rakuntalaisten osallisuutta ja sen tuomaa yhteisöllisyyttä sitä kautta aiheu-
tuvien säästöjenkin näkökulmasta. Vapaaehtoistyön lisääminen ja talkoo-
henki toisivat seurakuntaa lähemmäs ihmistä, eikä palvelutehtävän tar-
vitsisi kadota minnekään, mutta se muuttuisi yhteiseksi. (H12)

lisäksi nousi esille monialaisen yhteistyön merkitys seurakunnassa. ihmi-
sen kohtaaminen – sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä – nähtiin työn ydin-
sisällöksi. Tämän tehtävän toteuttaminen kuuluu työntekijöille mutta myös 
luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille.
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Diakonisesti suuntautuneet sosiaalipedagogit 

neljänteen tyyppikategoriaan liitettiin ne opiskelijat, joiden puheenvuorois-
sa ilmeni vahva diakoninen ja sosiaalipedagoginen painotus. näillä opiskeli-
joilla oli taustallaan erilaisia koulutuksia ja työkokemuksia sekä yhteiskun-
nan että seurakunnan tehtävissä, mutta yhteistä oli näkemys, että sekä sosi-
aalialan opintojen tuomaa asiantuntijuutta että diakonian osaamista on mah-
dollista hyödyntää varhaiskasvatuksessa ja erityisesti perheiden kohtaamisessa.  

– –jos ajattelee niinkun esimiestyötä vaikka kirkon puolella ja vaikka niin 
kun työn kehittämistä niin ajattelen, että tää on hirveen iso vahvuus, et-
tä meillä on se näkemys, että mitä se perheitten tukeminen pitää sisäl-
lään. (R22)

En mä omassa lastenohjaajan työssäni kiinnittänyt läheskään niin paljon 
huomiota esimerkiks asiakaslähtöisyyteen tai, tai syrjäytymistä ehkäisevään 
työotteeseen niin kuin näiden opintojen aikana – – (R22)

kysymys ei ole ainoastaan yksittäisten asiakkaiden kohtaamisesta ja autta-
misesta vaan siitä, että omaa työtä jäsennetään laajemminkin osallisuuden 
tukemisen näkökulmasta käsin:  

– – meidän syrjäytymistä ehkäisevä työote on tärkeätä. Kyllä mulle sosio-
nomiopinnot on tuoneet sitä näkökulmaa ennen kaikkea ja tavallaan se 
sosiaalipedagoginen näkökulma, että me tuetaan kaikkia ihmisiä siihen 
osallisuuteen yhteiskunnassa. (R22)

opiskelijat, jotka työskentelivät seurakunnassa, pohtivat työalojen ylittä-
misen tarvetta ja merkitystä. Sellainen toiminta- ja johtamiskulttuuri, joka 
lähtee liikkeelle seurakuntalaisista ja heidän tarpeistaan, edellyttää uuden-
laista tapaa ajatella ja jäsentää työtä. Silloin ei voida ajatella työntekijä- tai 
työalakeskeisesti, vaan tulisi löytää uusia tarkastelutapoja. eräässä seurakun-
taharjoittelun raportissa pohdittiin lisäksi seurakunnan kasvatustoiminnan 
uudelleen organisoitumista. 



51

Jos jokainen ryhmä, lapsityö, perhetyö ja nuorisotyö sekä lisäksi musiik-
kitoiminta haluavat toimia omista lähtökohdistaan käsin ja nämä tavat 
koetetaan yhdistää, en usko sen onnistuvan. Jos kaikki lähtevät luomaan 
yhdessä uutta toimintatapaa, jonka lähtökohtana on perhe eri elämänvai-
heissaan, voidaan onnistua – –
Vaikka osa työalan toiminnasta säilyisikin omanaan, voitaisiin yhteistyötä 
lisätä huimasti ja sen sujuvuutta lisätä. Jos työn tekemisen lähtökohdak-
si otetaan perhe, jossa usein yhdistyvät pikkulapsivaihe sekä teini-ikäisen 
kanssa eläminen samaan aikakauteen, voidaan seurakunnan toiminnassa 
huomioida perhettä enemmän kokonaisuutena. Tällä hetkellä on tilantei-
ta, jos ”vasen käsi ei tiedä mitä oikea tekee”, kun esimerkiksi nuorisotyön 
puolella järjestetään tilaisuus, joka on samaan aikaan kuin perhetyössä 
järjestetty tilaisuus. Tai lapsi- ja perhetyössä suunnitellaan samankaltais-
ta tilaisuutta joka juuri järjestettiin perheille nuorisotyön toimesta. (H13)

Työalakohtaisten rajojen ylittämisen teemaa pohdittiin myös erityises-
ti opiskelijoiden ryhmäkeskustelussa, jossa paikalla oli useita työntekijöitä 
eri seurakunnista. yhteistyön lisääminen nähtiin kehittämiskohteena, mut-
ta joillakin opiskelijoilla oli myös kokemuksia siitä, että seurakunnan joh-
donkin tasolla pyritään madaltamaan työalojen välisiä aitoja. 

Varsinki seurakunnan työssä oon monta kertaa törmännyt yhteistyön puut-
teeseen nimenomaan ja se on harmittanu ja estänyt välillä mun mielestä 
ihan sitä hyvää niin kun seurakuntien lapsi- ja perhetyötä, seurakunta-
laisten palvelemista, mitä varten me ollaan – –
Että tota, ainakin isossa seurakunnassa se on hirveän vaikeeta että yhdis-
tää niitä voimia että jos perheellä on se diakoniatyön tarve, niin melkein 
kieleensä saa purra, että, et mitä vastaa (R8)

Kyllä mä ainakin allekirjoitan ton yhteistyön puutteen seurakunnan sisäl-
lä. Musta se on tosi selkee ja omassa työssä oikeastaan koko ajan, mitä it-
te on ollut yli kymmenen vuotta seurakunnassa töissä. Niin meillä on hy-
viä ammatillisia osaajia, mutta me ei käytetä, me ei hyödynnetä toisiam-
me, meillä ei oo yhteistä työnäkyä. (R22)
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Diakoniatyön tuntemista ja diakonista lähestymistapaa on mahdollista 
hyödyntää myös muussa kuin seurakuntatyössä. lastentarhanopettajana 
työskentelevä opiskelija kertoi saaneensa haastatelleensa diakoniatyönteki-
jää seurakuntaharjoittelun aikana:

– – tein haastattelun lastentarhanopettajan näkökulmasta, mitä diakonia-
työ voi tarjota perheelle, joka tarvitsee apua. Sain paljon arvokasta tie-
toa, jota voin tarvittaessa hyödyntää tulevassa työssäni lastentarhanopet-
tajana.(H13)

 

Johtopäätöksiä

Ammatillisen identiteetin monipuolistuminen

koska tutkimusaineisto kerättiin ensisijaisesti vain yhdeltä opiskeluryhmäl-
tä, sen tuloksia ei sellaisenaan voi soveltaa muihin sosionomi (amk) -kirkon 
varhaiskasvatuksen ohjaajaksi opiskelevien ryhmiin.  Tutkimuksen tulokset 
antavat suuntaavaa tietoa siitä, että koulutus saa aikaan muutosta oman am-
matillisen työn tarkastelussa: opintojen alkuvaiheeseen nähden ammatilli-
nen identiteetti on opintojen myötä monipuolistunut ja vahvistunut. kaik-
kien opiskelijoiden teksteistä välittyi loppuvaiheessa lapsi- ja perhelähtöi-
nen työskentelyorientaatio. 

kiinnostava seikka on myös se, että alkuvaiheen aineistoissa esille nous-
sut arvokasvattaja-orientaatio on loppuvaiheen aineistojen perusteella ka-
donnut kokonaan. näyttää siltä, että se on muuttunut koulutuksen aika-
na joko lapsilähtöisyyttä tai yhteisöllisyyttä painottavaksi kasvatusorientaa-
tioksi. Diakin opetussuunnitelmiin sisältyvät yhteisöllisyyden ja dialogisuu-
den painotukset sekä tiimityöskentelyt ovat todennäköisesti vaikuttaneet tä-
hän muutokseen. 

myös diakoninen lähestymistapa vahvistui opintojen aikana. Tämä ilme-
ni siten, että loppuvaiheen teksteissä työtä jäsennettiin laajemminkin syrjäy-
tymisen ehkäisemisen ja osallisuuden tukemisen näkökulmista. opiskelijat, 
jotka suuntautuivat seurakunnan työhön, pohtivat esimerkiksi työalat ylit-
tävän yhteistyön merkitystä ja perheiden kokonaisvaltaisen kohtaamisen ja 
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auttamisen mahdollisuuksia. Tulevaisuuden seurakuntatyössä tällaisella yh-
teistyöllä onkin yhä keskeisempi merkitys. 

myös ne opiskelijat, jotka suuntautuivat ensisijaisesti päivähoitoon, il-
mensivät diakonista ajattelutapaa tarkastellessaan tulevaa työtään lasten ja 
perheiden parissa. Tämä nousi esille esimerkiksi kunnallisen päivähoidon ja 
seurakunnan diakoniatyön välisen yhteistyön pohtimisena. Haavoittuvassa 
elämäntilanteessa olevan perheen tukeminen edellyttääkin usein moniam-
matillista yhteistyötä ja toisinaan myös aivan uudenlaisten käytäntöjen ko-
keilemista ja rakentamista.

Diakoninen osaaminen on yhtenä sisältöalueena myös kirkon varhaiskas-
vatuksen ohjaajan ydinosaamiskuvauksessa (2011), joten sen vahvistuminen 
on koulutuksen tavoitteiden mukaista. Se on linjassa myös launosen (2008) 
kirkon kasvatustyön teologiaa jäsentävän mallin kanssa. Sen mukaisesti kir-
kon kasvatustyössä onkin kristillisen kasvatuksen rinnalla myös diakoninen 
ja sosiaalipedagoginen ulottuvuus, jotka painottuvat eri tavoin aikoina ja eri-
laisissa toimintaympäristöissä. (launonen 2008, 232–234.)  

kaikki opiskelijat pitivät tärkeinä kirkon työhön, kristinuskoon ja hen-
gellisyyteen liittyneitä oppimissisältöjä.  Samalla näihin sisältöihin kohdis-
tui myös keskenään jännitteisiä näkemyksiä: jotkut opiskelijat kokivat, et-
tä kirkon alan sisältöjä oli opintojen aikana tarjolla liian vähän ja että nii-
den sisältö ei vastannut heidän odotuksiaan vaan herätti enemmänkin ky-
symyksiä. Diakin opetussuunnitelmaan sisältyvät teologiset opinnot sisäl-
tävätkin paljon sellaista, jonka tavoitteena on saattaa opiskelija pohtimaan. 
Tätä tapahtuu yleensä alkuvaiheen raamattuteologian ja opintojen yhtey-
dessä sekä ja loppuvaiheen opinnoissa, joissa tarkastellaan ajankohtaisia kris-
tinuskon tulkintoja. 

osa opiskelijoista sen sijaan oli kokenut, että opinnot ja opiskeluympäris-
tö oli tukenut oman persoonallisen hengellisen elämän vahvistumista. Täl-
laisia tilanteita olivat tarjonneet sekä erilaiset tehtävät ja luennoilla tapahtu-
neet keskustelut että opetuksen ulkopuolella toteutuneet keskustelut ja ja-
kamiset opiskelijatovereiden kanssa. Tämä vahvistuminen koettiin merki-
tykselliseksi, vaikka ammatillinen työ ei suuntautunutkaan seurakuntaan. 
Sen sijaan oman hengellisen elämän vahvistumisen kokemus näytti anta-
van jonkinlaisen lisäsysäyksen myös päivähoidon uskontokasvatuksen lap-
silähtöiseen kehittämiseen. 
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Rajapinnoilla työskenteleminen edellyttää reflektiotaitoja

Seurakunnan kristillisen kasvatuksen ja päivähoidon uskontokasvatuksen 
kentillä toimimisessa oma ammatillinen pedagoginen osaaminen, arvo-
osaaminen, etiikka ja spiritualiteetti joutuvat vuoropuheluun. Seurakun-
nan työntekijänä kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja on nimenomaan kris-
tillisen kasvatuksen asiantuntija. Samanaikaisesti hän on myös uskontokas-
vatuksen asiantuntija, joka toimii yhteiskunnan toteuttaman uskontokas-
vatuksen kentällä ympäristöissä, jossa on läsnä erilaisia vakaumuksia ja us-
kontoja. kysymys on rajapinnoilla toimimisesta, joka edellyttää erilaisten 
ammatillisten roolien vuorottelua. 

reina toteaa artikkelissaan toisaalla tässä julkaisussa, että mentorointi edel-
lyttää kykyä toimia toisen työyhteisön ja erilaisen perustehtävän sisällä. Täl-
löin kirkon työntekijän hengellisen työn identiteetti saattaa joutua koetteelle 
ja kutsumus tulla haastetuksi. Uskontokasvatuksen ammattilaisen on huo-
mioitava yhteiskunnallista varhaiskasvatusta koskevat linjaukset, työnteki-
jöiden ja vanhempien odotukset ja ennakkoasenteet, mutta ensisijaisesti tie-
tenkin lapsi ja hänen spirituaalinen maailmansa.

opintojensa aikana sosionomi (amk) -kirkon varhaiskasvatuksen ohjaa-
ja joutuu ottamaan haltuunsa varsin laajasti ihmisen elämänkaarta ja yhteis-
kunnan palvelujärjestelmää koskevaa tietoa. Harjoitteluiden ja hankkeiden 
myötä hän toimii jo koulutuksen aikana useilla erilaista asiantuntijuutta 
edellyttävillä työkentillä ja jäsentää näiden taustalla vaikuttavaa ajattelua ja 
teorioita. Jo koulutuksen aikana erilaisissa toimintaympäristöissä työsken-
teleminen harjaannuttaa erilaisten – toisinaan myös keskenään jännitteisten 
– ammatillisten roolien omaksumista ja niiden mielekästä vuorottelemista. 

rajapinnoilla ja muutoksissa toimiminen merkitsee ammattilaiselle jatku-
vaa identiteettityötä ja eettistä haastetta.. kyky reflektoida on yksi keskeisim-
piä välineitä identiteettityössä. reflektiotaitojen vahvistumisen tukeminen 
on jatkossakin koulutuksen keskeisenä tehtävänä. kirkon työntekijä tarvitsee 
näitä taitoja erityisesti suhteessa hengellisyyteen ja omaan vakaumukseensa. 
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Päivi Sutinen

2.2 kirkon perhetyön käsitteellistä 
tarkastelua

Perhetyötä tehdään erilaisissa instituutioissa, niin julkisella sektorilla kuin 
järjestöissä, yrityksissä ja seurakunnissa, mutta mitä on perhetyö?  Useat 

eri tutkijat (mm. Uusimäki 2005; Vuori & nätkin 2007; Järvinen, lanki-
nen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 2012) ovat selvittäneet perhetyön kä-
sitettä ja sen käyttöä. Tässä artikkelissa hahmottelen ensin, mitä perhetyö-
käsitteellä tarkoitetaan eri organisaatioissa ja mitä tarkoitetaan kirkon te-
kemällä perhetyöllä. Toiseksi kuvaan artikkelissa sitä, mitä ja miten kirkon 
eri asiakirjoissa ja strategioissa kirjoitetaan perheestä ja vanhemmuudesta.

Vuori ja nätkin (2007) toteavat, että perhetyön käsite on epämääräinen. 
Perhetyössä ei ole selkeää ja rajattua ammatillista kenttää, vaan sitä tehdään 
moniammatillisesti yli ammattirajojen sekä yli eri organisaatioiden. Perhe-
työ voidaan nähdä tapana tehdä yhteistyötä tai se voi olla ammattilaisten 
työn kohde (Vuori & nätkin 2007, 7.) Perhetyön määrittely tai itse per-
hetyö ei ole yksinkertaista, ja se on osin muodoiltaan jäsentymätöntä, kos-
ka perheen käsite ja perheiden elämäntilanteet ovat niin moninaiset (Järvi-
nen ym. 2012, 13).

Järvinen ym. (2012) toteavat, että yleensä perhetyö mielletään ammatti-
laisten tekemäksi. näin ollen se on ammatillista ja tavoitteellista työsken-
telyä perheen tukemiseksi, ja sillä on erityinen tehtävä: perheen tukeminen 
muutoksessa. Perhetyö on sidoksissa kontekstiin, sillä se muotoutuu sen mu-
kaan, missä sitä tehdään, millaisessa tilanteessa sitä tehdään ja mihin tavoit-
teisiin sillä pyritään. Perhetyössä lähdetään perheen tarpeista, ja siinä toimi-
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taan joustavasti tarpeisiin vastaten. (Järvinen ym. 2012, 12.) Vaikka perhe-
työn määritelmissä painottuu ammatillisuus, se voidaan myös määritellä se-
kä maallikoiden että ammattilaisten tekemäksi työksi, jonka kohteena ovat 
perheet tai sen jäsenet. Työtä ohjaa huoli perheiden ongelmista ja työtä teh-
dään perheen hyvinvoinnin nimissä. (Vuori & nätkin 2007.) 

Perhetyöntekijä on ammattinimike, mutta perhetyö on työmenetelmä 
ja lähestymistapa. Se näyttäytyy erilaisena sosiaalityössä, hoitotyössä, var-
haiskasvatuksessa, koulussa, laitoksissa, kotihoidossa tai kolmannella sekto-
rilla eri järjestöjen ja seurakuntien toteuttamana. (Järvinen ym. 2012, 12.)

Perhetyö on sosiaalista ja yhteiskunnallista työtä. Sen tavoitteena on rat-
kaista arkielämässä eteen tulevia haastavia tilanteita, muutoksia ja ongel-
mia. Perhetyöhön kuuluu tuen tarpeiden tunnistaminen ja tuen tarjoami-
nen ennen kuin ongelmat kärjistyvät ja muuttuvat pysyviksi. (Järvinen ym. 
2012, 15.) Perhetyössä perhettä neuvotaan, valistetaan ja kasvatetaan. Per-
heelle tehdään siis jotain, tai perheen kanssa tehdään jotain. Perheen kanssa 
työskennellään; sitä autetaan ja palvellaan, aktivoidaan, valmennetaan, te-
rapoidaan ja konsultoidaan. Perheestä kerätään myös tietoja. Perheen tilaa 
selvitetään ja perheen toimivuutta arvioidaan. ongelmia ehkäistään ja on-
gelmien ilmetessä perhettä korjataan. Perhetyötä perustellaan lapsen edul-
la ja usein keskeisenä asiakkaana on lapsi. (Vuori & nätkin 2007, 8–9.) 

lastensuojelun perhetyön tavoitteena on lapsen sijoituksen ehkäisy tuke-
malla perheen omaa selviytymistä ja vanhemmuutta. kirjallisuuskatsauksen 
pohjalta perhetyö näyttäytyy lastensuojelussa perheen arjen koossa pitämi-
senä, asiakasperheiden epävirallisena ja virallisen tukemisena. Tällöin se on 
myös perheen syvällistä tukemista ja puuttumista perheen elämään väliin-
tulojen avulla. (Saarnio 2004, 24.)

Perhetyöstä puhuttaessa käytetään usein sanoja perhekeskeisyys ja per-
helähtöisyys. Perhekeskeisessä työtavassa otetaan perhe mukaan lasta kos-
keviin ratkaisuihin, mutta lähtökohtana oletetaan, että vanhemmat tarvit-
sevat ohjausta ja neuvontaa lapsen asioissa, hoidossa ja kasvatuksessa (Hu-
jala, Puroila, Parrila-Haapakoski & nivala 1998, 141). Uusimäen (2005) 
mukaan perhetyön ideologia perustuu perhekeskeisyyteen. Perhelähtöisyy-
dellä tarkoitetaan sitä, että perhe itse määrittelee, millainen se on, keitä sii-
hen kuuluu ja keitä perhetyöhön liittyvässä työskentelyssä on mukana. Per-
he on näin arkensa ja oman tilanteensa asiantuntija, ja perheenjäsenten vä-
liset suhteet huomioidaan. Vaikka jokainen perhe on ainutlaatuinen ja eri-
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lainen kokonaisuus, niin perheenjäsenet ovat yksilöitä. (Hujala ym. 1998, 
134; Järvinen ym. 2012, 23–24.)

Perhetyötä voidaan määritellä usealla eri tavalla. Se voi olla esimerkiksi 
ennaltaehkäisevää perhetyötä (neuvola, päivähoito, koulu, kotipalvelu), 
monikulttuurista perhetyötä, lastensuojelun perhetyötä (kuntouttavaa 
ja intensiivistä) ja vaativaa perhetyön erityisaluetta (esim. lasten psykiat-
riassa tapahtuvaa perhetyötä). (Järvinen 2012, 70.)

Perhetyötä voidaan myös määritellä jakamalla se välilliseen ja välittömään 
perhetyöhön. Välillinen perhetyö tarkoittaa sitä, että se kohdistuu perhee-
seen jonkun sen yksittäisen jäsenen kautta. Tämä voi merkitä sitä, että perhe 
huomioidaan taustalla, perheeseen otetaan yhteyttä tai sen kanssa tehdään 
yhteistyötä taikka perheeseen vaikutetaan yhden ihmisen avulla. Välitön per-
hetyö kohdistuu koko perheeseen tai yhteisöön. (Uusimäki 2005, 31–33.)

Uusi sosiaalihuoltolaki määrittelee perhetyön seuraavasti:

Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja 
muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä 
tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö tarvitsevat tukea ja ohjausta omien 
voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantami-
seksi. Perhetyötä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren ter-
veyden ja kehityksen turvaamiseksi. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 18. §). 

Huhtikuun alusta 2015 lähtien perhetyö ei ole enää lastensuojelulain mu-
kainen avohuollon tukitoimi vaan osa yleisiä sosiaalipalveluja. Sitä voidaan 
kuitenkin edelleen järjestää myös lastensuojelun asiakkaana olevalle lapsel-
le. lastensuojelulain 36. §:ssä säädetään, että lastensuojelun asiakkaana ole-
valle perheelle on järjestettävä tarvittaessa asiakassuunnitelma huomioon ot-
taen lastensuojelun avohuollon tukitoimena tehostettua perhetyötä. (las-
tensuojelulaki 2007.) 

Kirkon perhetyö

kirkon perhetyötä pohditaan laajimmin kirkkohallituksen minäkö perhe-
työn tekijä? -julkaisussa.  Julkaisu on tehty päätöksen tueksi työntekijöille, 
vapaaehtoisille ja luottamushenkilöille ja sen tarkoituksena on edistää per-
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heiden hyvinvointia ja perhelähtöisen työotteen vahvistumista (minäkö per-
hetyön tekijä? 2009, 3). 

kirkon tekemää perhetyötä perustellaan sillä, että sen juuret ovat raama-
tun ihmiskuvassa ja elämänkäsityksessä sekä Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon keskeisinä pitämissä asioissa: ihminen on luotu yhteyteen, ja hän 
on arvokas, vanhemmuus on lahjaksi saatu tehtävä ja lähimmäisen rakka-
us aktivoituu perheessä ja lähipiirissä. (minäkö perhetyön tekijä? 2009, 5.)

kirkon perhetyö määritellään sellaiseksi toiminnaksi, jolla vahvistetaan 
monimuotoisten perheiden ja niiden jäsenten hengellistä elämää, kasvua 
ihmisenä, keskinäistä välittämistä ja kunnioitusta, jaksamista vaikeissa 
elämäntilanteissa sekä yhteyttä seurakuntaan. (minäkö perhetyön tekijä? 
2009, 7).  Perhetyön päämäärät ja tavoitteet kuvataan julkaisussa seuraavasti: 

kirkon perhetyön päämääränä on toimia siten, että eri-ikäiset perheen-
jäsenet

• kokevat Jumalan rakkautta arjessa ja juhlassa
• saavat iloa kohtaamisista ja vahvistuvat niistä
• oppivat pitämään huolta läheisistään ja itsestään
• saavat apua ja kokevat toivoa vaikeuksissa
• uskovat elämän mielekkyyteen ja tulevaisuuteen
• syvenevät Jumalan tuntemisessa ja löytävät paikkansa seurakunnassa 
  (minäkö perhetyön tekijä? 2009, 11).

näiden päätavoitteiden lisäksi on julkaisussa lukuisia muita tavoitteita eri 
perheenjäsenten ikäryhmät huomioon ottaen. Tavoitteiden runsaus tuo esille 
perhetyön laajuuden. Julkaisussa korostetaan pyrkimystä myönteiseen kas-
vatuskumppanuuteen ja arvostetaan perhettä ja vanhemmuutta. Tarkoituk-
sena on myös tuoda vanhemmuuden haasteiden ja pulmien rinnalle ilois-
ta puhetta vanhemmuudesta (minäkö perhetyön tekijä? 2009, 11, 16–17).

Ei laivakaan kulje merellä vain
väistääkseen kareja, eikä perhetyö ole
vain ongelmien ennaltaehkäisemistä
tai vaurioiden korjaamista (Minäkö perhetyön tekijä? 2009, 22).

kirkon perhetyö perustuu perhelähtöiseen työotteeseen. Sillä tarkoitetaan 
ensiksikin sitä, että lähdetään liikkeelle perheen tarpeista. Toisena lähtökoh-
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tana on ajatus, että vaikka kohdattaisiin vain yksi ihminen, on perhe aina 
jollain tavoin mukana kohtaamisessa. ensimmäistä lähtökohtaa perustellaan 
sillä, että kaikki perheenjäsenten tarpeet, olivat ne sitten psyykkisiä, fyysi-
siä, sosiaalisia tai hengellisiä, ovat tärkeitä. Toinen lähtökohta perustuu aja-
tukseen, että ihminen on aina lähtöisin jostain perheestä ja tuo mukanaan 
tilanteeseen oman sen hetkisen perhetilanteensa silloinkin, kun perheestä 
ei puhuta. (minäkö perhetyön tekijä? 2009, 28.)

Julkaisussa todetaan, että perhetyö on jaettu yleensä ennaltaehkäisevään ja 
korjaavaan perhetyöhön. Tämä jaottelu on liian kapea-alainen kuvaamaan 
kirkossa tehtävän perhetyön monipuolista kenttää. Julkaisussa ennalta eh-
käisevä perhetyö on käsitteenä vaihdettu vahvistavaan perhetyöhön. (mi-
näkö perhetyön tekijä? 2009?, 23.) kirkon perhetyötä voidaan kuvata nel-
jän ikkunan avulla (kuva 1).

  
  

KUvA 1. Kirkon perhetyön neljä ikkunaa

ensimmäisen perhetyön ikkuna todetaan kuvaavan kirkon perhetyön toi-
mintaa ja niitä kohtaamisia, joissa on mukava olla yhdessä tai ollaan kiin-
nostuneita uuden oppimisesta. Tällaisiksi kohtaamisiksi mainitaan muun 
muassa perhemessut, kerhot ja vanhempaintilaisuudet. Vahvistava näkö-
kulma perhetyön toisessa ikkunassa liittyy eri elämänvaiheiden, esimerkiksi 
lapsen syntymän, nuoren murrosiän ja tyhjän pesän vaiheen ennakointiin. 
kolmannella ikkunalla halutaan tuoda esille perheen varhaisen tuen tarpeen 
huomaaminen ja siihen reagoiminen, ja viimeinen ikkuna tuo näkökulmak-
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si tilanteet, joissa perhe tai yksittäinen perheenjäsen tarvitsee apua. (minä-
kö perhetyön tekijä? 2009, 23–25.)

Uusimäki (2005) tuo teoksessa Voimaa perhetyöhön esille perhetyön ja 
perhepalveluiden erot (taulukko 1).

tAUlUKKO 1. Perhetyön ja perhepalvelun erot (Uusimäki 2005, 35)

PeRhetyö PeRhePAlvelut
– tavoitteellisuus
– suunnitelmallisuus
– tehdään jotain, puututaan 
   johonkin perheessä
– vaikutetaan tietoisesti perheeseen
– usein perhe ohjataan perhetyöhön 
   muualta
– perhe jopa ”pakotettuna” 
   perhetyöhön, velvoitettua
– tiedetään mihin pyritään, mitä 
   työltä halutaan, mikä on tavoite
– haitan tai ongelman korjaamista ja 
   poistamista

– asiakaslähtöisyys
– perhe hakee itse
– vapaaehtoisuus
– kohtaamista
– sisältää kumppanuuden, 
   yhteisyön, perheen huomioimisen
– palvelu vastaanotetaan
– ei välttämättä selkeää tarkkaa 
   sisältöä tai tavoitetta
– hyvinvoinnin edistämistä 
– osittain ekstraa perheelle, ei 
   välttämätöntä perheen hyvin-
   voinnille, mutta edistää sitä

Taulukon 1 jaottelun mukaan kirkon perhetyö kuuluu selkeästi perhepal-
veluihin. kirkon perhetyö ei ole välttämätöntä perheelle, mutta se edistää 
perheen hyvinvointia, se perustuu vapaaehtoisuuteen ja kohtaamiseen, eikä 
sillä ole selkeää ja tarkkaa sisältöä ja tavoitetta.

Perhetyö kirkon strategioissa ja kehittämisasiakirjoissa

Tässä luvussa tarkastelen perhetyötä, perhettä ja vanhemmuutta erilaisissa 
asiakirjoissa. olen perehtynyt neljään eri kehittämisasiakirjaan: Lapset seu-
rakuntalaisina, Tytöt ja pojat seurakuntalaisina, Nuoret seurakuntalaisina ja 
Aikuiset seurakuntalaisina. näiden lisäksi tarkastelen lapsi- ja nuorisotyön 
strategiaa Jumala on. Elämä on nyt. Rakkaus liikuttaa sekä Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon erityisnuorisotyön strategiaa Läsnäolon nuorisotyö. kä-
siteltävät asiakirjat valikoituivat sen mukaan, puhutaanko niissä kirkon per-
hetyöstä, perheestä ja tai vanhemmuudesta. Jätin tarkoituksella käsittelystä 
pois kirkon perheneuvonnan strategian vuoteen 2016 (Meidän Kirkko mu-
kana perheen arjessa), koska tämä strategia keskittyy perheneuvontaan yhte-
nä kirkon perhetyön osa-alueena.
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Kirkon lapsi- ja nuorisotyön strategian mukaan lapsi- ja nuorisotyön 
perusjuonne on kasvatus, jota tehdään yhdessä perheiden kanssa. Strategias-
sa todetaan, että ”työssämme haluamme olla avoimia ja kutsuvia ja suhtau-
tua arvostavasti kaikkiin lapsiin ja nuoriin ja heidän perheisiinsä.” Se liittää 
myös vahvasti yhteen jumalanpalveluksen, messun, perheen, lapset ja nuo-
ret ja esittää, että myös kaste, perhe ja ehtoollinen kuuluvat yhteen (Jumala 
on. elämä on nyt. rakkaus liikuttaa. 2010, 3, 9–10, 13–14). 

Strategisena linjauksena on työn rakenteiden uudelleen arviointi ja toi-
minnan rakentaminen lapsesta, nuoresta ja perheestä käsin, ei työmuodois-
ta käsin. Strategiassa kannetaan huolta seurakunnan sisäisestä yhteistyöstä 
ja ehdotetaan perustettavaksi perhetyön tiimiä. (Jumala on. elämä on nyt. 
rakkaus liikuttaa. 2010, 16–18.)

luontevimpia ja keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat perhe, lapsen 
kummit ja isovanhemmat, ja kristillisen kasvatukseen ensisijainen antaja on 
koti. Perhettä ei määritellä, vaan se hyväksytään keskeisimmäksi kumppa-
niksi. lisäksi todetaan, että lapsi ja nuorisotyöntekijöiden ammatillisia val-
miuksia kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön on lisättävä.

”Seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön on rakennettava hyviä keskusteluyh-
teyksiä ja avointa vuorovaikutusta vanhempien kanssa kasvatuskumppanuu-
den vahvistamiseksi.” moniammatillista yhteistyötä seurakuntien sisällä ja 
toimimista perhetyön yhteistyöverkostoissa on lisättävä. (Jumala on. elämä 
on nyt. rakkaus liikuttaa 2010, 26.)

Seurakunnan sisällä on tehtävä käytännön johtopäätöksiä toimintojen ja 
resurssien jakamisesta perhelähtöisesti. keinot tavoitteen saavuttamiseksi on 
ilmaistu strategisina linjauksina: 

1. arvostamme yksilöä – rakennamme yhteisöä. 
2. kirkon lapsi- ja nuorisotyössä on rohkeasti pidettävä esillä uskoa Ju-

malaan. 
3. Työn rakenteita on arvioitava. 
4. Seurakunta tukee lapsen ja nuoren kasvua. 
5. koti on yhteistyökumppani. (Jumala on. elämä on nyt. rakkaus lii-

kuttaa 2010, 28.)

suomen evankelis-luterilaisen kirkon erityisnuorisotyön strategias-
sa missio on seuraava: ”erityisnuorisotyö kohtaa erityistä tukea tarvitsevat 
lapset, nuoret ja heidän perheensä arjen keskellä ilman ehtoja” (läsnäolon 
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nuorisotyö 2007, 5). Strategiassa tuodaan esille yhteiskunnan muutos ja 
sen seuraukset. missiossa korostetaan, että nuorten vaikeuksien ratkaisemi-
seksi on välttämätöntä ymmärtää erilaisia perheitä ja erilaisia perhetilantei-
ta sekä tehdä perhetyötä ja huomioida koko perheen erilaiset tarpeet.(läs-
näolon nuorisotyö 2007, 8–9.)

Strategiassa painotetaan koko perheen huomioon ottavaa työotetta. Per-
heen aikuisilla saattaa olla vaikeuksia selvitä arjesta ja kantaa vanhemman 
vastuuta. Perheen jaksamiseen ja hyvinvointiin vaikuttavat työllisyystilan-
ne, perheen talous tai perhemuodossa tapahtuvat epäsuotuisat muutokset. 
Vanhempien voimavarat alkavat vähetä, mutta heillä on edelleen huoli lap-
sen kasvusta, sillä muutokset heijastuvat lapsen turvallisuuteen ja tasapai-
noisuuteen. (läsnäolon nuorisotyö 2007, 14.)

läsnäolon nuorisotyössä (2007) tuodaan esille, että parhaimmillaan per-
he voi olla sekä työn kohde että tärkeä ja aktiivinen yhteistyökumppani. 
Strategiassa painotetaan kautta linjan, että on välttämätöntä tehdä perheen 
kanssa yhteistyötä etenkin lasta koskevissa asioissa. (läsnäolon nuorisotyö 
2007, 9, 13.)

Kehittämisasiakirjat

kirkkohallitus on julkaissut neljä eri kehittämisasiakirjaa jotka ovat: lapset 
seurakuntalaisina (2013), Tytöt ja pojat seurakuntalaisina (2012), nuoret 
seurakuntalaisina (2012) ja aikuiset seurakuntalaisina (2012). Seuraavassa 
on kooste siitä, miten perhe ja vanhemmuus tulevat esille ja millaisena ne 
näyttäytyvät näissä kehittämisasiakirjoissa. 

lapset seurakuntalaisina

Lapset seurakuntalaisina -kehittämisasiakirja (2013) on jatkoa jo aiemmin 
tehdylle varhaiskasvatuksen Lapsi on osallinen -kehittämisasiakirjalle (2008). 
Peruslähtökohtana asiakirjassa on lapsen ja perheen hyvä elämä, kristilli-
nen usko ja siihen liittyvät arvot sekä kasvatuskumppanuus. asiakirjassa on 
keskeistä perhelähtöisyys ja perheen arvostaminen: yhdessä perheen kans-
sa edistetään lapsen ja perheen hyvinvointia. kolmesta kehittämisasiakirjan 
pääkysymyksestä kaksi liittyy perheeseen. kysymyksillä herätellään mietti-
mään, miten voidaan olla edistämässä kokonaisvaltaisen hyvän tukemista 
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ja miten voidaan vastata lapsen ja perheen tarpeisiin. (lapset seurakunta-
laisina 2013, 4–5.)

yhteistyö ja kasvatuskumppanuus tulevat esille monessa yhteydessä: lapsen 
tärkeimmäksi kasvuympäristöksi todetaan koti ja perhe; vanhempia ja lap-
sia kutsutaan keskusteluun varhaiskasvatuksen kokonaisvaltaiseksi kehittä-
miseksi; aamu- ja iltapäivätoiminta nähdään yhteistyöksi perheiden kanssa; 
seurakunnan tehtäväksi määritellään vanhempien rinnalla kulkeminen, sil-
lä kasvatus on yhteinen tehtävä. Toiminnan suunnittelussa ja toteutukses-
sa tulee näkyä perheen eri-ikäisten tarpeet ja toiveet ja perheiden arkitodel-
lisuutta on kunnioitettava. ”Perhelähtöisyyden tulee näin olla jokaisen kir-
kon työntekijän tapa tehdä omaa työtään”. (lapset seurakuntalaisina 2013, 
5, 6, 10, 13, 24).

yhtenä isona kysymyksenä kehittämisasiakirjassa tuodaan esille se, että per-
he tavoitetaan jossakin ikävaiheessa vain yhden toiminnan kautta. Huole-
na esitetään se, että ”miten huomioimme kasvatuksen kaaren ja kuljemme 
perheen rinnalla vauvasta vaariin? Perheiden hyvinvointi on kaikkien työn-
tekijöiden yhteinen asia”. (lapset seurakuntalaisina 2013, 27, 30.)

mahdollisuutena perhetyön kehittämiseen tuodaan verkostoituminen ja 
yhteistyö sekä seurakuntien eri työalojen välillä että muiden perheiden kans-
sa toimivien tahojen kanssa (lapset seurakuntalaisina 2013, 14).

tytöt ja pojat seurakuntalaisina

Tytöt ja pojat seurakuntalaisina -kehittämisasiakirja (2012) käsittää ikävuo-
det 7–14. kouluikäisten lasten toiminta seurakunnassa nähdään lasten ja 
heidän perheidensä parissa tapahtuvana toimintana, jonka lähtökohtana on 
perhelähtöinen työote ja kasvatuskumppanuus. asiakirjassa tuodaan voi-
makkaasti esille se, että ”eri-ikäisistä koostuvat perheet tarvitsevat vain yh-
den seurakunnan maailman – ei useita ikäkausiin tai seurakuntien viran-
haltijoiden koulutuspohjan mukaisesti pilkottuja ’pikkuseurakuntia’”. (Ty-
töt ja pojat seurakuntalaisina 2012, 4–5.)

asiakirjassa esitetään pohdittavaksi se, jos alkaisimmekin puhua lapsi- ja 
perhetoiminnasta emmekä varhaisnuorisotyöstä, sillä kirkon varhaisnuori-
sotyön virat ovat tyttöjä ja poikia ja heidän perheitään varten (Tytöt ja po-
jat seurakuntalaisina 2012, 9–10).
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Toiminnan suunnittelun lähtökohtana on se, mikä palvelee lapsia ja per-
heitä parhaiten. Toiminnan ajankohta ja sisältö tulee miettiä perheiden ja 
lasten näkökulmasta. aamu- ja iltapäivätoiminnassa on tärkeää lapsesta vä-
littäminen ja perheiden kanssa tehtävä yhteistyö sekä se, että tytöille ja po-
jille suunnattua toimintaa tulisi kehittää yhdessä perheiden kanssa. Samal-
la korostetaan jumalanpalveluksen ja koko perheen yhteyttä.  (Tytöt ja po-
jat seurakuntalaisina 2012, 22, 25, 29, 37.)

Huolta kannetaan myös muuttuvasta lapsuudesta ja perheiden jaksami-
sesta. Perheiden ongelmat nähdään vain yhtenä syynä lapsuuden muuttu-
miseen, minkä lisäksi tuodaan esille muun muassa koulun sosiaaliset pul-
mat, liian suuret oppilasryhmät ja koulukiusaaminen. Perheen tukeminen 
nähdään tärkeäksi, sillä vanhempien merkitys on lapsille ensi arvoisen tärke-
ää. asiakirjassa todetaan, että ”perhe on lapsen ensisijainen kasvattaja, myös 
hengellisissä kysymyksissä”.  Seurakunnan toiminnan lähtökohtana tulee ol-
la kasvatuskumppanuus. (Tytöt ja pojat seurakuntalaisina 2012, 8, 38, 40–
43). ”Perhe on myös tärkeä – jopa tärkein – kumppanimme” (Tytöt ja po-
jat seurakuntalaisina 2012, 55).

Nuoret seurakuntalaisina

aiempien ikäkausien kehittämisasiakirjoista poiketen tässä asiakirjassa tar-
kastellaan asioita nuoren näkökulmasta mutta myös työn ja työntekijän nä-
kökulmasta, ja asiakirjaan on otettu aihealueet sen mukaan, mitä työryh-
mä näki tärkeäksi tässä ajassa. nuorisotyön lähtökohdaksi määritellään lap-
sen ja nuoren oikeus saada kasvuunsa tukea, kokea oppimisen ilo ja kehit-
tyä. (nuoret seurakuntalaisina 2012, 4, 6.) 

asiakirjassa pohditaan sitä, että nuorilla on rippikouluun tullessaan 15 vuo-
den vaje kristinuskon tiedoissa. Tällä viitataan siihen, että kodit eivät anna 
enää kasteopetusta, ja esitetään huoli, että miten rippikoulu ja isoistoimin-
ta pystyvät paikkaamaan tämän vuosien aikana syntyneen vajeen. asiakir-
jassa tuodaan esille se, että kodin, suvun ja koulun kasvatuksellinen panos 
on ohentunut ja tuodaan esille tapahtuneet koulu- ja perhesurmat. (nuo-
ret seurakuntalaisina 2012, 14, 21.) 

asiakirjassa puhutaan nuoren auttamisesta, etenkin etsivässä työssä (nuo-
ret seurakuntalaisina 2012, 16). asiakirjassa ei kuitenkaan tuoda esille kas-
vatuskumppanuutta tai ajatusta koko perheen tukemisesta.



67

ongelmaksi nähdään privatisoituminen: nuorten on vaikea sitoutua, ot-
taa toisiaan huomioon, jakaa omastaan tai kunnioittaa auktoriteetteja. Syy 
tähän kaikkeen on siinä, että nuoret ottavat mallia aikuisilta, jotka eivät enää 
kanna aikuisten vastuuta. (nuoret seurakuntalaisina 2012, 21.)

asiakirjassa tuodaan esille, että nuoret vanhempineen tulisi ottaa mukaan 
suunnittelemaan rippikoulua. ongelmaksi nähdään se, että vaikka rippikou-
lun maine on hyvä, sitoutuminen pitkäkestoiseen toimintaan on vaativaa 
monelle nuorelle ja hänen vanhemmalleen. keinoksi asiantilan muuttami-
seksi nähdään hyvä tiedottaminen kouluissa ja nuorisotiloissa, sillä viiden 
vuoden kuluttua on jo myöhäistä. (nuoret seurakuntalaisina 2012, 22–23.) 

nuoren perhe tulee yhdessä asiakirjan kohdassa enemmän esille. Tällöin 
otsikkona on Tuki elämän kriiseissä. nämä elämän kriisit liittyvät perheen 
hajoamiseen, perheenjäsenten sairastumiseen, ja tuen antamiseen vanhem-
muuteen ja koko perheelle. (nuoret seurakuntalaisina 2012, 35.)

asiakirjan ainoa perheeseen liittyvä otsikko on pieni väliotsikko Diakoni-
nen perhetyö. Tässä yhteydessä esitetään huoli siitä, että ”entä jos perhettä 
ei ole, tai perheenjäsenet ovat kykenemättömiä edes oman elämän hallin-
taan?” (nuoret seurakuntalaisina 2012, 35.)

Perheen kanssa tehtävä yhteistyö, luottamukselliset välit vanhempiin, nuo-
risotyön tekeminen tutuksi ja rakentavan keskustelun käyminen nuoren 
vanhempien kanssa tulee esille vain ja ainoastaan asiakirjan luvussa maa-
hanmuuttajatyö.  kun on kyse monikulttuurisesta ympäristöstä, vanhem-
pien kanssa tehtävä yhteistyö nousee keskeiseksi. (nuoret seurakuntalaisi-
na 2012, 36.)

Aikuiset seurakuntalaisina

Aikuiset seurakuntalaisina -kehittämisasiakirja (2012) poikkeaa toteutuksel-
ta merkittävästi kolmesta muusta. Tämä kehittämisasiakirja sisältää lähinnä 
erilaisia kysymysryhmiä kehittämisen avuksi ja tueksi. Perheeseen, kotiin ja 
vanhemmuuteen liittyy kaksi sisällysluettelon otsikkoa: Perheiden kanssa ja 
isovanhemmuus (aikuiset seurakuntalaisina 2012, 3). Vanhemmuus mai-
nitaan myös kaksi kertaa kasteeseen liittyen ja kerran ehtoolliseen liittyen 
(aikuiset seurakuntalaisina 2012, 16–18). Pääosin vanhemmuudesta puhu-
taan vain luvussa Perheiden kanssa, jossa on aiheeseen liittyviä kysymyksiä. 
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Yhteenveto asiakirjoista
neljästä kehittämisasiakirjasta olen koonnut taulukon 2, johon olen las-

kenut, kuinka monta kertaa asiakirjoissa mainitaan perhe, vanhemmuus, 
koti, kasvatuskumppanuus ja isovanhemmat.

tAUlUKKO 2. Perheeseen liittyvien sanojen esiintyminen kehittämisasiakirjoissa

kehittäMisAsiAkiRjA P
e

R
h

e

vA
n

h
e

M
M

u
u

s

k
o

ti

k
A

s
vA

tu
s

-
k

u
M

P
PA

n
u

u
s

is
o

vA
n

h
e

M
M

At

y
h

te
e

n
s

ä

Lapset seurakuntalaisina 125 23 10 6 4 168

Tytöt ja pojat 
seurakuntalaisina 94 28 1 3 6 132

Nuoret seurakuntalaisina 20 10 4 34
Aikuiset seurakuntalaisina 37 10 13 60

mielenkiintoista on havaita, että Nuoret seurakuntalaisina -kehittämisasia-
kirjassa ei mainita kasvatuskumppanuutta eikä isovanhempia. kahteen en-
simmäiseen ikäkauteen liittyvissä kehittämisasiakirjoissa (Lapset seurakun-
talaisina ja Tytöt ja pojat seurakuntalaisina) perhe lapsen tai koululaisen tär-
keimpänä kasvuympäristönä kulki mukana koko kehittämisasiakirjassa. Per-
heestä, vanhemmuudesta, kodista ja isovanhemmista puhuttiin kannusta-
vasti ja rohkaisevasti. nähtiin vaikeudet, joita perheet saattavat kohdata ja 
joissa seurakunta halusi olla tukena. Puhuttiin kasvatuskumppanuudesta ja 
siitä, että perhe on seurakunnan tärkein yhteistyökumppani. Perhelähtöi-
syys oli näiden kehittämisasiakirjojen lähtökohta, ja sitä pidettiin keskeisessä 
roolissa. Se oli tapa tehdä työtä. Aikuiset seurakuntalaisina -kehittämisasia-
kirja toi perheen esille, mutta koska se oli toimitettu eri tavalla kuin kolme 
muuta asiakirjaa niin sen vertaaminen muihin on mahdotonta.

Nuoret seurakuntalaisina -asiakirja poikkesi kahdesta ensin mainitusta ke-
hittämisasiakirjasta siten, että painopiste oli nuoressa, työntekijässä ja nuo-
risotyössä. Perheen, vanhemmuuden ja kodin osuus oli asiakirjassa vain ly-
hyinä mainintoina, ja nekin liittyivät pääosiin siihen, että perheet eivät ole 
kiinnostuneita nuoristaan ja perheillä on paljon vaikeuksia ja kriisejä. Täs-
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sä kehittämisasiakirjassa perhettä ei nähty kasvatuskumppanina. nuoriläh-
töinen työote on mahdollisesti jotain sellaista, jossa halutaan tukea nuorta 
yksilönä, nuoren itsenäistymistä, irtaantumista perheestä ja luottamuksel-
lisuutta. Tällöin työskentely nuoren perheen kanssa olisi jotain, mikä vei-
si aikaa varsinaiselta nuorisotyöltä. asiakirjan edustamassa nuorilähtöisessä 
työotteessa nähdään yksilön eli nuoren tuen tarve, mutta ei nuoren kasvu-
ympäristöä. nuori ei kuitenkaan elä irrallaan perheestään tai lähiverkostos-
taan. niiden huomioiminen on nuorisotyössäkin kokonaisvaltaisen kohtaa-
misen keskeinen lähtökohta. 
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Päivi Sutinen

2.3 perhetyö seurakuntien työntekijöiden 
näkökulmasta

meidän kirkko -strategiassa vuoteen 2015 todetaan, että seurakunnan 
tärkein yhteistyökumppani on perhe ja kirkon tehtävä on perheen 

tukeminen arkielämässä (meidän kirkko. osallisuuden yhteisö 2007). edel-
lisessä artikkelissani kuvasin sitä, mitä perhetyöllä käsitetään ja miten per-
he ja vanhemmuus ilmenevät kirkon asiakirjoissa. Pääasiassa asiakirjat toi-
vat esille perheen seurakunnan tärkeimpänä yhteistyökumppanina ja koros-
tivat perheen huomioimista kaikissa sen eri vaiheissa.  Seurakunnissa teh-
dään monipuolista ja laajaa perhetyötä. nämä perhettä koskevat strategiset 
linjaukset saivat minut kiinnostumaan siitä, onko mahdollisesti seurakun-
tien eri työalojen työntekijöillä eri näkemyksiä perhetyöstä, perheiden huo-
mioimisesta ja työn kehittämisestä. 

Tutkimuskysymykseni on, miten eri työalojen työntekijät näkevät perhe-
työn omassa seurakunnassaan.

artikkeli koostuu kahdesta eri aineistosta, jossa toisena oli seurakunnan 
työntekijän haastattelut (25 haastattelua) ja toinen aineisto kerättiin kysely-
lomakkeella, jonka palautti 108 seurakuntien työntekijää. Perhetyö-käsitet-
tä käytettiin haastatteluita tehdessä ja kyselylomakkeen kysymyksissä. myös 
vastaajat käyttävät perhetyö-käsitettä sekä puhuvat lapsityöstä, minkä vuok-
si artikkelissa käytetään näitä yleisesti käytössä olevia käsitteitä.
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tutkimukseen osallistujat ja tutkimuksen toteutus

Seurakuntien työntekijöiden haastattelut suoritettiin syksyn 2013 aikana ja 
niitä tehtiin viidessä eri seurakunnassa. Diakonia-ammattikorkeakoulun so-
sionomi (amk) -kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaopiskelijat tekivät haas-
tattelut. Haastattelukysymykset ja saatekirje seurakuntiin annettiin opiske-
lijoille valmiina. opiskelijat saivat haastattelun suorittamiseen, tallentami-
seen ja litterointiin liittyvät ohjeet. alkuperäinen tarkoitus oli, että jokaises-
ta viidestä seurakunnasta haastateltaisiin kirkkoherra, diakoni, nuorisotyön-
ohjaaja, lapsityönohjaaja tai vastaava lastenohjaaja ja lastenohjaaja. Haasta-
teltavien määrään tuli muutoksia, sillä yhden seurakunnan kirkkoherralla 
ei ollut aikaa osallistua haastatteluun ja eräässä toisessa seurakunnassa ei ol-
lut vastaavaa lastenohjaaja tai lapsityönohjaajaa seurakunnan koosta johtu-
en. näistä seurakunnista haastateltavaksi tuli lapsityöstä vastaava teologi.

Haastatteluihin osallistui yhteensä 25 seurakunnan työntekijää:
• neljä kirkkoherraa 
• kaksi teologia (lapsi- ja perhetyön työalasta vastaava) 
• viisi diakonia 
• viisi nuorisotyönohjaajaa
• neljä vastaavaa lastenohjaajaa tai lapsityönohjaajaa
• viisi lastenohjaajaa.

Haastatteluissa kysyttiin, mitä on mielestäsi perhetyö, mitä perhetyötä seu-
rakunnassasi tehdään ja ketkä sitä tekevät, miten mielestäsi perheet huomi-
oidaan sekä miten perhetyötä tulisi kehittää. Haastattelut olivat lyhyitä ja 
litteroitua aineistoa kertyi 18 sivua (fonttikoko 12 ja riviväli 1). neljän seu-
rakunnan työntekijöiden haastattelut litteroitiin suoraan tallenteista. yhden 
seurakunnan haastattelujen litterointi toteutettiin kirjoittamalla haastattelut 
tiivistetysti kirjakielelle. Tästä syystä haastattelujen näytteissä käytän vain 
seurakuntien a, B, C ja D työntekijöiden suoria lainauksia, mutta kaikki 
viidessä seurakunnassa tehdyt haastattelut ovat mukana tutkimustuloksissa.

kaksi tutkimukseen osallistuvista seurakunnista oli mikkelin hiippakun-
nasta, yksi espoon hiippakunnasta, yksi Tampereen hiippakunnasta ja yksi 
Turun hiippakunnasta. Pienimmässä seurakunnassa oli 3 000 jäsentä ja suu-
rimmassa 28 000 jäsentä (luvut on pyöristetty ylöspäin lähimpään tuhan-
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teen). kahdessa seurakunnassa oli jäseniä 9 000–10 000 ja yhdessä 17 000 
jäsentä.

Haastattelujen lisäksi aineistoa kerättiin myös kyselylomakkeella. kysely-
lomakkeella vastaajan taustatietojen lisäksi kysyttiin samoja kysymyksiä kuin 
haastatteluissa.  kyselylomake oli täytettävänä Diakin esittelypisteessä kir-
kon kasvatuksen päivillä tammikuussa 2015. Tällöin lomakkeita palautettiin 
58 kappaletta. näiden lisäksi keväällä 2015 neljä sosionomi (amk) -kirkon 
varhaiskasvatuksen ohjaajaopiskelijaa vei lomakkeet omaan seurakuntaan-
sa ja pyysi työntekijöitä täyttämään kyselyn. yksi opiskelijoista antoi kyse-
lyn myös täytettäväksi seurakuntayhtymän koulutuspäivässä. Palautuneita 
lomakkeita oli tällä tavoin 50, joten kaikkiaan kyselyyn tuli 108 vastausta.

Vastaajien taustatiedoista selvisi, että ammattitutkinnon suorittaneita oli 
39, opistotutkinnon 19, ammattikorkeakoulututkinnon 41, yliopisto tai 
korkeakoulututkinnon 6 ja ylemmän amk-tutkinnon 2. Vastaajien tutkin-
tonimikkeinä oli lapsi- ja perhetyönohjaaja (40), kirkon nuorisotyönohjaa-
ja (5), sosionomi (amk) -kirkon nuorisotyönohjaaja (34), yhteisöpedagogi 
(3), sairaanhoitaja (amk) -diakonissa (3), sosionomi (amk) -diakoni (8), 
teologian maisteri (7), sosionomi (yamk) -kirkon nuorisotyönohjaaja (2), 
sosionomi (amk) (2), kehitysvammaistenohjaaja (1), diakonissa (3) ja so-
sionomi (yamk) -diakoni (1). yksi jätti vastaamatta ammattitutkintoky-
symykseen ja yhden tutkintonimike poikkesi niin paljon muista, että jätän 
sen julkaisematta tunnistettavuuden takia. 

Vastaajien ammattinimikkeet seurakunnissa olivat lastenohjaaja (39), lap-
sityönohjaaja (2), vastaava lastenohjaaja (1) nuorisotyönohjaaja (36), poi-
katyöntekijä (2), erityisnuorisotyönohjaaja (4), diakoni (7), nuorisodiako-
ni (1), seurakuntapastori (4), perhetyöntekijä (6) työalasihteeri (1), kasva-
tuksen työalajohtaja (1), lähetyskasvatussihteeri (1), diakonissa (1) ja kap-
palainen (2).
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KUviO 1. vastaajat ammateittain

Haastatteluissa pyrittiin saamaan mukaan kaikki ammattiryhmät, joten 
myös kirkkoherrojen ääni tuli kuuluviin. kummassakin aineistossa oli mu-
kana yhtä monta pappia (6). eniten vastauksia tuli nuorisotyöntekijöiltä ja 
lastenohjaajilta. Tämä johtui siitä, että kyselylomakkeeseen vastasi 50 hen-
kilöä kirkon kasvatuksen päivillä, joihin osallistuvista suurin osa on kirkon 
lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä. Vain suuremmissa seurakunnissa on nimetty-
jä perhetyöntekijöitä, joten he puuttuvat haastatteluaineistosta. 

tutkimustulokset

Perhetyön työmuodot

Haastattelujen aineisto osoittaa, että seurakunnissa tehdään monenlaista per-
hetyötä. kaikkien työalojen edustajat toivat esille erilaiset perheille suunna-
tut perheitä kokoavat toiminnat, kuten leirit, retket ja tapahtumat.  näitä 
olivat muun muassa joulupolku, pääsiäisajan tapahtumat, teemalliset kutsu-
tilaisuudet sekä perhemessut, erilaiset perheille suunnatut kirkot (joulu- ja 
pääsiäiskirkot), perhekerhot ja päiväkerhot. kolmessa haastattelussa mai-
nittiin yhteisvastuutapahtumat. 

Pyhäkoulun perhetyönmuotona toivat esille nuorisotyönohjaajat, lasten-
ohjaajat ja lapsityönohjaajat. vanhempainillat yhtenä perhetyön muotona 
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toivat esille vain kirkkoherrat. Tosin rippikouluihin viittaavat myös työalo-
jen teologit ja vastaavat lastenohjaajat tai lapsityönohjaajat ja diakonit. kiin-
nostavaa kuitenkin on, että nuorisotyöntekijät eivät tässä yhteydessä tuo-
neet esille rippikoulua ja siihen liittyviä vanhempainiltoja.

Kunnan kanssa tehtävä yhteistyö mainitaan vain kirkkoherrojen ja työ-
alasta vastaavien teologien haastatteluissa perhetyönä. yksi kirkkoherrois-
ta toi esille perhetyön läpäisyperiaatteen ja yksi työalan teologi totesi, että 
kaikki työ koskee perheitä.

Vain yksi kirkkoherra ja yksi diakoni toi esille perhevalmennuksen, pa-
risuhde- ja avioparipiirit.

Kirkollisista toimituksista, kuten avioliittoon vihkimisestä ja kasteesta 
oli maininta vain työalasta vastaavien teologien haastatteluissa. myös yksi 
lastenohjaaja mainitsee kastekodit.

Diakoniatyön tekemä perhetyö nousi myös esille teologien, diakonien, las-
tenohjaajien ja lapsityönohjaajien haastatteluissa. Diakonit näkevät perhe-
työn omassa työalassaan lähinnä taloudellisena avustamisena, monikult-
tuuristen perheiden kohtaamisena ja sellaisten perheiden kohtaamisena, 
joissa on mielenterveys- ja päihdeongelmia. Sen sijaan haastatellut nuoriso-
työohjaajat eivät osanneet liittää seurakunnan perhetyötä omaan työalaan-
sa lainkaan. nuorisotyönohjaajat mainitsivat asioita, jotka kuuluivat yksin-
omaan lapsi- ja perhetyön työalaan. lastenohjaajien haastatteluissa tuli esil-
le perhetyön muotoina tiedotteet, puhelinkeskustelut ja ovikeskustelut.

kyselylomakkeissa kysyttiin avoimella kysymyksellä, mitä perhetyö on si-
nun mielestäsi, ja vastaaja saattoi luetella useita perhetyön toimintoja (su-
luissa vastauksien määrä). Vastauksien perusteella perhetyö on perhettä tu-
kevaa toimintaa (56), rinnalla kulkemista (24), perhekerhoja (22), varhais-
kasvatusta (15), kristillistä kasvatuksen ja vanhemmuuden tukemista (9), ta-
pahtumia (10), leirejä (9), messuja (8), diakoniaa (8), vanhempainiltoja (5) 
ja taloudellista avustamista (2).

kokoava toiminta ja yksittäisten perheiden tukeminen mainittiin sekä ky-
selyssä että haastatteluissa tärkeimmiksi. ne ovat varmasti myös perintei-
sesti olleet kirkon toimintana tunnustettuja. kaikissa työalojen edustajien 
haastatteluissa tuli esille näkemys, että perhetyö kuuluu ensisijaisesti lapsi- 
ja perhetyön työalaan. Tämän jälkeen haastateltavat toivat esille diakonia-
työntekijöiden perheiden kohtaamiset, leirityön ja rippikoulun sekä kantto-
reiden osallistumisen. muutama haastateltava, jatkettuaan pohdintaa, päätyi 
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lopulta siihen, että perhetyötä tekevät kaikki hengellisen työalojen työnte-
kijät. Pari haastateltavaa toi esille sen, että perhetyötä tekevät myös ei-hen-
gellisten työalojen työntekijät, suntiot ja emännät. yhteistä oli se, että per-
hetyön katsottiin kuuluvan erilaisten yhteisten tapahtumien kautta kaikille 
työntekijöille, se on tapa katsoa asioita. 

Lastenohjaajat tekee, pyhäkoulutyö ja nuorisotyö. Nii ja diakonia ja pa-
pit tietysti kun kastekodeissa käyvät. Koko seurakunnallehan se kuuluu. 
(Lastenohjaaja C)

Toisaalta tuotiin esille myös, että perhetyö on kiinteä osa lapsityötä, mut-
ta koska perhe on niin monimutkainen, ei ollut oikein selvää, kuka perhe-
työtä oikeastaan tekee.

Perhetyö nivoutuu seurakunnassamme kiinteästi osaksi lapsityötä. Työalan 
nimi onkin tästä syystä lapsi- ja perhetyö.  (Lapsityöstä vastaava teologi A) 
Perheitä kyl kohtaa ihan kaikki, ei voi sanoo et pelkästää lapsityö ja dia-
konia tekee. Ei sitä diakoniatyölle voi kokonaan sysätä, eihän me kaikkia 
voida hoitaa. Nii mitähän täs oikee perhetyöllä ja perheellä tarkotetaa? 
Noistahan voi olla monii käsityksii. Mut joo Ihan kaikille kuuluu perhe-
työn tekeminen. (Diakoni C)

Kenelle se kuuluu… niin tota…Se on vähästä… Mist miä tiiän.. Perhe-
työ… Nuoret perheet… Päiväkerhot sun muut on perhetyötä. Miten sit 
huonost tunteekaa oman talon toiminnat…  (naurua..) Nii se on et päi-
väkerhot ja  lapsityönohjaallelle kuuluu pyhäkoulutyö, kaikki nää nuoret 
perheet. Hyvin laajahan tää on tää käsite, siihehän kuuluu varhaisnuoret 
ja nuorisotyö ja perheet joil on lapsia, alle 15 vuotiaita tai alle 18 vuoti-
aita. Tää käsite perhe on vähä monimutkanen ku on uusperheet ja lapset-
tomat perheet, nii ne tietty kuuluu aikuistyölle ja sit on lähetys ja diako-
nia. (Nuorisotyönohjaaja C)

Mää käsitän perhetyön niin et perhe on kokonaan mukana. Varhaisnuo-
risotyö on suunnattu vaan nuorille. (Nuorisotyönohjaaja D)
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Huomioitavaa on, että nuorisotyön edustajien oli vaikea löytää perhetyötä 
omalta työalaltaan. Vain yksi maininta nuorisotyönohjaajilla oli, että perhe-
työtä sisältyy myös varhaisnuorisotyöhön. nuorisotyönohjaajat toivat esille 
perhetyön siten, että se liittyi seurakunnan muihin työaloihin. 

Perhetyön tekijät ja yhteistyökumppanit

kyselylomakkeella avoimella kysymyksellä kysyttiin, ketkä seurakunnassa-
si tekevät perhetyötä. Vastauksissa painottuivat lapsityön- ja varhaiskasva-
tuksen työntekijät. näin totesi 81 vastaajaa. Seuraavaksi suurimmaksi ryh-
mäksi nousivat diakoniatyöntekijät (62). kolmantena ryhmänä olivat pa-
pit (48). Sitten suuruusjärjestyksessä tulivat nuorisotyöntekijät (34) ja kas-
vatuksen työntekijät (7). Perhetyöntekijät mainittiin 22 vastauksessa. Vas-
taajan perhetyönäkemys näyttäisi vaikuttavan siihen, missä määrin perhetyö 
nähdään toiminnallisen puolen työntekijöiden (14), kaikkien seurakuntien 
työntekijöiden (8) ja kanttorien (7) työn osaksi.

kirkkoherrat ja teologit kertoivat tekevänsä perhetyötä toimituksissa ja yh-
teistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Tosin yksi kirkkoherra teki poik-
keuksen ja totesi, että hän tekee perhetyötä vain pitämällä jouluaaton per-
hehartauden.

En tee, tai no hyvin vähän. Jouluaaton perhehartauden kävin pitämässä 
kirkossa ja Lastenohjaajien kokouksissa pyrin olemaan mukana kahdesti 
vuoden aikana. (Kirkkoherra C).

yksi kirkkoherra toi esille sen, että pappina hän tekee perhetyötä toimi-
tusten kautta ja toinen kirkkoherra mainitsi, että hän tekee perhetyötä, kos-
ka tekee yhteistyötä perhetyötä tekevien tahojen kanssa.  

Vastauksissa perhetyön tekeminen liittyi vahvasti kohtaamiseen ja sen ta-
soon. Siinäkin tosin jo kohtaaminen saattoi vaihdella lyhyestä näkemisestä 
asiakastapaamiseen. onko perhetyö siis vain kokoavaa toimintaa, jossa it-
sellä on joku tehtävä, vai voisiko ajatella erään vastaajan tavoin, että ”oven-
suuhölpötyksetkin on perhetyötä”. Toisaalta eräs lastenohjaaja otti vahvas-
ti kantaa siihen, että lastenohjaajat eivät tee perhetyötä, koska nämä näke-
vät perheitä vain pikaisesti ovensuussa. 
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nuorisotyöntekijöiden haastatteluissa tuli esille, että perhetyö on enem-
mänkin välillistä, nuoren kautta tapahtuvaa. Perhetyö mainittiin myös liit-
tyvän rippikouluun ja isoskoulutukseen, mutta sitä ei tuotu esille, miten 
perhetyö näkyy näissä työmuodoissa. yksi nuorisotyönohjaaja oli tosin pu-
hunut nuorten kanssa, että perheet pitäisi huomioida. Vastauksista ilme-
ni, että olisi tärkeää tietää, minkälaisista perheistä nuoret tulevat, mutta to-
dellisuudessa työ on vain nuorten kohtaamista. luontevampaa se olisi var-
haisnuorisotyön puolella. Perusteluina todettiin, että nuoret haluavat itse-
näistyä ja ottaa vanhempiinsa etäisyyttä eivätkä he ole omia itsejään silloin, 
kun vanhemmat ovat paikalla. 

Omalla alallani perhetyö on enemmän sivutuote. Harvoin tulee niitä het-
kiä, että pystyisin auttamaan jokaista perheenjäsentä, mutta ohjaamal-
la lapsien käytöstä, kuuntelemalla heidän ongelmiaan ja tukemalla hei-
tä teen oman osani perhetyöstä. Ja uskon, että tällä tavalla myös minä itse 
autan perheitä; autan heitä vahvistamaan perheen sisäisiä suhteita, tuke-
maan kristillistä kasvua sekä seurakunnan yhteyttä. (Nuorisotyönohjaaja A)

Teen rippikoulutyössä ja isoskoulutuksessa meillä nuorisotyön puolella.
(Nuorisotyönohjaaja B)

Puhuttii nuortenkii kaa et pitäs huomioida vanhemmat mut tosi vähäs-
tähän se on nuorisotyössä. Satunnaista… Rippikoulus saa joskus perheit 
tavotella. Olishan se kiva kun näkis ja tietäis et millasist perheist ne nuo-
ret tulee. Nii siis en oikeestaa tee perhetyötä. Tää on vaa sitä nuorten koh-
taamista. Mut joo voishan sitä tehä enemmän. Varkkatyön puolel on var-
maa luontevampaa. Nuoret itsenäistyy, ei siin oikee voi vanhempia ottaa 
mukaan ku toiset haluu etäisyyttä. On kyl niit nuoria jotka on meijen kaa 
omia itsejään ja sit ku on vanhempi paikalla vaik jonneen reissuun lähti-
essä ni nuori on ihan eri ihminen… (Nuorisotyönohjaaja C)

nuorisotyönohjaajat tekivät perhetyötä rippikoulun vanhempainilloissa, 
seurakunnan yhteisissä tapahtumissa, leireillä ja retkillä keskustellen van-
hempien kanssa lapsen asioista sekä jossakin määrin yhteistyökumppanei-
den, esimerkiksi koulun kanssa.
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lastenohjaajien haastatteluissa painottui näkemys, että perhetyötä teh-
dään päiväkerhojen yhteydessä. Haastatteluissa ei mainittu retkiä, leire-
jä, vanhempainiltoja, ei tapahtumia eikä messuja. Perhetyötä ei aina näh-
dä omaksi työalaksi. 

En tee varsinaista perhetyöntyöalaa mutta perhetyötähän on myös päivä-
kerhossa ja iipeekerhossa. On vanhempien ja lastenjuttuja, tavataan iso-
vanhempia ja huoltajia. (Lastenohjaaja C)

Me nähdään ip:n vanhemmat, mut kohdataanko me niitä? (Lastenoh-
jaaja D)

lapsityöstä vastaavat mainitsivat haastatteluissa vanhempainillat, kirkot, 
retket ja yhteistyön muiden toimijoiden kanssa.

kyselylomakkeeseen vastanneista (n=107) perhetyötä ilmoitti tekevänsä 
91. Vastanneista 11 ilmoitti, että ei tee perhetyötä, ja näistä nuorisotyönoh-
jaajia oli 8, lastenohjaajia 2 ja diakoneja 1. Vastaajista 5 ei osannut sanoa, 
tekeekö perhetyötä, ja näistä 3 oli nuorisotyönohjaajia ja 2 erityisnuoriso-
työnohjaajia. kyselyyn vastasi kaikkiaan 41 nuorisotyötä tekevää (35 nuo-
risotyönohjaajaa, 2 poikatyöntekijää ja 4 erityisnuorisotyönohjaajaa). 

kysyttäessä mitä perhetyötä sinä teet, vastaukseksi saatiin perhekerhot (33), 
kerhot (29), rippikoulu (21), lasten ja nuorten eroryhmät (16), tapahtumat 
(15), messut (10), kotikäynnit (7), nuorisotyö (7), retket (5), toimitukset 
(5), pyhäkoulu (1) ja partio (1). 

katsottaessa perhetyön tekemistä ammattinimikkeittäin oli mielenkiintois-
ta havaita, että 21 vastaajaa teki perhetyötä rippikoulussa (n=108). näistä 
oli 16 nuorisotyötä tekeviä (n=41). muina työntekijöinä oli 1 lastenohjaa-
ja (n=39), 1 seurakuntapastori (n=3), 1 nuorisodiakoni ja 2 perhetyönte-
kijää (n=6). messuissa perhetyötä teki 10 vastaajaa, joista ammattinimik-
keittäin 7 oli lastenohjaajia, 1 nuorisotyönohjaaja, 1 perhetyöntekijä ja 1 
kappalainen (kyselyyn vastasi 5 teologia). alle joka 10. vastaaja koki siis, et-

tä messut ovat osa perhetyötä.
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Miten perheet otetaan huomioon seurakunnan toiminnassa?
 

asiakirjoissa ja strategioissa korostuivat perhelähtöisyys ja perheen huomioi-
minen. Seurakunnissa kirkkoherrat ja diakonit perustelivat perheen huomi-
oimista budjetin, kerhojen, messujen, vanhempainiltojen ja erilaisten avus-
tusten kautta. yleisesti he olivat sitä mieltä, että perheet huomioidaan hy-
vin seurakunnan toiminnassa.Budjetissa on 25–40% kasvatuksen alalle. Se-
hän on suurin mihin kohdennetaan. Kasvatuksella on X seurakunnassa pitkä 
perinne. (Kirkkoherra C)

Mielestäni hyvin. Perheille on tarjolla paljon erilaisia tapahtumia. (Lap-
sityöstä vastaava teologi B) 

nuorisotyönohjaajien käsitys oli se, että perheet otetaan hyvin kaikessa 
huomioon. Tarkkaan ei osattu kuitenkaan sanoa, miten. esille tuotiin las-
tenhoidon järjestäminen eri tilaisuuksissa ja se, että rippikoulussa pyritään 
palvelemaan perheitä. Tässä perheiden palvelulla tarkoitettiin sitä, että jos 
nuori ei pääse johonkin rippikoulun tapahtumaan, asia pyritään järjestä-
mään perheen toiveiden mukaisesti. ajatuksena oli se, että kukaan ei aina-
kaan eroaisi kirkosta. esille tulee myös se, että lapsityössä perheet otetaan 
huomioon kattavasti. 

Kyllä mun käsityksen mukaan kaikessa otetaan huomioon. En tarkkaan 
kyllä osaa sanoa. Esimerkiksi eri tilaisuuksissa on lastenhoito et vanhem-
mat sinne pääsee. (Nuorisotyönohjaaja B)

Kunnioittavasti! Rippikoulussa palveluehdoilla, jos tulee jotain et pitää kor-
vata jotain käyntejä ni niistä sitte sumplitaa  yhessä. Koitetaa saada asiat 
niinku perheen toiveiden mukasest. Sillee sovinnaisesti, yritetää että ei ku-
kaa eroias kirkosta sen takii ettei oo saatu järjestettyy vaiks näit rippikoulu-
tehtäviä ja korvattavia juttuja perheelle sopivast. (Nuorisotyönohjaaja C)

Lapsityön osalta kattavasti. Voisin sanoo et lapsityö on täynnä lapsia, mutta 
muuten seurakunnassa voisi lisäksi olla erilaiset jumalanpalvelukset, kum-
mi kautta /kansojenmessut, konfirmaatio jumalanpalvelukseen ollaan pa-
nostettu jonkin verran messussa. (Nuorisotyönohjaaja D)
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lastenohjaajien vastauksissa esiintyy ainut viittaus siihen, että seurakun-
talaiset voivat vaikuttaa omilla toiveillaan toimintaan. Tosin heti perään 
tuodaan esille resurssien vähäisyys, joka vaikuttaa siihen, voidaanko toivei-
ta huomioida.

Perheille järjestettävää toimintaa on runsaasti ja monipuolisesti. Toimin-
ta on pyritty saamaan matalan kynnyksen jutuksi ja pinta-alaltaan laajan 
seurakunnan joka taholle. Toivomuksia toimintojen suhteen kuunnellaan 
ja resurssien mukaan uuttakin kokeillaan. (Lastenohjaaja A)

Pakollinen perhekirkko. Niitä hiostetaan perhekirkkoon. Niin mitä tääl-
lä on perheille avoin päiväkerho, se on perheille, mihin voi tulla isätkin 
(Lastenohjaaja D)

erään lastenohjaajan toteamus, että perheitä hiostetaan perhekirkkoon, on 
mielenkiintoinen. Jos lastenohjaajasta, jonka työalaan perhekirkot kuuluvat, 
tuntuu tältä, niin miltähän tuntuu perheiden vanhemmista?

Haastatteluissa oli mielenkiintoista myös se, että seurakunnan perhetyös-
sä on myös toimintaa, johon voivat tulla isätkin. onko perheille suunnat-
tu toiminta lähtökohtaisesti jotakin muuta kuin perhetoimintaa, siis äiti- 
ja lapsitoimintaa? 

yhteenvetona voidaan todeta, että haastatteluiden perusteella seurakun-
tien perhetyö voi hyvin, suorastaan erinomaisesti: tiedotus tavoittaa, per-
heistä huolehditaan, tarjolla on monipuolista toimintaa, eri työntekijäryh-
mät kohtaavat perheitä, ja perheitä tuetaan. 

Seurakuntien perhetyön vahvuudet ja kehittämiskohteet

kaikki työalat toivat esille työntekijöiden vahvan ammattiosaamisen ja si-
toutumisen työhön. kaikilta muilta työaloilta, lukuun ottamatta nuoriso-
työnohjaajia ja lastenohjaajia, tuli myös esille seurakunnan sisäinen työalo-
jen yhteistyö ja verkostoituminen esimerkiksi kunnan toimijoiden kanssa. 
Vahvuutena nähtiin matala kynnys monipuoliseen toimintaan, eli toiminta 
on avointa kaikille. esille tuotiin hyvät toimitilat ja riittävät resurssit. Vah-
vuudeksi katsottiin työntekijöiden tuttuus ja se, että toiminta on alueelli-
sesti kattavaa. Tärkeäksi koettiin jatkumo ja seurakunnan erityinen sanoma, 
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jota muilla toimijoilla ei ole. Vastausten mukaan perhetyössä nähdään omat 
vahvat toimintamuodot, mutta yhteistyön ja verkostotyön merkitys ei tule 
kaikkien työntekijöiden vastauksissa samassa määrin esille. 

kirkkoherrat näkivät perhetyön kehittämisen kohteina yhteistyön eri työ-
alojen välillä sekä yhteistyön kunnan kanssa. Tarpeelliseksi nähtiin se, että 
seurakuntalaiset voisivat olla vaikuttamassa ja ideoimassa. Työntekijöiden 
rooli olisi organisoinnissa, ja vapaaehtoistoimintaa pitäisi lisätä. 

Tuotiin myös esille se, että kaikkien työntekijöiden pitäisi tulla tietoisik-
si perhetyöstä ja perheiden pitäisi olla aina näkyvillä. yksittäisinä kehittä-
misen kohteina mainittiin toive saada kirkkoon kastepuu, lisää parisuhde-
tapahtumia, perheleirejä ja yhteislaulutapahtumia. Perheet haluttaisiin mu-
kaan muutenkin eikä vain kerhojen ja tapahtumien kautta. enemmän pitäi-
si tukea vaikeassa tilanteissa olevia. Tosin yksi työalasta vastaava teologi to-
tesi, että hän ei voi nimetä kehittämisen kohteita, koska kehittäminen vaa-
tisi lisää resursseja. 

Diakonien haastatteluissa kehittämisen kohteina nähtiin varhaisnuorten 
ja nuorisotyön perheiden kohtaaminen sekä työalojen keskinäinen yhteis-
työ. Haastatteluissa painotettiin sitä, että eri työalojen vahvuudet tulisi ottaa 
käyttöön sekä kehittää yhteistyötä päiväkotien kanssa. koettiin myös, että 
yksilökohtaamista pitäisi lisätä.  Haluttiin myös perheleirejä, leiritoimintaa, 
kursseja ja päivätoimintaa. eräs haastateltavista kuitenkin totesi, että vaikka 
kerhotoimintaa tarvittaisiin lisää, siihen ei ole varoja

Varhaisnuorten ja nuorison perheiden kohtaamista voisi kehittää. Vaike-
aa se on. (Diakoni A) 

nuorisotyönohjaajat näkivät kehittämisen kohteena sen, että tehtäisiin 
työtä tiimissä ja tiimillä olisi yhteiset tavoitteet. monipuolisuutta voisi li-
sätä ja toimia laaja-alaisemmin sekä tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa. 
yhteistyön lisäämistä haluttiin diakonien, lapsityön ja varhaisnuorisotyön 
kanssa. esitettiin, että voisi tehdä perheleirejä ja -retkiä, parisuhdeiltoja ja 
perheiden yhteisiä toimintapäiviä. yksi haastateltava toi kuitenkin vahvas-
ti esille sen, että hän mieltää perhetyön joksikin sellaiseksi, mikä on hänen 
työnsä ulkopuolella.
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Vaikea vähän tästä ulkopuolelta sanoa. Tavallaanhan sitä myös itse myös 
tekee. Miten vois kehittää? En mä kyllä osaa tohon vastata. (Nuorisotyön-
ohjaaja B)

lastenohjaajat toivat kehittämisehdotuksina esille sen, että perheille pi-
täisi järjestää toimintaa ilta-aikaan, esimerkiksi erilaisia teemailtoja. alueel-
la tapahtuvaa yhteistyötä voisi myös kehittää ja toimintaa voisi suunnitel-
la esimerkiksi yhteistyössä omakotitaloyhdistysten kanssa. eräs haastatelta-
va ehdotti, että varhaisnuorisotyö pitäisi siirtää varhaiskasvatuksen työalak-
si, jotta samat tutut ohjaajat voisivat yhä jatkaa ja asiat hoituisivat. luotta-
musta perheisiin pitäisi syventää. esille nostettiin myös vähäiset taloudelliset 
resurssit, jotka estävät esimerkiksi arkipyhäkoulun aloittamisen. resurssit ja 
niiden vähäisyys ei kuitenkaan ollut ainut este työn kehittämiselle, sillä eräs 
vastaajista toi esille leirityön ja perheleirin kehittämisen mutta totesi, että ei 
sinne kuitenkaan kukaan työntekijä halua töihin lähteä.

Leirien kautta, niinku perheleirien. Niitä perheet arvostais. Erilaiset työ-
muotojen leirit, vaikka eihän sinne kukaan haluu töihin lähtee, mut ne ois 
perheille kivoja. Leireil on se palkkaus, se on huono juttu.(Lastenohjaaja C)

Tapahtumat ei ainakaan kehitä perhetyötä. Vois tehdä perhetyötä yhteis-
työssä esim. omakotiyhdistyksen (nimi poistettu) tai kaupungin kanssa. 
Varhaiskasvatus pitäs siirtää varhaiskasvatuksen piikkiin, samat tutut oh-
jaajat jatkas niitten kans. Olis semmonen jatkumo ja asiat hoitus. (Las-
tenohjaaja D)

lapsityöstä vastaavat mainitsivat kehittämisen kohteeksi uudenlaisen toi-
minnan, joka sijoittuisi ilta-aikaan. yksi vastaajista oli sitä mieltä, että seu-
rakunnan perhetyöllä ei ole mitään kehittämistarpeita. Haluttiin myös lisätä 
yhteistä puhetta perheiden todellisuudesta. kaivattiin yli työalarajojen tehtä-
vää yhteistyötä ja aktiivisempaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. yhteistyö 
nähtiin tärkeäksi, mutta myös etenkin seurakunnan sisällä haasteelliseksi.

Yhteistyötä eri työalojen kanssa vois lisätä. Eri asia kuin se onnistuu… 
(Lapsityöstä vastaava C )
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kyselylomakkeiden vastauksissa perhetyötä haluttiin kehittää tekemällä 
työtä niin, että se olisi kaikkien seurakunnan työntekijöiden yhteistä työ-
tä (18). Haluttiin myös lisää perheiden yhteistä toimintaa (15), kokonais-
valtaisempaa perheiden kohtaamista (16) ja perhetyön kynnyksen madalta-
mista (6). mainintoja sai myös kotikäyntityön lisääminen (2) sekä rippikou-
lun perhetyön kehittäminen (1). Perhetyön läsnäoloa toivottiin myös rip-
pikoulun jälkeisessä nuorisotyössä (2). Perhetyötä haluttiin kehittää myös 
niin, että se huomioisi enemmän isät (2) sekä vahvistaisi kristillistä kasva-
tusta (2).  kaksi vastaajaa mainitsi myös messujen ja jumalanpalvelusten ke-
hittämisen, ja yksi halusi poistaa eri työalojen väliset päällekkäisyydet per-
heille tarjottavassa toiminnassa.

Johtopäätökset ja pohdinta

edellisessä artikkelissani kuvasin sitä, mitä perhetyö on kirkon eri asiakir-
joissa ja strategioissa. niiden mukaan perhe on kirkon tärkein yhteistyö-
kumppani, ja perheen tärkeyttä painotettiin. Tämän tutkimuksen tuloksis-
sa perhetyö nähdään edelleen erityisesti varhaiskasvatukseen liittyväksi teh-
täväksi eikä perhettä nähdä kumppanina kaikilla työaloilla. kuitenkin osas-
sa seurakuntia käsitys perhetyöstä koko seurakunnan yhteisenä työnä on li-
sääntymässä. Tätä kuvaavat myös kehittämiskohteissa toiveet lisääntyväs-
tä yhteistyöstä ja tiimityöstä, niin että perheet tulisivat monipuolisemmin 
huomioiduksi. kirkon strategisena linjauksena on työn rakenteiden uudel-
leen arviointi ja toiminnan rakentaminen lapsesta, nuoresta ja perheestä kä-
sin, ei työmuodoista käsin. (ks. edellinen artikkeli). Tämän mukaisesti työ 
haastaa koko seurakunnan toimintaa. Tutkimustuloksissa ilmeni, että stra-
teginen linjaus ei ole tavoittanut vielä työntekijätasoa. Toimintaa rakenne-
taan edelleenkin työmuodoista käsin, ei perhelähtöisesti. 

Varhaiskasvatuksessa koetaan luontevaksi se, että vanhemmat ja koko per-
he, joskus koko kylä, kasvattavat yhdessä. onko kyse koulutuksellisesta haas-
teesta, kun nuorisotyöntekijät eivät näe omaa rooliaan perhetyössä? Vaikut-
tavana tekijänä voi olla vahva nuorten toiveen huomioon ottaminen, että 
tämä on nuorten juttu, joka ei niinkään kuulu vanhemmille. Tämä näkyy 
myös Nuoret seurakuntalaisina -asiakirjan (2012) painotuksissa. Työ on vä-
lillistä perhetyötä. Toisaalta esimerkiksi rippikoulu voi olla merkittävä ta-
pahtuma koko perheelle ja osa perhetyötä yhdessä muiden työntekijöiden 
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kanssa. oman roolin näkeminen tärkeänä perheen ulkopuolisena aikuise-
na, joka tukee muiden kasvattajien kanssa nuorta joskus välillisesti ja jos-
kus perheen kanssa yhteistyötä tehden, voi tuottaa hyviä tuloksia. kasva-
tuskumppanuuden ajatus nousi vahvemmin esille kirkon asiakirjoissa kuin 
empiirisessä aineistossa. Jossain määrin lienee kyse arjen ja strategiassa ole-
van ideaalikuvan välisestä jännitteestä.

Perhetyön vahvuudet ovat vastaajilla hyvin tiedossa. näitä olivat ammat-
titaitoiset työntekijät, matala kynnys tulla eri toimintoihin, toimitilat ja re-
surssit, myös alueellinen kattavuus ja oma tärkeä sanoma. Vahvuuksien tie-
dostaminen auttaa kehittämään työtä edelleen. 

Seurakunnan työntekijöiden työn lähtökohtana tulee olla perhelähtöisyys. 
Se tarkoittaa työotetta, jossa kuullaan ja huomioidaan seurakunnan kaikes-
sa toiminnassa perheiden tarpeet. on annettava perheille mahdollisuudet 
toimia seurakunnassa ja seurakunnan tiloissa vähemmän ohjatusti ja suun-
nitellusti. Työntekijöiden on oltava siellä, missä perheet jo ovat: neuvolas-
sa, leikkipuistossa, kirjastossa, erilaisissa harrastuksissa ja ostoskeskuksissa.   
on aika etsiä erilaisten perheiden jäseniä yhteen ja miettiä, että miten me 
voimme kokea, että seurakunta on meidän yhteinen yhteisömme. Tarvitaan 
erilaisuutta ymmärtäviä työntekijöitä.

ammatit ja koulutukset ovat muutoksessa. myös yhteiskunta muuttuu. Tä-
män tutkimuksen tulokset haastavat edelleen kehittämään koulutusta. Var-
sinaisen toiminnan suunnittelijasta ja toteuttajasta on suuntauduttava am-
mattilaiseksi, joka tukee seurakuntalaisten omaa toimijuutta sekä osaa toi-
mia mahdollistajana ja ohjaajana. kirkko on osallisuuden yhteisö, ja osal-
lisuuden kokemus vahvistaa yhteisöön kuulumista. Työntekijät tehdessään 
työtään perhelähtöisesti eivät voi enää toimia vain omalla työalallaan, vaan 
yhteistyö toisten työntekijöiden kanssa on välttämätöntä. Tämä voi onnistua 
vain arvostamalla ja kunnioittamalla toisen erityisasiantuntijuutta ja pohti-
malla, miten kunkin erityisosaaminen parhaiten voisi olla perheiden hyvin-
vointia lisäämässä. Perhelähtöinen työote haastaa myös erityisesti toimimaan 
niin, että estetään vastakkainasettelut, kuten esimerkiksi perhe – yksin elä-
vät, valtaväestöön kuuluvat – maahanmuuttajat sekä lapset – vanhukset. 
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Helsinki: kirkkohallitus.



87

3 
lapsen ja perheen hyVinVointia tukeVa 

VarhaiskasVatus ja perhetyö
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Riikka Reina

3.1 päiVäkotipyhäkoulusta mentorointiin 
– yhteiskunnan VarhaiskasVatuksen 
uskontokasVatuksen mentorointi haastaa 
seurakuntien työntekijöitä edelleen

 

 

Uskontojen roolista monikulttuurisessa, globalisoituvassa yhteiskunnas-
sa on käyty viime vuosina keskustelua. erityisenä kysymyksessä on ol-

lut uskonnon rooli yhteiskunnan kasvatusjärjestelmässä. milloin on ehdo-
tettu suvivirren kieltämistä, milloin pohdittu uskontovapaita päiväkoteja. 
Perinteisiin juhlapyhiin valmistautuminen nostaa asian julkiseen keskuste-
luun lähes vuosittain. keskusteluun osallistuvat kasvatuksen ammattilaisten 
lisäksi poliitikot, virkamiehet, kasvatustieteilijät ja kansalaiset. keskustelus-
sa kiivaimmat kannanotot ovat löytyneet tapojen ja tradition välittämisen, 
monikulttuurisuustaitojen oppimisen tai rasismin välittämisen puolelta. 

yhteiskunnan tarpeesta nouseva uskontokasvatus on lähtökohdiltaan eri-
laista kuin kirkon tai uskonnollisen yhteisön tarpeista lähtevä uskontokasva-
tus. Varhaiskasvatuksessa yhteiskunnan näkökulma näkyy lähtökohdissaan 
lapsen tarpeena. lapsen tulee löytää itsensä ja oma hengellisyytensä, jotta 
hän voi liittyä tasapainoisesti yhteiskunnan ja yhteisön henkisiin ja hengel-
lisyyteen liittyviin kysymyksiin. 

Vielä on kuitenkin ratkaistavana se, miten seurakunnat ja uskonnolliset 
yhteisöt asemoivat itsensä ja toimintansa suhteessa yhteiskunnan uskonto-
kasvatukseen. mikä on seurakuntien rooli vai onko sitä? lakien ja asetus-
ten muuttuessa kirkon ja seurakuntien tulee uudelleen löytää yhteiskunnal-
linen tehtävänsä ja paikkansa työssä lapsen parhaaksi. 2000-luvun ratkai-



90

suina on seurakuntien työntekijöiden yhteiskunnan varhaiskasvattajille tar-
joama mentorointi. 

olen toiminut vuodesta 2007 lähtien varhaiskasvatuksen uskontokasva-
tuksen kouluttajana ja asiantuntijana muun muassa toteuttaen kirkon hen-
kilöstökoulutukseen kuuluvaa mentoroinnin koulutusta. Saman ajan olen 
toiminut myös kirkkohallituksen yhteiskunnan varhaiskasvatuksen uskon-
tokasvatusta tukevan työryhmän jäsenenä. Taustani päivähoitoyhteistyös-
tä Helsingissä vastanneena työalapappina antoi tähän työhön hyvät arjen 
eväät. Tässä artikkelissa tarkastelen edellä esittämiäni kysymyksiä historian 
ja lopuksi myös tulevaisuuden näkökulmasta. 

ruokarukouksista uskontoneutraliteettiin

Uskonnon rooli suomalaisen yhteiskunnan antamassa varhaiskasvatukses-
sa on ollut 1980-luvulta saakka näkyvä. Vielä alkuvuonna 2015 voimassa 
olleessa päivähoitolaissa päiväkotien tehtäväksi määriteltiin yksiselitteisesti 
lapsen uskonnollisen kasvatuksen tukeminen. Tuon edellisen voimassa ole-
van lain mukaan kasvatuksessa tulee huomioida yleinen kulttuuriperinne. 
Toki kasvatuksessa on kunnioitettava lapsen vanhempien tai holhoojan va-
kaumusta. (Varhaiskasvatuslaki 36/1973, 2a §.)

yhteiskunnan varhaiskasvatuksen sisältöjä ohjaa tarkemmin Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet -asiakirja, joka on luonteeltaan toimintaa ohjaava 
ja sitova. Siinä kuvatun yleissivistävän uskonnollis-katsomuksellisen orien-
taation ytimen muodostavat uskonnolliset, hengelliset ja henkiset asiat ja il-
miöt. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005.) 

Uskontopedagogiikan professori martin Ubani on jaotellut varhaiskasva-
tussuunnitelman sisältöalueet seuraavasti:  
1. traditio (perehdytään lapsen oman uskonnon tai katsomuksen perintee-

seen sekä tapoihin ja käytäntöihin)
2. kontemplaatio (lapselle tarjotaan mahdollisuus hiljaisuuteen ja ihmette-

lyyn, kyselemiseen ja pohdintaan)
3. spiritualiteetti (lapsen herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sanatonta ja sym-

bolista kunnioitetaan, tuetaan ja vahvistetaan)
4. yleissivistys (tutustutaan lapsia lähellä olevien erilaisten uskontojen ja kat-

somusten tapoihin)
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5. kasvatuskumppanuus (vanhempien kanssa sovitaan uskonnollis-katso-
muksellisen orientaation lapsikohtaisesta sisällöstä lapsen henkilökohtai-
sessa varhaiskasvatussuunnitelmassa). (Ubani 2010.)

lain määräysten sekä varhaiskasvatussuunnitelmien kirjallisesti ilmaise-
ma mutta myös vallinneen yhtenäiskulttuurin käytännöllistämä uskonnon 
rooli on siis ollut aivan viime aikoihin merkittävä. Vastuu yhteiskunnan us-
kontokasvatuksesta on ollut lain ja ohjeistuksen mukaan koko ajan varhais-
kasvatuksen työntekijöillä. Päiväkotien henkilökunta on kuitenkin koke-
nut ja kokee erityisesti tämän orientaation toteuttamisen haastavaksi ja vai-
keaksi. Vaikeutta on lisännyt uskonnon roolista yleisesti käyty keskustelu 
sekä kirkkoon kuulumisen vähentyminen ja päivähoitoarjen monikulttuu-
ristuminen. (kallioniemi 2005, 16; lamminmäki-Vartia & kuusisto 2010.)

yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tilanne Suomessa, kirkon asema yhteis-
kunnassa sekä varhaiskasvatuslaki ovat muuttuneet. Tällä hetkellä voimas-
sa olevassa varhaiskasvatuslaissa kasvatuksen sisältöalueita, ei myöskään us-
kontokasvatusta, erikseen mainita. Sen sijaan siinä kyllä määritellään osana 
varhaiskasvatuksen tavoitemäärittelyä, että varhaiskasvatus ”antaa valmiuk-
sia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielel-
listä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa”. (Varhaiskas-
vatuslaki 36/1973, 2 a §.) Uuden varhaiskasvatuslain perusteella laadittava 
varhaiskasvatussuunnitelma valmistuu lokakuussa 2016. 

Yhteiskunnan ja seurakunnan työnjaon kuvaamisen kaksi 
tapaa

kysymykset siitä, mitä varhaiskasvatuksen uskonnollis-katsomukselliseen 
orientaatioon kuuluu ja mitä ei ja mitä seurakunnan työntekijä saa päivä-
kodissa tehdä ja mitä ei, ovat päivähoidon ja seurakunnan yhteistyötä teke-
vien työntekijöiden arkea. on tullut ilmeiseksi, että yhteiskunnan varhais-
kasvatuksen kanssa yhteistyötä tekevän seurakunnan työntekijän on tunnet-
tava toimintakenttä sekä ne lait ja ohjeistukset, joiden alaisuudessa yhteis-
kunnan varhaiskasvatus toimii. 

Vuonna 2014 Kirkkohallituksen yhteiskunnan varhaiskasvatuksen uskonto-
kasvatusta tukeva työryhmä (nk. P-ryhmä) julkaisi yksinkertaistetun versi-
on yhteiskunnan varhaiskasvatuksen ja kirkon varhaiskasvatuksen yhtäläi-
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syyksistä ja eroista (taulukko 1). Tavoitteena oli selkeyttää eri toimijoiden 
erilaisia tehtäväkenttiä. 

tAUlUKKO 1. Kaksi ikkunaa – uskonto varhaiskasvatuksessa (sakasti i.a.)

eRilAiset PeRheet
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syyksistä ja eroista (taulukko 1). Tavoitteena oli selkeyttää eri toimijoiden 
erilaisia tehtäväkenttiä. 

tAUlUKKO 1. Kaksi ikkunaa – uskonto varhaiskasvatuksessa (sakasti i.a.)

eRilAiset PeRheet

Julkaistu malli herätti toimijoiden kesken paljon keskustelua. oli merkil-
le pantavaa, että yhteiskunnan varhaiskasvatuksen puolella vastaanotto oli 
selkeästi positiivisempi. Paperi selkeytti sitä osaa, jota yhteiskunnan toimi-
joiden tulisi kantaa vastuu. Seurakuntien puolelta noussut kritiikki koski 
sitä, huomioiko jaettu toimintakenttä riittävästi lapsen kokonaisvaltaisuut-
ta ja antaako se tilaa lapsilähtöiselle toiminnalle. 

Vuonna 2015 kirkkohallitus julkaisi samaa keskustelua ja työnjakoa ohjaa-
maan niin kutsutun koriesitteen kuvaamaan kaikkea yhteiskunnan uskon-
tokasvatuksen yhteistyötä (Seurakunta päivähoidon, koulun ja oppilaitok-
sen kumppanina 2015). malli pohjasi ennen kaikkea perusopetuslain mää-
ritelmiin, mutta pian huomattiin, että sitä voidaan orientaatioajattelua lu-
kuun ottamatta hyvin soveltaa myös varhaiskasvatukseen. 

Tässä mallissa yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toiminta oli jaettu neljään 
koriin, joilla oli omat funktionsa (kuva 2). ensimmäisen korin asiat koske-
vat yleissivistävää opetusta ja uskonnon näkymistä siinä. Tässä korissa vas-
tuu on selkeästi yhteiskunnan toimijalla ja seurakunnan työntekijä toimii 
asiantuntija-apuna. Toinen kori sisältää perinteiset juhlat. nämä eivät ole 
opetushallituksen linjausten mukaan varsinaisesti hartauden harjoittami-
sen paikkoja, vaan juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. kolman-
nessa korissa on uskonnollisia tilaisuuksia, joihin osallistutaan positiivisen 
uskonnonvapauden periaatteella. Tällainen on esimerkiksi esikoululaisten 
kouluun siunaaminen, johon osallistutaan vanhempien päätöksen mukai-
sesti. yleistä on myös neljännen korin toiminta, jossa seurakunta toimii kas-
vun ja hyvinvoinnin tukijana, kumppanina, mahdollistaen varhaiskasvatuk-
sen työntekijöiden virkistystä tai lapsille retkitoimintaa. (Seurakunta päivä-
hoidon, koulun ja oppilaitoksen kumppanina 2015.)
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KUvA 2. Yhteiskunnan varhaiskasvatuksen neljä koria

Yhteistyötä monin tavoin ja monin kielin

yhteiskunnan varhaiskasvatuksen ja paikallisseurakuntien konkreettinen 
yhteistyö on toiminnan näkökulmasta voitu jakaa kolmeen osa-alueeseen: 
1. yhteistyö uskontokasvatuksen toteutuksessa 
2. hallinnollinen yhteistyö 
3. varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen mentorointi (Pesonen 2008, 

103–111).
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ensimmäisen kohdan yhteistyö uskontokasvatuksen toteuttamisessa on ol-
lut kautta maan varsin laajaa. Seurakunnat ovat järjestäneet toimintatuoki-
oita, pyhäkouluja, pitäneet kirkkohetkiä tai tuottaneet päivähoidolle mate-
riaalia tai muuta sisältöä (sisältökuvauksia mm. laakso, Vuorelma & Halme 
2010, 51–60). Seurakuntien työntekijöille toiminta päiväkodeissa on ollut 
mieluista, ja yhteistyötä onkin tehty laajasti. Pahimmillaan tämä on johta-
nut päiväkodeissa jopa uskontokasvatuksen ulkoistamiseen seurakunnalle. 

Varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen ja yhteiskuntarakenteen muut-
tuessa tämän rakenne on tullut haastetuksi. Päiväkodeissa lapsia on jaettu 
tunnustuksellisiin hetkiin osallistujiin tai osallistumattomiin. Taustalla on 
sekä yhteiskunnan ilmapiirin muutoksen myötä noussut kysymys, miten 
tunnustuksellisuus sopii yhteiskunnan rahoittamaan toimintaan, että myös 
kristillisen kasvatuksen työtekijöiden oma teologinen ja pedagoginen poh-
dinta siitä, mikä on ollut oikein ja lapsen etu (kangasmaa, Petäjä & Vuo-
relma 2008, 26–28).

Hallinnollista yhteistyötä on tehty myöskin vuosikymmenten ajan. lapset 
ovat alueella olleet yhteisiä ja toiminnan koordinointi tästäkin syystä tärke-
ää. Hallinnollinen yhteistyö on monesti perheiden ja lasten näkökulmasta 
näkymätöntä työtä. Hallinnollisen yhteistyön historialla on ollut merkittä-
vä rooli uskontokasvatuksen mentoroinnin kehittämisessä. Päiväkodissa us-
kontokasvatuksen osa-alueen yhteiset linjaukset ovat liian usein sopimatta 
ja varhaiskasvatussuunnitelman ylevät tavoitteet eivät konkretisoidu käytän-
nön toimintaohjeiksi. mentorina toimivan on tiedettävä yksikön toimintaa 
koskevat päätökset ja suunnitelmat, jotta hän voi toimia yhteisten linjausten 
mukaisesti päivähoidon arjessa. mentoroinnin myötä hallinnollisen yhteis-
työn merkitys ei ole poistumassa, vaan se vahvistuu entisestään.

mentorointi on näistä kolmesta uusin työtapa. Varhaiskasvatuksen us-
kontokasvatuksen mentorointi käynnistettiin 1990-luvun lopulla, ja men-
torointia koskeva kirkon henkilöstökoulutus aloitettiin vuonna 2001 (Peso-
nen 2008, 103–111). Varhaiskasvatus oli kirkossa ensimmäinen työala, joka 
otti valtakunnallisesti mentoroinnin työmenetelmäksi. myöhemmin kirk-
koon tulivat niin nuorisotyön kuin kirkon omien työntekijöidenkin men-
torointiprosessit. 

alkuvaiheessa varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen mentorille etsittiin 
helpompaa ja kirkon työntekijöille tutumpaa nimeä. yksi käytetty nimike 
oli päiväkotikummi. Sen maanlaajuisesta käytöstä kuitenkin luovuttiin, kos-
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ka kummi-termi liittyy kirkossa voimakkaasti kasteopetukseen, joka ei ole 
yhteiskunnan varhaiskasvatuksen tehtävä. Joissakin kaupungeissa ja kunnis-
sa (esim. Tampereella) nimike on kuitenkin edelleen käytössä. Tätä on pe-
rusteltu sillä, että kummi-käsitettä on käytetty monissa kasteopetuksesta ir-
rallisissa yhteyksissä (vrt. koulukummi, lastenklinikoiden kummit ry. jne).

mentoroinnin kehittymisen alkuvaiheessa ajateltiin, että mentoreina toi-
misivat lähinnä lapsityönohjaajat, jotta mentorointi tukisi sekä uskontokas-
vatuksen toteuttamista että hallinnon yhteistyötä. Vähitellen on vahvistu-
nut näkemys siitä, että työtä on paljon ja mentoroinnin toteuttajia tarvitaan 
useammasta ammattiryhmästä.  Vuosien myötä myös mentoroinnin muo-
dot ovat monipuolistuneet. (Pesonen 2008, 103–111.)

mentorointi työtapana

Päivähoidon uskontokasvatuksen mentoroinnin tavoitteena on vahvistaa yh-
teiskunnan oman henkilökunnan roolia uskontokasvatuksen toteuttajana. 
Tämä on taustalla olevan lain ja säädösten lähtökohtana. Henkilökunta saa 
siis halutessaan tukea seurakunnalta. Tavoitteena on, että varhaiskasvatuk-
sen henkilöstö löytää oman tapansa toteuttaa uskontokasvatusta.

Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen mentoroinnissa ei ole haluttu 
lähteä oppipoika–mestari-tyyppiseen malliin. Työotteen kehittämisen al-
kuvaiheessa 1990-luvun lopulla valittiin linja, jonka mukaisesti uskonto-
kasvatuksen mentorointi toteutuu vertais- tai kollegaohjauksena. (Pesonen 
2008, 103–111.) 

Vastavuoroinen mentorointi korostaa, että kumpikin kehittää omaa, per-
soonallista osaamistaan mahdollisimman pitkälle. mentorointi ymmärretään 
keskustelusuhteeksi, jossa jaetaan kokemuksia ja näkemyksiä. myös mento-
rin tavoitteena on oppia toiselta uusia tietoja ja taitoja. Tämä on onnistunut 
erityisen hyvin silloin, kun mentorisuhteessa ovat ”samaa työtä” eri työpai-
koissa tekevät eli esimerkiksi lapsityönohjaaja ja päiväkodin johtaja tai las-
tenohjaaja ja lastenhoitaja. 

mentorointi on työtapa, joka poikkeaa seurakunnan työntekijöiden nor-
maalista viikkotyöstä. Brittiläisessä uskonnon didaktiikassa uskontokasva-
tusta on tarkasteltu kolmesta suunnasta. keskeistä voi olla oppia uskon-
to, oppia uskontoa tai oppia uskonnosta. Suomalaisessa kasvatusperintees-
sä uskontokasvatuksen painopiste on vaihdellut näiden välillä (kallioniemi 
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2005, 25–26.) on selvää, että seurakunnan työntekijöiden ja yhteiskunnan 
työntekijöiden intentio omaan työroolinsa on erilainen. Tästä työroolien ja 
ammatti-identiteetin erilaisuudesta ei ole ehkä riittävästi puhuttu paikallis-
tasolla niissä tilanteissa, joissa yhteistyön esteeksi ovat muodostuneet toi-
mintatavat ja käsitykset. mentorointisuhteessa juuri toisen työn tekemisen 
tavoitteesta ja lähtökohdista tulisi avoimesti keskustella sekä hallinnon et-
tä toiminnan tasolla.

mentorointisuhteen kesto vaihtelee vuodesta useamman vuoden mittai-
siin yhteistyösuhteisiin. koulutuksessa suositellaan prosessia, jonka alku ja 
loppu on erikseen sovittu joko resurssimäärittelyn tai tavoitteen mukaises-
ti. Joissakin seurakunnissa mentoroinnille on asetettu vuoden määräaika, 
jolloin seuraavat mentoriksi haluavat pääsevät mukaan. osassa seurakuntia 
taas on pysyvät työntekijämentorit, jotka vastaavat sovitusta alueesta tai so-
vituista päiväkodeista toistaiseksi. 

 

mentorointia toteuttavien seurakuntien määrä kasvaa

Vuosien 2010 ja 2013 välillä mentorointia yhteiskunnan varhaiskasvatuk-
selle tarjoavien seurakuntien määrä on noussut 17 prosentista aina 33 pro-
senttiin. 2010-luvulla varhaiskasvatuksen työntekijöiden käynneissä päivä-
hoidossa on ollut selkeää kasvua. Tämä kertoo suoraan uskontokasvatuk-
sen mentoritoiminnan laajenemisesta. Päivähoidon käyntejä koko maas-
sa oli 17 427 (lisäys 5,2 prosenttia). (kirkon tilastollinen vuosikirja 2013). 
Suunta on edelleen nouseva, sillä varhaiskasvatuksen työntekijöiden käyn-
nit päivähoidossa ovat vuoden 2014 tilastojen mukaan 18 810, jossa on rei-
lu kolmen prosentin lisäys vuodesta 2013. (kirkon tilastot vuodelta 2014). 

Tilastoinnilla on myös selkeästi pyritty ohjaamaan tehtyä työtä. Päiväko-
deissa pidettyjen pyhäkoulujen tilastointi lopetettiin vuonna 2005 (kirkko-
hallituksen yleiskirje 20/2005). Tämä on ollut kirkkohallitukselta tietoinen 
linjaus ohjata päiväkotien kanssa tehtävää työtä mentoroinnin suuntaan. 

mentoroinnin lisäksi seurakunnat edelleen järjestävät myös hartaushet-
kiä päiväkodeissa. Tämä on usein kulttuurisesti myös perusteltua. yleinen 
suositus on, että hartaudelliset hetket järjestettäisiin kirkon omissa tiloissa 
kirkkohetkinä. Tällöin niin päiväkodin henkilökunnalle, lasten vanhemmil-
le kuin seurakunnan työntekijöille olisi selkeää se, millaiseen ja mihin tehtä-
vään tähtäävää seurakunnan toiminta on. Hartauksien, vierailujen ja muun 
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toiminnan suhdetta on pyritty selkeyttämään edellä esitetyn opetushalli-
tuksen linjauksiin perustuvan korimallin avulla. 

toimintakulttuurin muutos vaatii aikaa ja työtä

Viidentoista vuoden aikana tuhannet työntekijät ovat käyneet mentorikou-
lutuksen. mentorien koulutus on osa kirkon työntekijöiden henkilöstökou-
lutusta ja sen toteuttamisesta ovat vastanneet kirkkohallitus, Seurakunta-
opiston agricola ja Seurakuntien lapsityön keskus yhdessä. koulutus on osa 
kasvatuksen kehittämiskoulutusta, ja sitä toteutetaan sekä avoimina kurssei-
na että tilauskoulutuksina koko työyhteisölle. 

koulutuksissa työntekijöiden vaativin prosessi on oman työntekijäidenti-
teettinsä työstäminen. ongelmia on kohdattu erityisesti niiden lastenohjaa-
jien kanssa, joiden muu työ on lasten ja lapsiryhmien parissa. Tällöin valmi-
udet työskennellä aikuisten ammattilaisten parissa eivät välttämättä ole vah-
vat. mentorointi edellyttää kykyä toimia toisen työyhteisön ja erilaisen pe-
rustehtävän sisällä. Tällöin kirkon työntekijän hengellisen työn identiteetti 
saattaa joutua koetteelle ja kutsumus tulla haastetuksi.

koulutuksen käyneiden ja mentorointia toteuttavien seurakuntien suuri 
lukumäärä kertoo sitä, että mentorointi käsitteenä tunnetaan. Silti on sel-
vää, että sovellukset ja työtavan syvällisempi tuntemus vaihtelevat paljon. 
osittain on varmasti tilanteita, joissa mentoroinnin käsitteen alla tehdään 
myös paljon muuta kuin mentorointia.

kaikista mentorikoulutuksen kävijöistä ei tule mentoreita. myös kristil-
liseen kasvatukseen keskittyville työntekijöille on kuitenkin ollut hyödyksi 
yhteiskunnan varhaiskasvatuksen tunteminen. kirkon täydennyskoulutuk-
sessa ei ole ollut kymmeneen vuoteen tarjolla muita yhteiskunnan varhais-
kasvatukseen keskittyviä koulutuksia mentorikoulutuksen lisäksi. 

Paikallisista mentorointimalleista on tehty muutamia selvityksiä. yksi näis-
tä tarkastelee kirkkonummen seurakunnassa kehitetyn mentorointimallin 
tuloksia. opinnäytetyön otsikko ”Seurakunnan tarjoama päivähoitomento-
rointi vahvistaa päivähoidon työntekijöiden pedagogista osaamista uskonto- ja 
katsomuskasvatuksen kysymyksissä” kertoo opinnäytetyön keskeisen sisällön. 
opinnäytetyön tulokset vahvistavat, että päivähoitomentoroinnilla on mer-
kitystä päivähoidon tukemisessa varhaiskasvatussuunnitelman uskonnollis-
katsomuksellisen lähestymistavan suunnittelussa ja toteuttamisessa. men-
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torointi vahvistaa päivähoidon työntekijän omaa asiantuntijuutta ja osaa-
mista. Uskontokasvatus tiedostetaan tukea saaneissa päiväkodeissa parem-
min yhtenä kasvatuksen osa-alueista. Päivähoitomentorointi tukee myös 
työskentelyä perheen kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäes-
sä. (Hotma 2015.)

Uutta kohden

Henkilökohtainen arvioni jälkeenpäin on, että mentoritoiminnan liittämi-
nen kehittämisvaiheessa voimakkaammin muihin kirkon yhteisötyömuo-
toihin olisi voinut nopeuttaa ja selkeyttää uuden työmuodon omaksumis-
ta. alkuvaiheen koulutuksessa olisi voinut hyödyntää enemmän yhteisötyön 
menetelmiä ja osaamista. Seurakuntien työntekijät, jotka toimivat ”toisen 
maalla”, kuten oppilaitostyöntekijät tai työpaikkapapit, olisivat voineet olla 
hedelmällinen keskustelukumppani. nyt mentorointia kehitettiin varhais-
kasvatuksen ja yksilön näkökulmasta, ja lainalaisuudet, jotka koskevat yh-
teisön toimintaa, jäivät liian vähälle huomiolle.

Pisimmälle mentoroinnissa ovat kaikkien tehtyjen opinnäytetöidenkin pe-
rusteella päässeet ne kaupungit ja kunnat, joissa mentorointi on alusta läh-
tien sidottu voimakkaasti hallinnon ja johdon strategiaan ja joissa työnteki-
jöillä kentän molemmilla puolin on ollut johdon tuki sekä kannustus. Sil-
lä, millaisia menetelmiä, työvälineitä tai tapoja on valittu, ei näytä olevan 
juurikaan merkitystä (ks. esim. Hotma 2015; kaijanmäki 2014). Tavat voi-
vat vaihdella, mutta johdon tuki tarvitaan. Tämän nyt tietäen olisi ehkä pi-
tänyt keskittyä vielä nykyistä enemmän johtavien työntekijöiden koulutta-
miseen ja sitouttamiseen. 

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma tulee linjaamaan uskonnollisten, hen-
gellisten ja eettisten kysymysten näkymisen yhteiskunnan varhaiskasvatuk-
sessa uudella tavalla. on selvää, että riippumatta yhteiskunnan tilanteesta 
lapsen kysymykset elämän merkityksestä eivät katoa. Tästä syystä selkeästi 
lapsen elämästä nousevalle pohdinnalle onkin myös jatkossa tarvetta ja sille 
tulee myös tarjota tilaa yhteiskunnan varhaiskasvatuksessa. 

lapsilähtöisen uskontokasvatuksen kysymykset ovat kuitenkin erilaisia 
kuin uskontolähtöisen uskontokasvatuksen. Siksi myös mentoroinnin muo-
tojen ja tapojen tulee muuttua varhaiskasvatuslinjausten mukaisesti. yhtä 
selvää on se, että uudet varhaiskasvatuksen ammattilaiset tarvitsevat edelleen 
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tukea ja apua uskontokasvatuksen lapsilähtöiseen toteuttamiseen. Uskonto-
tietouden ohentuessa tähän on kasvava tarve. Tästä syystä mentorointia tu-
lisikin edelleen kehittää ja sitä voitaisiin suurissa kaupungeissa toteuttaa hy-
vin myös uskontodialogisena. luterilaisen mentorin erityinen tehtävä onkin 
huolehtia siitä, että vähemmistöjen oikeudet ja näkemykset tulevat otetuk-
si huomioon. Tämä taas vaatii kirkon työntekijöiltä uudenlaista osaamista 
myös muista uskonnoista ja uskontodialogin käytännöistä. 

Seurakuntien toiminnan ja erityisesti varhaiskasvatuksen näkökulmasta 
kyse on arvovalinnoista ja resurssien suuntaamisesta. kansankirkkona evan-
kelis-luterilainen kirkko on aina panostanut myös sellaisen kasvatustyöhön, 
josta ei suoraan ja lyhyellä aikavälillä ole laskettavissa omien jäsenten tai pe-
rustehtävän näkökulmasta ensisijaiseksi. Seurakuntien näkökulmasta moni-
puolinen puhe uskosta ja pyhästä, myös yleissivistävällä ja tunnustuksetto-
malla tasolla, on uskonnon roolin säilymisen vuoksi merkityksellistä. men-
toreilta yhteiskunnan monikulttuuristuminen vaatii nykyistä paljon enem-
män tietoa muista uskonnoista, uskomisen tavoista sekä kykyä dialogiin.

Parhaita muistoja itselleni on erään mentorin kertomus siitä, kuinka hän 
kysymällä pienen muslimitytön eid al-fitr -juhlan vieton tavoista saattoi sa-
malla ujon ja vetäytyvän tytön näkyväksi koko päivähoitoyhteisölle. Tämä 
mentori toimi lapsen edun mukaisesti, uskonnollisia kysymyksiä lapsen nä-
kökulmasta esiin nostaen ja yhteiskunnan varhaiskasvattajaa tukien. Samal-
la hän oppi itse lisää toisen tavasta uskoa. ehkäpä tuossa päiväkodissa seu-
raavana vuonna vietettiin eri uskontojen tärkeitä juhlia yhdessä. 

Uskontokasvatus on tulevaisuudessakin välttämätöntä, sillä uskonnot ja 
katsomukset sekä niitä edustavat arvot ja elämäntavat ovat osa sitä todelli-
suutta, jonka keskellä lapset kasvavat. yhteiskunta tarvitsee uskontokasva-
tusta, koska se luo pohjan uskontojen ja katsomusten erilaisuuden ymmär-
tämiselle ja rinnakkaiselolle.
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Hanna-Mari Yogaswaran ja Tiina Vähämaa 

3.2 laatua ja sen sanoittamista perhetyössä 

Seurakuntien tehtävänä on toimia perheiden tukena, myös tänään. Pe-
rustana perhetyölle on raamatun ihmiskuva sekä kirkon perhetyön pe-

rusteet parisuhteesta, perheeseen sitoutumisesta sekä perheestä Jumalan luo-
mislahjana.

Tämä artikkeli pohjautuu Diakonia-ammattikorkeakouluun tekemäämme 
opinnäytetyöhön Yhdessä perheen parhaaksi (yogaswaran & Vähämaa 2014). 
Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa ja kuvata moniammatillista perhe-
työtä sekä moniammatillista yhteistyötä seurakunnan eri ammattiryhmien 
välillä evankelis-luterilaisessa kirkossa. etsimme opinnäytetyössämme vas-
tauksia seuraaviin kysymyksiin: mitä on perhetyö? millaisessa roolissa per-
hetyö näyttäytyy akaan seurakunnassa? miten seurakuntalaiset, työntekijät 
ja hallinnossa toimivat arvioivat tätä perhetyötä? 

bikva-menetelmä seurakunnan työn arvioinnin välineenä

Halusimme työssämme kokeilla meille uudenlaista tutkimusmenetelmää 
ja valitsimme käyttöömme Bikva-menetelmän soveltuvin osin. oman työn 
arviointi on tärkeää työn kehittämisen ja myös oman ammattitaidon kehit-
tämisen välineenä. Halusimme kokeilla seurakunnan kontekstissa sosiaali-
työn piirissä käytettyä Bikva-arviointimenetelmää, jossa keskeistä on asiak-
kaiden osallisuus laadunvarmistajina. Sosiaalialalla menetelmää on käytet-
ty arvioitaessa asiakkaan osallisuutta työn suunnittelussa, kehittämisessä ja 
arvioinnissa. (Högnabba 2008, 5; krogstrup 2004, 7–9.)
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Hanne katherine krogstrup kehitti Bikva-menetelmän (Brugerinddragel-
se i kvalitetsvurdering) 1990-luvulla omissa hankkeissaan. menetelmän tar-
koituksena on saada asiakkaat toiminnan keskiöön varmistamaan työn, toi-
minnan tai palvelun laatua. asiakkaiden näkemykset ja kokemukset palve-
lujen laadusta ovat menetelmässä lähtökohtana. asiakkaat sanoittavat tut-
kimuksen arviointikriteerit omien kokemustensa perusteella. Bikva-mene-
telmää voidaan käyttää kehittämisen ja arvioinnin välineenä erityisesti sil-
loin, kun halutaan pohtia tulevaisuuden strategioita sekä kehittää palveluja 
ja toimintaa. menneisyyteen liittyviin kysymyksiin menetelmällä ei saada 
vastauksia. (Högnabba 2008, 10–11; krogstrup 2004, 7–9.)

Suomessa Bikva-menetelmä on ollut käytössä vuodesta 2004 lähtien. 
menetelmäoppaan ilmestyttyä Stakes tuki suunnitelmallisesti menetelmän 
käyttöönottoa ja siitä onkin saatu hyviä kokemuksia ja tuloksia. (Högnap-
pa 2008, 10–11.)

onnistuessaan Bikva-menetelmä tavoittaa asiakkaita, työntekijöitä, johtoa 
ja poliittisia päättäjiä. Samalla uudistetaan työkäytäntöjä ja käynnistetään 
kriittistä reflektiota arvioinnin kohteena olevasta toiminnasta. menetelmää 
käytetään sosiaalialalla arvioimaan asiakkaan osallisuutta työn suunnitte-
lussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. (Högnabba 2008, 5; krogstrup 2004, 
7–9.) Bikvan kivijalkana on, että asiakkaan kokemustieto palveluista on ar-
vokas asia, kun pohditaan palvelujen laatua, kehittämistä, vaikuttavuutta tai 
taloudellisuutta. asiakas voi auttaa organisaatiota käynnistämään oppimis-
ta sekä määrittämään omien kokemustensa pohjalta arvioinnin kriteerejä 
niin työntekijöiden kuin päättäjienkin toiminnalle. (koivisto 2009, 118.) 

Bikva-menetelmää koskeva tutkimus on osoittanut, että menetelmällä voi-
daan vaikuttaa työyhteisön arvokeskusteluun ja eettiseen pohdintaan. Useil-
la työpaikoilla on omat arjen toimintamallinsa, jotka tietoisesti tai tiedos-
tamatta ohjaavat käytännön toimintaa. Bikva-menetelmän avulla yhteisöä 
haastetaan nostamaan näitä toimintamalleja ja arvoja esille. Samalla pohdi-
taan käytäntöjä ja vaikutetaan tulevaan kehitykseen. kun asiakaslähtöisyys 
muuttuu painopisteeksi ja tutkiva ja arvioiva työote kehittyvät, on mahdol-
lista, että menetelmän avulla voimaantuvat sekä asiakkaat että työntekijät. 
asiakkaiden näkökulmia tulee kunnioittaa ja kuulla aidosti. Työntekijöiden 
osallistuminen arviointiin on tärkeää, ja yhteistä ymmärrystä etsitään dia-
logissa. (Högnabba 2008, 5, 10–11; krogstrup 2004, 9; Vataja 2009, 52.)
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bikva-menetelmän soveltaminen Akaan seurakunnan 
perhetyön arvioinnissa

Bikva-menetelmä koostuu pääasiassa neljästä vaiheesta, joissa haastatellaan 
ensin asiakkaita, toisessa vaiheessa työntekijöitä, kolmannessa vaiheessa or-
ganisaation johtohenkilöitä ja neljännessä vaiheessa päättäjiä. Bikva-mallia 
käytettäessä tiedonkeruumenetelmänä on usein ryhmähaastattelu. Tätä pe-
rustellaan sillä, että ryhmässä otetaan kantaa toisten esittämiin perustelui-
hin, eikä painopiste näin ollen ole yksilöllisissä ja tunnepitoisissa asioissa. 
Haastateltavat saavat tukea toisistaan ja voivat esittää vapaammin myös toi-
mintaa koskevaa kritiikkiä. (krogstrup 2004, 10–11.)

Sovelsimme Bikva-menetelmää akaan seurakunnassa alla olevan prosessi-
kaavion (kuvio 1) mukaisesti. 

KUviO 1. bikva-prosessin eteneminen Akaan seurakunnassa

akaan seurakunnassa bikva-mallin ensimmäisessä vaiheessa haastatel-
tiin seurakuntalaisia.  ryhmähaastatteluun osallistui kuusi henkilöä, iältään 
25–52-vuotiaita. Haastattelussa seurakuntalaiset nostivat esille ajatuksiaan 
perhetyöstä, sen merkityksestä ja kehittämiskohdista. Teimme haastattelusta 
tarkat muistiinpanot ja analysointivaiheessa kuuntelimme haastattelun usei-
ta kertoja. Tämän lisäksi aineistoa kerättiin myös sosiaalisen median, face-
bookissa olevan akaan seurakunnan lapsi- ja perhetyön sivuston kautta. lä-
hetimme sen kautta 20 yksityisviestissä pyynnön kertoa vapaasti akaan seu-
rakunnan perhetyöstä. Saimme yhdeksän vastausta. analysoimme haastat-
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telussa ja kirjoitelmina saadun materiaalin yhtenä aineistona yhdessä. ryh-
mittelimme aineiston aihepiireittäin. 

aineistosta löytyi kuusi teemaa: erityistä tukea tarvitsevien lasten ja hei-
dän perheensä kohtaaminen seurakunnassa, tiedottaminen ja seurakunnan 
toiminnan markkinointi, seurakunnan taloudellisten resurssien kohdenta-
minen, vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen, ennaltaehkäisevä perhe-
työ ja vapaaehtoistyö. kuvio 2 tarkastelee yhden teeman, vanhemmuuden 
ja parisuhteen tukemisen ilmenemistä haastatteluaineistossa. 

KUviO 2. vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen seurakuntalaisten näkemänä

Seurakuntalaisten esiin nostamat näkemykset ja arviot muodostivat lähtö-
kohdan haastatteluprosessin toiselle vaiheelle: asiakkaiden haastattelun ana-
lyysin myötä koottiin haastatteluohje, jota käytettiin haastateltaessa työn-
tekijöitä. Bikva-menetelmän ideana on, että empiirisesti relevantti tieto on 
löydettävä tutkimuksessa mukana olevien puheista. Prosessin tulisi olla ar-
vovapaa niin, että tutkija ei tuo omia arvojaan mukaan keskusteluun. läh-
tökohtana on se keskustelu, jonka osallistujat tuovat prosessiin. (Högnap-
pa 2008, 11–13; krogstrup 2004, 9.)
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toisessa vaiheessa haastateltiin työntekijöitä. kahteen ryhmähaastatte-
luun osallistui kolmetoista akaan seurakunnan työntekijää eri työmuodois-
ta. Tässä yhteydessä pohdittiin syitä seurakuntalaisten kokemuksiin ja heil-
tä saatuun palautteeseen. ensimmäisen vaiheen haastattelun aineistoa tar-
kasteltiin oman työn sekä työn resurssien näkökulmasta. ottamalla työnte-
kijät mukaan ”haastatteluketjuun” saatiin samalla selville heidän näkemyk-
sensä toimintaan vaikuttavista asioista, kuten työorganisaation toiminta-
kulttuurista, rakenteesta ja työolosuhteista. Bikva-menetelmän tarkoitus 
ei ole vain tiedonkeruu, vaan myös työtapojen muutos. (Högnappa 2008, 
11–12; krogstrup 2004, 9–10.) analysoimme haastatteluista saadun ma-
teriaalin yhdessä samaan tapaan kuin seurakuntalaisten haastattelumateri-
aalin (kuvio 3).  aineistosta koottiin uusi haastatteluohje tutkimuksen kol-
manteen vaiheeseen.

KUviO 3. Aihepiiristä työntekijöiden reflektioksi

Työntekijät eivät voi aina vaikuttaa työkäytäntöihin. Siksi kolmannessa 
vaiheessa arviointiprosessiin otettiin mukaan ne henkilöt, joilla on organi-
saatiossa vaikutusvaltaa suhteessa työntekijöiden toimintatapoihin. akaan 
seurakunnassa kolmas vaihe toteutui kirkkoherran ja talouspäällikön haas-
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tatteluna. Pohdimme heidän kanssaan asiakashaastattelujen ja työntekijä-
haastattelujen tuloksia sekä akaan perhetyöstä annettua palautetta. 

Neljännessä vaiheessa kaikki siihen mennessä saatu tieto koottiin ja ar-
vioitiin saatuja tuloksia. aikaisemmissa vaiheissa saatu palaute vietiin päät-
täjille, tässä tapauksessa kirkkoneuvostolle. Heidän keskustelustaan syntyi 
neljäs ryhmähaastattelu.   

kolmannen ja neljännen vaiheen keskusteluissa puhuttiin käytettävistä 
resursseista, työpaikan työkulttuurista, muutoksen tarpeista ja mahdolli-
suuksista. erityisen tärkeää mielestämme oli tuoda esille ne tulokset, joihin 
kirkkoneuvostolla oli konkreettisesti mahdollisuus vaikuttaa omassa pää-
töksenteossaan.

Haastatteluprosessin tuloksia

Perhelähtöinen, monialainen työote haasteena

Seurakuntalaisten haastattelussa tuli esille pelko leimautumisesta osallistut-
taessa seurakunnan toimintaan. Toiveeksi nousi se, ettei kirkon sanoma oli-
si kovin julistavaa ja siten luotaantyöntävää. Toisaalta seurakuntalaiset toi-
voivat myös, ettei kirkko häpeä sanomaansa siitä, että kaikki kelpaavat ih-
misinä ilman titteleitä ja oppiarvoja. 

Seurakunnan työntekijät kertoivat haastatteluissa, että kirkon sanoma on 
luovuttamaton osa työtä ja juuri se osa, jolla erotutaan yhteiskunnallises-
ta perhetyöstä. Tämä kertoo sitoutumisesta kutsumukseen ja kirkon sano-
maan. kirkon kasvatuksen linjaus puhuu kasteen merkityksestä, jonka va-
raan kaikki rakentuu. kirkon tehtävä on olla seurakuntalaisten tukena hei-
dän kasvussaan kristittyinä. Sanomaa ei saa piilottaa. Sanoman julistami-
nen, toisin sanoen kasteeseen liittyvä kasvatus ja kasvun tukeminen, ei ta-
pahdu vertikaalisesti ylhäältä alaspäin vaan horisontaalisesti vierestä, vierel-
lä kulkien, yhdessä avoimesti keskustellen ja vastauksia yhdessä löytäen (ks. 
myös ojell 2013, 17–19; Haastettu kirkko 2012, 179).

Seurakunnan työntekijät kertoivat, että oman seurakunnan perhetyön mo-
nialaiselle yhteistyölle ei ole olemassa suunnitelmaa ja yhteistyö on satun-
naista. minäkö perhetyön tekijä? -julkaisussa (2009, 30) kerrotaan erilai-
sista mahdollisuuksista organisoida perhetyötä. Perhelähtöisyys ja perhetyö 
vahvistuvat, mikäli perhetyöhön on tehty yhdessä pitkän aikavälin suunni-



109

telma. Perhetyössä voisi olla vastaava työntekijä, joka koordinoisi ja kehit-
täisi perhetyötä. 

Perhetyössä on äärettömän tärkeää se, että sitä tekevät kaikki työalat. Suun-
nitteluun käytetään aikaa ja rahaa sekä hyödynnetään vapaaehtoisia. Perhe-
työssä tulisi olla erilaisista perheistä eri sukupuolta edustavia ihmisiä. Per-
helähtöisyys on avainsana työssä eri työaloilla, joiden toimintaa tehostetaan 
verkostoitumalla paikallisesti. (minäkö perhetyön tekijä? 2009, 30; lap-
set seurakuntalaisina 2013, 27–28.) Joka kolmannessa seurakunnassa Suo-
messa perhetyötä koordinoi monialainen perhetyön tiimi (Haastettu kirk-
ko 2012, 145).

myös seurakuntaneuvoston edustajat näkivät monialaisessa perhetyössä ja 
sen kehittämisessä paljon haasteita: yhteistyön haasteet ja resurssien vähyys. 
meidän kirkko -strategian mukaan perhe on seurakunnan tärkein yhteis-
työkumppani. kirkon tavoitteena on tukea perhettä arjessa ja sen tuomis-
sa haasteissa. kokonaisvaltainen lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemi-
nen on osa kirkon perustehtävää. Jokainen työala osallistuu tämän perus-
tehtävän toteuttamiseen. (Haastettu kirkko 2012, 176; lapset seurakunta-
laisina 2013, 5.) Haasteena voi olla esimerkiksi diakonian ja kasvatuksen 
yhteistyön syventäminen. resursseja tulisi perhetyössä siirtää tarpeen mu-
kaan, ja yhteistyön tulisi olla joustavaa, jotta laaja-alainen perhetyö toteu-
tuisi (ojell 2013, 23–26.) 

nummela ja ojell (2010) ehdottavat esimerkiksi työparimallin käyttöä 
seurakunnan diakonisessa perhe- ja parisuhdetyössä, kotikäynneillä sekä per-
he- ja päiväkerhoissa. Toimintamalli vaatii seurakunnalta panostusta perhe-
työhön ja resursseja toiminnan käynnistämiseen ja ylläpitoon (nummela & 
ojell 2010, 178; rättyä 2009, 95).

yksikään seurakunnan työala ei pärjää ilman yhteistyötä niin seurakun-
nan sisällä kuin verkostoitumalla ulkopuolelle. osallisuuteen tukeminen, yh-
teisöllisyys, perhelähtöisyys ja rinnalla kulkeminen ovat toisaalta seurakun-
nan vahvuustekijöitä mutta myös avainasioita tulevaisuuteen suunnattaessa.  

Taloudellisten resurssien kohdentamisessa on varmasti akaan seurakun-
nan hallinnossa otettava huomioon myös kirkon strategia ja paikalliset tar-
peet. Hallinnon haastattelussa tuotiin esille myös seurakuntalaisten vastuu-
ta toiminnasta ja vapaaehtoisten merkitystä perhetyössä. Verkostoituminen 
muiden perhetyötä tekevien kanssa nähtiin yhtenä mahdollisuutena perhe-
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työn kehittämiseksi. Työntekijät ja seurakuntalaiset kertoivat haastatteluissa 
jo yhteisistä toiminnallisista verkostoista. (Haastettu kirkko 2012, 116–117.)

Mitä painotetaan?

Perhetyöstä keskusteltaessa aiheena olivat myös perhejumalanpalvelukset, 
jotka eivät tavoita kohderyhmäänsä.  Jumalanpalvelusten kävijämäärät ovat 
kasvaneet seurakunnissa, joissa jumalanpalvelusten suunnittelussa on huo-
mioitu seurakuntalaisten rooli jumalanpalveluksessa, yhteinen suunnittelu, 
käytetty musiikki ja ajankohta. Seurakunnan tulisi myös kiinnittää huomi-
ota jumalanpalvelusten tavoitettavuuteen. Prosessi nosti esille myös kysy-
myksen, mitä seurakunnan työssä tulisi tulevaisuudessa painottaa. onko 
painopiste edelleen akaan seurakunnan strategian (2013) mukaisesti juma-
lanpalveluselämän kehittämisessä vai siellä, missä ruohonjuuritasolla eniten 
kaivattaisiin – kasvatuksessa ja palvelussa?

Saavutettavuus

Haastatteluissa nousi esille myös seurakuntalaisten kokemus erityislasten ja 
heidän perheensä sivuun jäämisestä. erityistä tukea tarvitsevan ei ole help-
poa tulla seurakunnan toimintaan mukaan. Toisaalta työntekijät kertoivat, 
että mistään toiminnasta ei käännytetä ja että aina pyritään löytämään rat-
kaisu lapsen ja hänen perheensä osallistumisen mahdollistamiseksi. Joskus 
ratkaisu voi olla perheen itse lapselleen hankkima avustaja vaikkapa kerhoon 
tai leirille tai vanhempien työntekijän kanssa keskustellen yhdessä löytämät 
toimintaratkaisut onnistuneen leiri- tai kerhokokemuksen mahdollistami-
seksi. mistä johtuu, etteivät nämä asiat kohtaa toisiaan? miksi perheillä ei 
ole tietoa osallistumisen mahdollisuudesta, vaan päällimmäisenä on koke-
mus sivuun jäämisestä?

Seurakunta on myös erityisten seurakunta. Jokainen kasvaa oman peri-
mänsä rajoissa, ja kristillisen kasvatuksen tehtävänä nähdään myös rohkais-
ta lasta olemaan oma itsensä ja kasvamaan omaksi itsekseen. kristillisen ih-
miskäsityksen mukaan jokainen lapsi ja aikuinen on erityinen Jumalan ku-
va, ja siksi on tärkeää, että jokainen voi kokea olevansa tervetullut osallisek-
si kristilliseen yhteisöön. (Halme 2013, 36–38.)
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Perheen ja parisuhteen tukeminen lapsiperheen eri vaiheissa

Seurakuntalaisten haastatteluista syntyi käsitys, että pikkulapsivaiheessa tu-
kea seurakunnan lapsi- ja perhetyöstä saatiin riittävästi. Työntekijöiden mie-
lestä vanhemmuuden tukeminen koettiin myös tärkeäksi. Pohdintaa haas-
tatteluissa herätti se, millaisin yhteistyömuodoin perheiden ja parisuhteen 
tukemista tulisi tehdä. miten tukeminen jatkuu pikkulapsityön jälkeen? 
Seurakuntalaiset lähtivät jo ideoimaan vanhempainkahvilaa koulu- ja tei-
ni-ikäisten vanhemmille.  

kaikissa haastatteluissa sivuttiin Parisuhteen palikat -toimintaa. Toimin-
nassa aikuisille oli parisuhteen huoltamiseen liittyviä teemailtoja, ja samaan 
aikaan järjestettiin lastenhoito. Toiminta päättyi yhteistyön haasteisiin ja hen-
kilöstövaihdoksiin. Tällä hetkellä parisuhteen tukemisesta vastaavat pappi-
en vihkikeskustelut, avointen kerhojen vanhempien keskustelut, diakonian 
vastaanotoilla käydyt keskustelut ja niin edelleen. olisiko kuitenkin mah-
dollista ajatella seurakuntalaisten tarpeista nousevaa parisuhdetyötä uudel-
leen seurakunnan omana toimintamuotona?

Seurakuntalaiset keskustelivat haastattelussa toisten auttamisesta ja ko-
konaisvaltaista tukea tarvitsevien perheiden tarpeista, ja osa toi asian esiin 
myös kirjallisissa kertomuksissa. He ottivat esille ennaltaehkäisevän perhe-
työn ja kertoivat, että heidän mielestään on seurakunnankin tehtävä tukea 
perheitä jo ennen suurien ongelmien syntymistä. apu voisi olla keskustelu-
apua tai kodinhoidollista apua. 

Työntekijöistä osa näki seurakunnan kaiken työn olevan ennaltaehkäise-
vää perhetyötä. Seurakunnan toiminnan voisi mieltää hyvinvointia tukevaksi 
toiminnaksi. Jos perhe saa hyvinvointiin tukea vaikkapa avoimesta perheker-
hosta sen työntekijöiltä ja vertaisilta vanhemmilta, voi arjen haasteiden koh-
taaminen olla helpompaa. (laurinen 2013, 48–51; mäntynen 2013, 9–11.)

Perhelähtöinen työote on haaste jokaiselle seurakunnan työntekijälle. Per-
heillä on erilaisia tarpeita: ohjauksellisia ja kokonaisvaltaisen tuen tarpeita. 
Työtä kehitettäessä tulee pohtia myös yhteistyötä seurakunnan sisällä. Haas-
teena voi olla esimerkiksi diakonian ja kasvatuksen yhteistyön syventämi-
nen joissakin perhetyön tilanteissa. resursseja tulisi voida siirtää tarpeen 
mukaan, ja yhteistyön tulisi olla joustavaa, jotta laaja-alainen perhetyö to-
teutuisi. (ks. myös ojell 2013, 23–26.)
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Seurakunnallisen ja yhteiskunnallisen perhetyön välinen suhde

Prosessin aikana virisi paljon keskustelua seurakunnan perhetyöstä suhteessa 
kunnan perhetyöhön. yhteistyön tiivistäminen olisi tarpeen, näin tulisivat 
käyttöön molempien vahvuudet perheiden parhaaksi. Työtä tehdään molem-
missa mahdollisesti samojenkin perheiden kanssa. Seurakunnan vahvuudet 
ovat nimenomaan ennaltaehkäisevässä, hyvinvointia tukevassa perhetyössä, 
päiväkerhoissa, avoimissa perhekerhoissa, muussa kasvatuksellisessa kerho-, 
leiri- ja tapahtumatoiminnassa sekä diakoniatyössä. Seurakunnan pitäisi tun-
nistaa ja vahvistaa omaa rooliaan ja osaamistaan, jotta se huomioitaisiin yhä 
enemmän varteenotettavana yhteistyökumppanina yhteiskunnan puolelta. 

Huokunan (2008, 127–131) mukaan paljon yhteistyömahdollisuuksia 
olisi vielä käytettävissä esimerkiksi taloudellisen ja hallinnollisen yhteistyön 
parissa. esimerkiksi kunnan ja seurakunnan virkoja voitaisiin yhdistellä tai 
voitaisiin käyttää samoja toimitiloja. muita tuttuja ja kehittämisen arvoisia 
toimintoja löytyy muun muassa kouluissa tehtävästä työstä, kehitysvammais-
ten parissa tehtävästä työstä sekä perheasianneuvottelukeskuksista. 

akaassa seurakunnalla ja kaupungilla on jo olemassa kaksi yhteistä virkaa 
päihdetyössä. Tulevaisuuteen ja kehittämiseen suuntautuvaan ajatuskul-
kuun sopisi hyvin tutkimus tai hanke, jossa keskityttäisiin kunnan ja seu-
rakunnan yhteistyön tiivistämiseen sekä kummankin vahvuusalueiden tut-
kimiseen. Toinen kehittämistutkimus voisi olla perheprojekti, jossa kunta 
ja seurakunta tekisivät yhteistyössä esimerkiksi ennaltaehkäisevää perhetyö-
tä niin sanotulla huolen harmaalla alueella olevien perheiden kanssa. näin 
voitaisiin toimia esimerkiksi silloin, jos perhe ei ole vielä lastensuojelun asi-
akas, mutta huoli päivähoidossa on suuri. yhteistyön tiivistäminen on suu-
ri haaste mutta tarpeellista, sillä niin yhteiskunnassa kuin seurakunnassa-
kin toimitaan tulevaisuudessa entistä vähäisemmin taloudellisin varoin ja 
työntekijäresurssein. 

Toinen merkittävä yhteistyökuvio olisi muiden seurakuntien kanssa tehtä-
vän toiminnallisen yhteistyön vahvistaminen, joka mahdollistaisi myös re-
surssien vahvistamisen (Huokuna 2008, 133). Seurakunta voisi ottaa kehit-
tämishankkeekseen yhteistyön koskien erityislapsia ja -nuoria sekä heidän 
perheitään. Voitaisiin nimittää yhteinen hanketyöntekijä esimerkiksi kou-
lun ja seurakunnan väliseen yhteistyöhön. Tällä varmistettaisiin se, että ku-
kaan ei kokisi osattomuutta seurakunnan toiminnassa, vaan yhteyshenki-
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lö auttaisi muun muassa leireillä avustajan roolissa. Hän olisi tuttu jo kou-
lusta, jolloin sopeutuminen leiriolosuhteisiin olisi helpompaa. Vapaaeh-
toistyön koordinointiin voitaisiin palkata hanketyöntekijä, jonka tehtävä-
nä olisi vapaaehtoisjoukon tukeminen ja mahdollinen koulutus, rekrytoin-
ti sekä sopivien tehtävien etsiminen. Vapaaehtoistyö kutsuu osallisuuteen 
oman yhteisön keskellä.

Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset

Bikva-menetelmän soveltava käyttö osoittautui mielestämme mielekkääksi 
tavaksi tehdä arviointitutkimusta seurakunnassa, vaikka menetelmän raken-
ne onkin monivaiheinen. Seurakunnan toiminnan arviointi osoittautui mo-
nipuoliseksi ja uusia näkökulmia antavaksi. osaksi se johtui varmasti siitä, 
että seurakunnan toiminta on laaja-alaista, ja perhetyö näkyy jokaisella osa-
alueella jo kasteesta alkaen. menetelmässä asiakkaan ääni eli seurakuntalai-
sen kuuleminen on tärkeintä. Se tuo mielestämme painoarvoa menetelmän 
käyttämiseen. Bikvan asiakaslähtöisyys ei tarkoita sitä, että kaikki toiminta 
muutetaan asiakkaiden haluamiksi, vaan sitä, että asiakkaiden näkökulma 
otetaan huomioon toimintaa kehitettäessä (koivisto 2009, 121). Tutkimus-
tapa lähensi mielestämme seurakuntaa organisaationa sen käyttäjiin mutta 
antoi myös paljon eväitä tutkijoille työn kehittämiseen. Bikva-menetelmällä 
voidaan saada näkyviin seurakunnan omat alueelliset hyvät käytännöt mut-
ta myös ne osa-alueet, jotka edellyttävät vahvistamista.

oman yhteisön asiakkuudelta odotetaan laatua ja syvyyttä. kuinka seura-
kunnat tulevaisuudessa vastaavat jäsentensä odotuksiin ja toiveisiin? kuinka 
jäsenet tulevat kuulluksi omassa seurakuntayhteisössään? Voisivatko asiaka-
sarvioinnin menetelmät olla laajemmin käytössä kirkossa ja tuoda jäsenten 
tosiasialliset toiveet näkyvämmiksi ja syventää näin jäsenyyden merkitystä? 
kauppisen, Särkiön ja Hiilamon (2010, 45–46) mukaan laatuajattelu ei so-
vi seurakunnan toimintaan. Seurakunnan työssä ei ole turhia töitä, eikä sel-
laisia, joita voitaisiin tyypillisin laatu- tai määrämittarein mitata. Parhaiten 
seurakuntatyötä voitaisiin mitata erilaisten toimintojen yhteistyön sujumi-
sena sekä pyrkimyksenä mahdollisimman hyvin hoidettuun työhön. laa-
tu näkyisi nimenomaan tyytyväisinä seurakuntalaisina ja hyvänä maineena. 
(kauppinen ym. 2010, 45–46.) Seurakunta voisi kuitenkin tutustua esi-
merkiksi erilaisiin sosiaalitoimessa tehtäviin laatumittareihin, joiden poh-
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jalta voitaisiin muodostaa oman tapa laadun mittaamiseen. kumpi seura-
kunnan jäsenelle on tärkeämpää: vuorovaikutus, osallisuus ja yhteisöllisyys 
paikallistasolla vai institutionaalisen kirkon sanoman kautta rakentuva yh-
teenkuuluvuus?

Perhe ja seurakuntaperhe ovat limittäisiä yhteisöjä opinnäytetyössämme. 
Paikallisuus on vahvuus seurakunnassa. Työntekijät kykenevät tunnistamaan 
akaan seurakunnan alueella asuvien ihmisten elämän haasteet ja kipupis-
teet, mikä auttaa myös verkostoitumisessa eri organisaatioiden kanssa. yk-
sittäisten ihmisten ja perheiden kanssa toimimisessa on oltava vastuunkan-
taja, joka kykenee tekemään päätöksiä perheiden hyväksi. Tämä tutkimus 
tuki näitä edellä mainittuja asioita ja toi ne esiin lisäten työntekijöiden ym-
märrystä akaan seurakunnan perhetyön merkityksestä ja tarpeellisuudesta. 
Tutkimus vahvisti perhetyön roolia seurakunnan perustyönä, joka kuuluu 
kaikille työntekijöille. 

Tutkimus on kuvaileva, eikä näin ollen anna akaan seurakunnalle val-
miita vastauksia toimintansa kehittämiseen. Seurakunta on monella tapaa 
muutosvaiheessa perustehtävän pysyessä samana. Seppänen-Järvelä (2009) 
kuvaa, että muutos voidaan yksilötasolla kokea uhkana ja se voi tuoda epä-
varmuutta työyhteisöön. oman työn arviointiin osallistuminen voi kuiten-
kin tuoda myös uusia välineitä muutoksen käsittelyyn lisäten työn mielek-
kyyttä, työntekijöiden hyvinvointia ja työntekijöiden välistä vuorovaikutus-
ta (Seppänen-Järvelä 2009, 37–44). Vatajan (2009, 52–55) mukaan arvioi-
valla ajattelutavalla ja työotteella voidaan esittää kysymyksiä seurakunnan 
perhetyön toiminnan tavoitteista, niiden toteutumisesta ja seurauksista. Tä-
mä kaikki mahdollistaa työyhteisön oppimista ja tietoisuutta niin omista ar-
voista kuin asenteistakin. onnistuakseen arvioiva työote vaatii työyhteisöltä 
keskinäistä dialogia. opinnäyteprosessin kautta käsitys seurakunnan perhe-
työstä sai vahvistusta mutta myös toi esiin kehityskohtia. 

Tutkimus nosti esille paljon monialaisesti ja yhdessä pohdittavia kysymyk-
siä ja aiheita, joihin akaan seurakunnassa olisi hyvä etsiä ratkaisuja. Seu-
rakunnan strategiseksi painopisteeksi kirjattu jumalanpalvelusten kehittä-
minen on yksi haasteista. mitä se tarkoittaa akaan seurakunnan perhetyön 
kannalta? kuinka perheitä kutsutaan osallistumaan jumalanpalvelukseen, 
rohkaistaan toteuttamaan jumalanpalvelusta ja kohdataan jumalanpalveluk-
sessa? kuinka kasvatustyön jatkumo voisi tapahtua seurakuntalaisen näkö-
kulmasta joustavasti ja katkeamatta? kuinka seurakunta voisi olla mukana 
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tukemassa kouluikäisten lasten vanhempia heidän kysymyksissään? kuinka 
tukea erityislapsia ja heidän perhettään niin, ettei syntyisi kokemusta ulko-
puolisuudesta? kuinka rekrytoida vapaaehtoisia ja löytää heille uusia mah-
dollisuuksia, oikeanlaisia tehtäviä toimia seurakunnassa? kuinka seurakun-
nan työ voisi muuttua työntekijäkeskeisestä toiminnasta vapaaehtoisuutta 
ja osallisuutta mahdollistavaksi toiminnaksi?

Jokaisesta seurakuntalaisten haastattelusta ja kertomuksista esille noussees-
ta aihepiiristä voisi myös saada jatkotutkimusaiheen tai uuden kehittämis-
hankkeen. ymmärrämme hyvin työntekijäresurssien tilan kirkossa yleen-
sä ja paineen säästää työntekijöiden palkkakuluissa. Uusien rahoituskana-
vien ja yhteistyöhankkeiden selvittäminenkin voi tuntua suurelta haasteel-
ta. luovia ratkaisuja ja toimintamenetelmiä on kuitenkin hyvä pohtia yh-
dessä monialaisesti.
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Outi Mäntynen 

3.3 hyVinVointia edistäVä perhetyö on 
aVain parempiin perhepalVeluihin

Perheiden näkökulmasta on olennaista, että perhetyön kysyntä, tarpeet 
ja tarjonta kohtaavat. Toimintaympäristön ja perherakenteiden muut-

tuminen haastaa perhetyön toimijat lastensuojelullisen perhetyön vahvis-
tamisen lisäksi kehittämään uusia toimintamalleja ennaltaehkäisevään per-
hetyöhön. kehittämistyön tavoitteena on löytää konkreettisia keinoja, joil-
la perheiden avuntarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa. 

Tähän haasteeseen vastasi myös Säkylän kunnassa vuosina 2011–2013 to-
teutettu kaksivuotinen perhetyön kehittämishanke, jossa toimin hankkeen 
koordinaattorina. Pesue-hankkeen nimi tulee silkkiuikuista, jotka ovat Sä-
kylän Pyhäjärven yleisin uikkulaji. Silkkiuikkuperheen eli pesueen huoleh-
timiseen osallistuvat sekä koiras että poikasia selässään kantava emo. Tämä 
hellyttävä näky poikasistaan yhdessä huolehtivista vanhemmista toimi inspi-
raationa hankkeen nimelle. Tämä artikkeli perustuu opinnäytetyöhöni, jos-
sa kuvataan ja arvioidaan Pesue-hankkeen toteutumista (mäntynen 2013). 

Hankkeen kohderyhmänä olivat lapsiperheet, joissa oli yksi tai useampi 
alle 8-vuotias lapsi. Hanketta hallinnoi Säkylän seurakunta. kehittämisyh-
distys Pyhäjärviseutu ry:n myöntämä leader-rahoitus kattoi 60 % hank-
keen budjetista. muina rahoittajina olivat Säkylän kunta (20 %) ja Säkylän 
seurakunta (20 %). rahoittajien lisäksi hankkeessa olivat mukana Säkylän 
ja köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän neuvola ja 17 paikallista yh-
distystä. kaikki toimijat näkivät hankkeen painopistealueena perheyhteyt-
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tä vahvistavan ja ennaltaehkäisevän työn kehittämisen. Pesue-hankkeen toi-
mintaa johti työryhmä, joka koostui kunnan, kuntayhtymän, seurakunnan 
ja leaderin edustajista. (Pesue-hankkeen loppuraportti 2013.)

Pesue-hankkeen lähtökohdat

Pesue-hanketta edeltävänä vuonna 2010 Säkylään syntyi 60 vauvaa keski-
määräisen 40 vauvan sijasta. Tämä paljon paikallista huomiota saanut ”vau-
vabuumi”, kasvaneet lastensuojelukustannukset ja suuri avioerojen määrä 
toimivat perusteena perhetyön kehittämistarpeelle. eri perhetyön toimi-
jat tekivät kukin tahollaan ennaltaehkäisevää työtä perheiden hyvinvoin-
nin edistämiseksi, mutta toimijoiden välinen yhteistyö oli satunnaista. yh-
teistyön kehittäminen kaipasi koordinoijaa, joka aluksi kartoittaisi eri toi-
mijoiden tarpeet ja toiveet sekä jatkossa ohjaisi suunnitelmallisesti kehittä-
mistyötä eteenpäin. 

kesällä 2011 Pesue-hankkeen valmisteluvaiheessa Säkylän seurakunnan 
vanha kerhotila Pytinki remontoitiin perhetyön tilaksi Pyhäjärviseutu ry:n 
investointihankkeena. Säkylän seurakunnan omistamasta kerhorakennuk-
sesta tuli perhekerhotoiminnan keskus. 

Hankkeen tavoitteet

Pesue-hankkeen tavoitteena oli luoda pilottimalli, joka parantaisi perhepal-
veluita kehittämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Pesue-hankkeessa 
mukana olevien tahojen yhteisenä tavoitteena oli perheiden hyvinvoinnin 
edistäminen ja tukeminen sekä pyrkimys tehdä Säkylästä perheystävällisem-
pi kunta. lisäksi tavoitteena oli, että pienen kunnan perhetyöhön syntyisi 
sellaisia toimivia ja pysyviä yhteistyömalleja, joiden avulla säästettäisiin tu-
levaisuudessa julkisia perhetyön menoja. Tarkoituksena oli luoda uusia toi-
mintamuotoja perheiden ja perhetyön toimijoiden tarpeiden ja toiveiden 
pohjalta, mutta myös vahvistaa olemassa olevia ja toimivia perhetyön käy-
täntöjä. näiden perheille suunnattujen toimintamuotojen toivottiin tarjo-
avan perheille mahdollisuuden sosiaaliseen verkostoitumiseen. organisoi-
dulla yhteistyöllä ja voimien yhdistämisellä olisi mahdollista saada aikaan 
enemmän ja laadukkaampia perhepalveluja, joissa jokainen taho voisi ol-
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la mukana omalla erityisosaamisellaan. (Pesue-hankkeen toimintasuunni-
telma 2011, 2.)

Kehittämistyön kuvaus

Pesue-hankkeen perhetyön kehittäminen keskittyi neljään toimintamuo-
toon: Perheiden Pytingissä kokoontuvien avoimien perhekerhojen ja per-
hevalmennuksen kehittämiseen, uuden perhetyön toimintamuodon eli on-
nittelukotikäyntien aloittamiseen ja toteuttamiseen sekä yhdistysyhteistyön 
koordinointiin. 

Avoimet perhekerhot

avoimet perhekerhot keskitettiin perhekeskusmallin tapaan toimimaan yh-
teen paikkaan, seurakunnan Pytinki-nimiseen kerhorakennukseen, Toimin-
tojen keskittämisen yhteydessä Pytinkiä alettiin kutsua Perheiden Pytingik-
si. Syksystä 2011 lähtien siellä kokoontui useita avoimia perhekerhoja vii-
koittain. näitä olivat seurakunnan vauva- ja perhekerhot sekä mannerhei-
min lastensuojeluliiton (mll) perhekahvila. Vuoden 2012 alusta lähtien 
Pesue-hanke aloitti uutena toimintana illalla kokoontuvan perhekerhon, jon-
ka vetovastuu oli vuorotellen kerhossa käyvillä vanhemmilla. iltaperheker-
ho perustettiin perheiltä tulleen palautteen pohjalta. iltaperhekerho palveli 
työssäkäyviä vanhempia ja isiä, joille ei ollut mahdollista osallistua kerhoi-
hin aamuisin tai päiväaikaan. Pesue-hanke ylläpiti avointa perhekerhotoi-
mintaa myös kesäisin kesäperhekahvilan muodossa. (Pesue-hankkeen lop-
puraportti 2013.)

Toimenkuvaani hankevetäjänä kuului avoimiin perhekerhoihin osallistu-
minen ohjaajan roolissa. olin päävastuussa seurakunnan vauvakerhon ohja-
uksesta ja sen lisäksi vierailin sovitusti seurakunnan perhekerhossa ja mll:n 
perhekahvilassa. Tein vauvakerhotoiminnassa yhteistyötä muiden perhetyön 
toimijoiden kanssa, ja he vierailivat säännöllisesti kerhossa erilaisten teemo-
jen mukaan. koordinoin iltaperhekerhon vapaaehtoistyötä ja olin tarvitta-
essa myös kerhon vastuuvuorolaisena. Vastasin myös kesäperhekahvilan toi-
minnan ylläpidosta. Pesue-hankkeen aikana kiinnitettiin erityistä huomio-
ta Perheiden Pytingin avoimista varhaiskasvatuspalveluista tiedottamiseen. 
Tärkeinä tiedotuskanavina toimivat seurakunnan kerhot, neuvola, päivä-
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hoidon yksiköt ja koulut sekä hankkeen omat internet- ja facebook-sivut. 
(Pesue-hankkeen loppuraportti 2013.)

Pesue-hankkeen aikana edellä kuvattujen avoimien varhaiskasvatuspalvelu-
jen kävijämäärät lisääntyivät. kävijämäärien selvää nousua selittävät omalta 
osaltaan uudet, hankkeen myötä syntyneet perheiden avoimet toimintamuo-
dot, mll:n perhekerhotoiminnan lisääntyminen ja hanketyöntekijän an-
tama ”ylimääräinen” työpanos perhekerhoissa. lisääntyneet työvoiman an-
siosta kerhoja ei jäänyt pitämättä yllättävien esteiden, esimerkiksi sairauslo-
mien vuoksi, vaan työn järjestely oli helpompaa. myös hankkeen myötä te-
hostunut avoimia perhekerhoja koskeva tiedotus vaikutti luultavasti positii-
visesti kävijämääriin ja jokaiseen kerhoon löytyi omanlainen kävijäkuntansa. 

Moniammatillinen perhevalmennus

neuvolan henkilökunta nimesi hankkeessa omaksi kehittämiskohteekseen 
perhevalmennuksen. Pesue-hankkeen myötä perhevalmennuksen suunnit-
teluun ja toteutukseen osallistui moniammatillinen perhevalmennustiimi. 
Tiimiin kuului neuvolan terveydenhoitajien, fysioterapeutin ja psykologin 
lisäksi uusina toimijoina seurakunnan edustaja, Pesue-hankevetäjä ja har-
rastetoiminnan piirissä toimivia kolmannen sektorin edustajia. Työvoima-
resurssien kasvettua pystyttiin toimintaa laajentamaan niin, että kaikki las-
ta odottavat perheet saivat kutsun perhevalmennukseen. Tiimi nimesi per-
hevalmennuksen keskeisiksi arvoiksi perheen, vanhemmuuden, parisuhteen 
ja yhteisöllisyyden. 

osallistuin uuden perhevalmennusrungon suunnitteluun yhdessä äitiys-
neuvolan ja lastenneuvolan terveydenhoitajien kanssa. Uusi runko sisälsi 
12 kokoontumista, joista seitsemän toteutettiin odotusaikana ja viisi lapsen 
syntymän jälkeen. Perhevalmennuskertojen sykli kesti vuoden. ensimmäi-
nen uuden perhevalmennusrungon mukainen valmennus aloitettiin vuo-
den 2012 alussa. (Pesue-hankkeen loppuraportti 2013.)

kokoontumisten luonnetta muutettiin ”tietopohjaisesta opetuksesta” sään-
nöllisesti kokoontuvaksi vertaisryhmäksi, jossa informoinnin lisäksi pyrit-
tiin vanhempien sosiaaliseen verkostoitumiseen. Toisiin tutustuttiin yhteisen 
tekemisen merkeissä, esimerkiksi ”mammamuskarin”, vauvanruokakurssin 
ja vuorovaikutusleikin yhteydessä. koska uusi perhevalmennusrunko sisäl-
si monta kokoontumiskertaa lapsen syntymän jälkeen, perhevalmennuksen 
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uudeksi tärkeäksi tavoitteeksi vahvistui lapsen ja vanhemman vuorovaiku-
tuksen tukeminen lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana. kokoontumisis-
ta muodostui monipuolinen ja kattava odotusaikaan, lapsen hoitoon ja van-
hemmuuteen sekä uuden elämänvaiheen muutoksiin ja varhaiseen vuorovai-
kutukseen keskittyvä kokonaisuus. Vanhemmille kokoontumiset tarjosivat 
mahdollisuuden tutustua toisiinsa. (Pesue-hankkeen loppuraportti 2013.). 

Säkylän seurakunnalla oli vanhoja perinteitä perhevalmennuksessa toi-
mimisesta. 1990-luvulla seurakunnan työntekijä piti kastetta käsitteleviä 
perhevalmennuskertoja odottaville vanhemmille. Perinne kuitenkin loppui 
vähäisten kävijämäärien vuoksi. (nieminen 2013.) Pesue-hankkeen myötä 
seurakunta halusi elvyttää tämän vanhan tavan. Seurakunnan oma perhe-
valmennuskerta sijoittui odotusajan loppupuolelle, ja sen aiheena oli kaste, 
jota käsiteltiin sekä käytännöllisestä ja hengellisestä näkökulmasta. Hanke-
vetäjän roolissa olin seurakunnan edustajan työparina mukana kokoontu-
misessa, jossa tutustuimme johdollani vanhemmuuteen kuuluviin tuntei-
siin Vanhemmuuden palikat -työmenetelmää käyttäen. 

Perhevalmennuksien kävijämäärien kasvua on mahdotonta todentaa tar-
kasti, koska jokainen moniammatillisen perhevalmennustiimin jäsen tilastoi 
vain omien käyntiensä kävijämäärät eikä kävijämääristä tehty yhteistä koon-
tia. äitiysneuvolan terveydenhoitajan mukaan uusi perhevalmennusrunko 
on monipuolisuudessaan tarjonnut hyviä kokoontumiskertoja myös uudel-
leensynnyttäjille. Tämä on näkynyt myös kävijätilastoissa niin, että uudel-
leensynnyttäjät ovat osallistuneet perhevalmennukseen innokkaammin kuin 
aiemmin. omien havaintojeni mukaan uudelleensynnyttäjät toivat perhe-
valmennuskokoontumisiin kokemusasiantuntijuutta ja ensisynnyttäjät an-
toivat tälle kokemustiedolle suuren arvon.

Onnittelukotikäynnit 

Uutena toimintamuotona Pesue-hankkeessa aloitettiin tammikuussa 2012 
onnittelukotikäynnit vauvaperheisiin. onnittelukotikäynnin tarkoituksena 
oli tuoda positiivinen viesti perheille ja toivottaa uusi säkyläläinen tervetul-
leeksi kuntaan. Vauva sai onnittelukotikäynnin yhteydessä muutaman lah-
jan hankkeessa mukana olevilta ja sitä tukevilta tahoilta. kotikäynnit tarjo-
sivat mahdollisuuden myös tiedottaa kunnassa tarjolla olevista perhepalve-
luista. (Pesue-hankkeen loppuraportti 2013.)
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ensimmäisen puolen vuoden aikana vierailin hankkeen vetäjänä sekä kol-
men kuukauden että vuoden ikäisten vauvojen perheissä. resurssien säästä-
miseksi onnittelukotikäyntien määrä vähennettiin kesällä 2012 yhteen ko-
tikäyntiin. Vierailut tehtiin neljän kuukauden ikäisten kastettujen vauvo-
jen perheisiin. (Pesue-hankkeen loppuraportti 2013.) Sain perheiden yhte-
ystiedot kirkon jäsentietojärjestelmästä ja olin kirjeitse yhteydessä perhee-
seen ennen kotikäyntiä. 

onnittelukotikäynnin ajankohta suunniteltiin yhteistyössä äitiys- ja las-
tenneuvolan henkilökunnan kanssa. neuvolan kotikäynnit ajoittuvat vauvan 
ensimmäiselle elinkuukaudelle, ja siksi onnittelukäynti toteutettiin vauvan 
ollessa kolmen kuukauden ikäinen. neuvolan ja Pesue-hankkeen kotikäyn-
nit muodostivat näin tavoitteellisen jatkumon. kun vauvan syntymästä on 
kulunut kolme kuukautta, isän isyyslomat ovat jo usein ohi ja arjen todelli-
suus alkaa hahmottua perheelle. ajankohta koettiin hyväksi myös mahdol-
lisen äidin synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamiseen.

Seurakunnan perhetyön kannalta onnittelukäynti ajoittui myös hyvään 
ajankohtaan ja muodosti jatkumon perheen kohtaamisissa. onnittelukäyn-
tiä oli edeltänyt seurakunnan perhevalmennuskerta, kastetoimituskeskuste-
lu ja kastejuhla. onnittelukäynnillä oli mahdollisuus välittää tietoa seura-
kunnan vauvakerhon toiminnasta. 

onnittelukotikäyntien sisältöä ja tavoitteita ei suunniteltu etukäteen. ne 
olivat sisällöltään ja kestoltaan hyvin erilaisia perheestä riippuen. keski-
määräinen kotikäynnin kesto oli noin 70 minuuttia. nopeimmat terveh-
dystyyppiseksi jääneet onnittelukotikäynnit tehtiin oven suussa rupatellen. 
Pisimmillään aikaa kului yli kaksi tuntia vauvaperheen arjesta keskustellen. 

onnittelukotikäynnit toteutuivat lähes sataprosenttisesti. Vauvaperheis-
sä vierailtiin sata kertaa tammi-elokuussa 2013. Perheiden kanssa käymieni 
keskustelujen perusteella kotikäynnit koettiin positiivisina, kaikille vauvoil-
le tarkoitettuna yleisenä palveluna. Perheet kokivat minut hankkeen vetäjä-
nä neutraalina toimijana, joka edusti kaikkia hankkeessa mukana olevia ta-
hoja. kastamattomat lapset jäivät onnittelukotikäyntien ulkopuolelle, kos-
ka minulla oli oikeus saada perheiden yhteystietoja ainoastaan kirkon jäsen-
tietojärjestelmästä. en kuitenkaan saanut hankkeen aikana palautetta siitä, 
että joku olisi kokenut jääneensä palvelun ulkopuolelle. 
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Yhdistysyhteistyö

Pesue-hankkeeseen lähti mukaan 17 paikallista, perheiden parissa työsken-
televää yhdistystä. mll:n Säkylän osasto siirsi hankkeen alkaessa perhekah-
vilatoimintansa Perheiden Pytingille ja lisäsi toimintaa järjestämällä perhe-
kahvilakokoontumisen joka viikko. näin yhdistyksen perheille suunnattu 
toiminta lisääntyi puolella. (Pesue-hankkeen loppuraportti 2013.) yhdis-
tykset pitivät hankesuunnitelman mukaista tavoitetta yhdistysten yhteisis-
tä perhetapahtumista hyvänä. 

Perheille järjestettiin kaksi toiminnallista perhetapahtumaa vuodessa. Ta-
pahtumat olivat perheille joko edullisia tai täysin ilmaisia. Tapahtumien 
ideana oli perheiden yhdessä tekeminen yhdistysten rakentamia ”puuha-
pisteitä” kiertäen. Perheiden moninaisuus oli huomioitu tapahtumien si-
sällössä. kussakin yhdistyksessä päätettiin tapahtumakohtaisesti, lähtivät-
kö ne tapahtumaan mukaan ja kuinka suuri heidän osallistumispanoksen-
sa oli. Jokainen yhdistys ideoi ja toteutti oman osuutensa tapahtumista va-
paasti ja itsenäisesti. 

Pesue-hanke koordinoi yhdistysyhteistyössä tehtyjen perhetapahtumien 
järjestämistä. kutsuin yhdistykset koolle tapahtumien suunnitteluun, hoi-
din niiden välisen tapahtumia koskevan tiedottamisen sekä tapahtuman ylei-
set järjestelyt ja markkinoinnin. Hankevetäjänä tehtävänäni oli mahdollistaa 
jokaisen yhdistyksen osallistuminen yhteisiä tapahtumia koskevaan päätök-
sentekoon. keräsin jokaisen tapahtuman yhteydessä palautteen yhdistyksil-
tä sekä tapahtumaan osallistuneilta perheiltä ja lähetin sen kaikille tapahtu-
maan osallistuneille yhdistyksille. Tapahtumien järjestelyä ja sisältöä muu-
tettiin tarvittaessa saadun palautteen perusteella. 

yhdistysten lisäksi myös julkiset tahot olivat aktiivisesti mukana tapah-
tumien toimijoina, esimerkiksi kunta toi tapahtumissa esille erilaisia har-
rastusmahdollisuuksia.  mukana tapahtumissa oli mukana neuvolan, ham-
mashoitolan, perhetyön, päivähoidon ja koulun henkilökuntaa. myös seu-
rakunnan perhe-, lapsi- ja nuorisotyön edustajat esittelivät seurakunnan toi-
mintaa.  Hankkeen aikana toteutettujen perhetapahtumien järjestämisestä 
syntyi malli, jossa jokaisella yhdistyksellä oli selkeä ja kyseisen yhdistyksen 
toimintaa kuvaava rooli.
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Pesue-hankkeen aikana toteutettiin viisi perhetapahtumaa. niihin osal-
listui yhteensä yli 2000 henkilöä, ja niiden järjestelyissä oli mukana yli 100 
vapaaehtoista. (Pesue-hankkeen loppuraportti 2013.) 

Hankkeen saama julkisuus  

Pesue-hankkeen kehittämistyö sai paljon osakseen paikallista ja valtakunnal-
listakin huomiota. Pesue-hanketta käsittelevissä lehtiartikkeleissa nostettiin 
esille hankkeen sisältökuvauksen lisäksi seurakunnan rooli moniammatil-
lisen yhteistyön toimijana ja hankkeen hallinnoijana. esittelin myös usein 
hanketta toiminnasta kiinnostuneille tahoille. erityistä kiinnostusta herätti 
hankkeen laaja yhteistyöverkosto ja toimijoiden sitoutuminen yhteistyöhön. 
keskusteluissa ilmeni, etteivät seurakunnat ole yleisesti hankkeiden hallin-
noijia, ja Säkylän seurakunta sai tunnustusta aktiivisuudestaan. 

Pesue-hankkeelle myönnettiin toukokuussa 2013 Turun arkkihiippakun-
nan arkkipooki-palkinto. Palkinto jaetaan tunnustuksena merkityksellises-
tä, ansiokkaasta ja innovatiivisesta työstä kirkon, hiippakunnan tai seura-
kuntien ja niiden jäsenten hyväksi. (Pesue-hankkeen loppuraportti 2013.) 

Pesue-hankkeen arviointi

Pesue-hankkeen vaikuttavuutta mitattiin arviointitutkimuksella, jossa tar-
kasteltiin Pesue-hankkeen aikana kehitettyjen ennaltaehkäisevän perhetyön 
toimintamuotojen onnistumista ja merkitystä omassa toimintaympäristös-
sään. Tutkimus rajattiin käsittelemään Pesue-hankkeen kohderyhmää ja sen 
toimintamuotojen eli avoimen perhekerhotoiminnan, perhevalmennuksen, 
onnittelukotikäyntityön ja yhdistysyhteistyön kehittämistä. Tutkimus arvioi 
lisäksi sitä, oliko hankkeen kehittämistyöllä positiivista merkitystä perhei-
den hyvinvointiin ja millä tavoin hankkeen myötä syntynyt perhetyön toi-
menkuva tuki muiden toimijoiden työtä. arviointi perustui pääosin hank-
keen perhepalvelukyselyjen vastauksiin. kyselystä saatuja tutkimustuloksia 
ja johtopäätöksiä täydennettiin perhetyön toimijoiden haastatteluaineistol-
la ja hankevetäjän työssä keräämilläni havaintoaineistoilla.
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Arviointitutkimuksen tulokset

kesällä 2013 toteutetun perhepalvelukyselyn tulosten mukaan Pesue-han-
ke oli yhteistyökumppaneineen onnistunut kehittämään avoimia perheker-
hopalveluja ja niillä oli ollut positiivista merkitystä perheiden hyvinvoin-
tiin. Vastaajien avoin palaute oli positiivista. Perhekerhojen kerrottiin olevan 
viikon kohokohta, ja vastaajien mukaan niissä vallitsi hyvä ilmapiiri. Toi-
minnan maksuttomuus sai kiitosta. erityisesti muualta muuttaneet perheet 
pitivät vertaistukea tärkeänä. (Pesue-hankkeen perhepalvelukysely 2013.)

avoimia varhaiskasvatuspalveluja kehittämällä ja uusia perheiden toimin-
taympäristöjä luomalla Pesue-hanke edisti perheiden sosiaalista verkostoi-
tumista. Perhetyön toimijat näkivät Pesue-hankkeen aikana kehitetyn ver-
taisryhmätoiminnan tärkeänä.

Haastatteluun osallistuneiden perhetyön toimijoiden mukaan vertaisryh-
mätoimintaan kannattaisi jatkossakin panostaa. Sitä pidettiin tärkeänä ja te-
hokkaana työmuotona. Vertaisryhmillä nähtiin yleisesti olevan perheitä voi-
maannuttava vaikutus. Vastaajien mielestä toimivat vertaisryhmät vähentäi-
sivät henkilökohtaisen perhetyön tarvetta. 

Perhepalvelukyselyn tulosten mukaan hankkeessa oli onnistuttu kehittä-
mään moniammatillista perhevalmennusta. Vastaajien mukaan tällä oli 
positiivista merkitystä perheiden hyvinvointiin. avoimessa palautteessa to-
dettiin, että perhevalmennuksessa käydyt keskustelut olivat mukavia ja ryh-
mät olivat tarjonneet vertaistukea odotusaikana. kehittämistä kaivattiin vie-
lä perhevalmennusta koskevaan tiedottamiseen. 

koko vuoden kestävään perhevalmennukseen osallistuneita vanhempia 
oli kyselyn aikaan vasta pieni joukko, eikä riittävän kohderyhmän arvio toi-
minnasta näin ollen ollut mahdollista. neuvolan terveydenhoitajien mukaan 
moniammatillisen perhevalmennustiimin yhteistyö oli toimivaa. He uskoi-
vat, että toiminta on perheille mielekkäämpää, koska ryhmää ohjasivat eri 
alojen asiantuntijat. Terveydenhoitajien mielestä parityöskentely perheval-
mennuksissa toi hyvää vaihtelua omaan työhön.

Tulosten mukaan Pesue-hanke oli onnistunut kehittämään onnitteluko-
tikäynneistä tarpeellisen työmuodon. Perheet kokivat onnittelukotikäyn-
nit tarpeellisiksi. Vierailu oli perheiden mielestä hyvä kokemus ja sillä oli 
ollut positiivinen vaikutus hyvinvointiin. mukavasta keskusteluhetkestä jäi 
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hyvä mieli, ja perheet kokivat saaneensa erityistä huomiota osakseen. (Pe-
sue-hankkeen perhepalvelukysely 2013.)

Tulosten mukaan Pesue-hankkeen aikana oli järjestetty onnistuneita per-
hetapahtumia. Suurin osa vastaajista oli osallistunut yhdistysyhteistyössä 
järjestettyihin perhetapahtumiin, joissa he olivat voineet viettää mukavaa 
yhteistä aikaa perheensä kanssa. Tapahtumien koettiin myös lisäävän per-
heiden arjen hyvinvointia. 

Vastaajien mielestä eri yhdistykset pääsivät hyvin esille perhetapahtumis-
sa. Perheet saivat tietoa eri harrastusmahdollisuuksista, mikä madalsi kyn-
nystä osallistua jatkossa toimintaan. Hyvänä pidettiin myös sitä, että eri-
ikäiset lapset oli huomioitu ja aktiviteetteja riitti kaikille. (Pesue-hankkeen 
perhepalvelukysely 2013.)

Tapahtumissa perheillä oli mahdollisuus sosiaaliseen verkostoitumiseen 
muiden lapsiperheiden kanssa. yhteisöllisyys näkyi sekä perheiden että jär-
jestäjien osallistumisinnokkuutena ja tapahtumien aikana syntyneinä uusi-
na ystävyyssuhteina. 

Pesue-hankkeella oli vaikutusta säkylän yleiseen perheystävällisyyteen. 
Perhepalvelukyselyjen vastaukset osoittavat, että Säkylän kunnan perheystä-
vällisyyden arvioimiseen annettujen tyytyväisyysarvosanojen keskiarvo nou-
si. keväällä 2012 keskiarvo oli 7,77 ja kesällä 2013 se oli 8,05. lähes kaikki-
en kesällä 2013 perhepalvelukyselyyn vastanneiden mielestä hankkeella on 
ollut positiivinen vaikutus kunnan perheystävällisyyteen. kaiken kaikkiaan 
Pesue-hanke sai perheiltä positiivisen palautteen. Hankkeen toimintamuo-
tojen koettiin monipuolisesti parantavan kunnan perhepalveluja, ja niiden 
jatkumista toivottiin hankkeen päättymisen jälkeen. 

Johtopäätökset, pohdinta ja kehittämisideat

Seurakuntien haasteena on saada seurakuntalaiset mukaan toimintaansa. 
meidän kirkko -mietinnössä todetaan, että osallisuus tekee seurakunnan toi-
minnasta merkityksellistä, ja se pitää ihmiset kirkon jäseninä. mietintö haas-
taa seurakunnat löytämään keinoja seurakuntalaistensa laadukkaaseen koh-
taamineen vähintään viisi kertaa vuodessa. (kirkkohallitus 2007, 37.) kan-
nattaisiko seurakunnan voimavarat kohdentaa ”kipupisteeseen”, eli eniten 
kirkosta eroavaan nuorten aikuisten ikäryhmään? Seurakunnan perhetyö-
tä kehittämällä nuorten aikuisten ja heidän perheidensä kohtaamiset voisi-
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vat mahdollistua. Se voisi olla se kaivattu silta seurakuntayhteyden ja mer-
kityksen löytymiseen. 

Seurakunnissa tehdään laadukasta, laaja-alaista ja monimuotoista perhe-
työtä. Pesue-hankkeen myötä seurakunta kohtasi perheitä suunnitelmalli-
sesti perhevalmennuksessa, ennen kastejuhlaa käydyssä toimituskeskustelus-
sa, kastejuhlassa, avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa ja perhetapahtumis-
sa. näin jo aiemmin toteutuneet ja uudet kohtaamiset muodostivat perhei-
den hyvinvointia edistävän palveluketjun seurakunnan työssä. Säännöllisten 
kohtaamisten kautta perheet pitivät seurakunnan työntekijöitä tuttuna ja 
kaikkien perheiden hyvinvoinnin eteen työskentelevinä ammattilaisina. 
Samalla seurakuntien tekemä monipuolinen perhetyö tuli näkyväksi ja sai 
ansaitsemansa arvon. 

Pesue-hankkeessa seurakunta osoitti olevansa aktiivinen kotikunnan ke-
hittäjä ja vastuunkantaja. Voidaan tietysti kyseenalaistaa, sopiiko näin ak-
tiivinen toimijoiden yhteistyön koordinointi seurakunnan hallinnoiman 
hankkeen toiminta-ajatukseksi vai tulisiko seurakunnan edustaa työllään 
perinteisiä ja pysyviä perhepalveluja. Säkylän seurakunta on osoittanut, et-
tä seurakunta voi tehdä molempia. Se on osoittanut elävänsä ajassa olemal-
la hankkeen kautta paikkakuntansa aktiivinen kehittäjä ja palvelun tarjoa-
ja. Suomessa seurakunnat ovat hakeneet ja saaneet eU-avustuksia lähinnä 
investointihankkeisiin ja ne on useimmiten käytetty kulttuurihistoriallisesti 
tärkeiden kiinteistöjen peruskorjauksiin. Harvat seurakunnat ovat hyödyn-
täneet mahdollisuuttaan hakea eU-rahoitusta myös toiminnallisiin projek-
teihin. Säkylän seurakunta tarttui tähän mahdollisuuteen Pesue-hankkeen 
hallinnoijana. 

kehittämishankkeilla voidaan kehittää kunnan palveluverkostoa. Se voi 
jopa väliaikaisesti korvata tai täydentää joitakin palveluita, ja siitä voi jäädä 
pysyviä toimintamuotoja sekä yhteistyötä toimijoiden välille. Pesue-hanke 
oli osoitus Säkylän perhetyön toimijoiden halusta panostaa perheiden hy-
vinvointiin. mukana olleet tahot näkivät Pesue-hankkeen mahdollisuutena 
tarttua ajankohtaisiin haasteisiin ja tehdä jotain konkreettista perheiden hy-
vinvoinnin edistämiseksi. Hanke oli oman toimintaympäristönsä tarpeista 
ja toiveista kehitetty hanke. Sen tavoitteissa ja toteutuksessa näkyi sekä per-
heiden että mukana olevien toimijoiden jälki. Pesue-hankkeen tuloksena 
syntyi peruspalveluja tukeva ja perheiden hyvinvointia edistävä malli, jossa 
oli mukana lähes kaikki laajan sektorin perhetyöntoimijat. Sen kehittämis-
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työ vahvisti ja täydensi Säkylän perhepalveluja luomalla uudenlaista yhteis-
työtä perhetyön toimijoiden kesken. 

yleisesti voidaan todeta, että perhepalvelujen tarjonta ja toimijoiden osaa-
minen selkiytyi ja heidän välilleen muodostui yhteistyöverkosto. moniam-
matillisella yhteistyöllä saatiin aikaan monipuolisempaa ja laajempaa per-
heille suunnattua toimintaa.  Jokaisen toimijan osaaminen tuli yhteiseen 
käyttöön ja työvoimaresurssien yhdistäminen säästi aikaa ja rahaa. myös osa 
vapaaehtoistoiminnassa olevasta valtavasta ja siihen mennessä lähes valjas-
tamattomista voimavaroista onnistuttiin koordinoimaan perheiden hyvin-
vointia edistäväksi työksi. näin ollen hyödyn saajina olivat molemmat se-
kä palvelun saajat eli perheet että palvelujen tarjoajat eli perhetyön toimi-
jat. Pesue-hankkeen tuloksena syntyi paljon hyvää. Se näkyi konkreettisina 
asioina perheiden arkipäiväisessä elämässä, kuten uusina perheiden kohtaa-
mispaikkoina ja niissä syntyneinä ystävyyssuhteina. Se näkyi myös laajem-
massa mittakaavassa toimijoiden välisenä yhteistyönä, konkreettisten pal-
veluketjujen syntymisenä, perhepalvelujen ja koko Säkylän perheystävälli-
syyden paranemisena. myös tahtotila kehitetyn toiminnan jatkuvuudelle 
oli olemassa ja lähes kaikki mukana olleet tahot ottivatkin toimintoja hoi-
dettavakseen hankkeen päätyttyä. Voidaankin siis todeta, että kehittämis-
työssä onnistuttiin.

Hyvinvointia edistävän työn hyötyä tai vaikuttavuutta on vaikea mitata, 
ja monesti sen merkitystä voidaan arvioida vasta vuosien päästä. Taloudel-
lisuuteen liittyvä tehokkuus ei kuitenkaan saisi olla kaikkea päätöksen te-
koa ohjaava arvo. Perheiden hyvinvoinnin edistäminen edellyttää päätök-
sentekijöiltä pitkäjänteistä aikaperspektiiviä ja uskallusta panostaa tulevaan. 

Tärkeintä kuntien perhepalvelujärjestelmän kannalta on, että kaikkien toi-
mijoiden tekemä perhetyö tulisi näkyväksi ja sitä kautta helposti lähestyt-
täväksi. Palvelun tulee olla yleistä, näkyvää ja oikea-aikaisesti saatavilla ole-
vaa. olemassa olevien resurssien yhdistäminen palveluverkostoksi on toimi-
va ja taloudellinen ratkaisu, kun resurssien lisääminen on taantuman vuok-
si lähes mahdotonta. 

meitä kaikkia perheiden parissa työskenteleviä ammattilaisia rohkaistaan 
oman työn innovatiiviseen kehittämiseen. Toivon, että tämä artikkeli roh-
kaisee seurakunnissa perheiden parissa työskenteleviä ammattilaisia ja opis-
kelijoita tarttumaan työelämän haasteisiin ja kehittämään hankkeiden avul-
la tärkeiksi kokemiaan työmuotoja. 
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Noora Hynynen

3.4 tilaa isille – tutkimuksesta nouseVia 
kehittämisehdotuksia seurakunnan 
VarhaiskasVatukseen

Puolet suomalaisista miehistä pitää itseään kristittyinä, mutta vain kol-
masosa haluaa antaa lapsilleen kristillistä kasvatusta (Haastettu kirkko 

2012). kolmasosa miehistä on saanut kristillistä kasvatusta omalta isältään 
(niemelä 2010a; 2010b). oman kodin malli ei tarjoa tämän päivän isille 
mallia miehisyyden ja kristillisen kasvatuksen yhdistämisestä. isyys on vah-
vassa yhteiskunnallisessa ja sukupolvien murroksessa. 1990-luvulta alkaen 
on puhuttu uudesta isyydestä, jolla tarkoitetaan isien halua luoda emotio-
naalinen suhde lapsiinsa ja osallistua lasten hoivaamiseen ja kasvattamiseen 
täysmittaisena vanhempana. Uusi isyys on ajankäyttötutkimusten valos-
sa noussut merkittäväksi vanhemmuuden malliksi (ylikännö 2009; miet-
tinen & rotkirch 2012), joka haastaa sosiaali- ja varhaiskasvatuksen palve-
luiden tuottajat kehittämään palveluita isiä huomioiviksi. lukuisat tutki-
mukset osoittavat hyvän isä–lapsi-suhteen ja sitoutuneen isyyden merkityk-
sen lapsen hyvälle kasvulle. Siksi isien voimavaroja tulee seurakunnissa tu-
kea lasten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Tapoja toteuttaa isyyttä on monenlaisia, ja isien roolien kehitys ei ole men-
nyt pelkästään myönteiseen suuntaan. yhä useammassa perheessä lapset ei-
vät asu isänsä kanssa. Tämä haastaa seurakunnat pohtimaan myös keinoja 
tukea etäkotien kristillistä kasvatusta ja tunnustaa myös etä-isien täysi van-
hemmuus suhteessa lapsiinsa.
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artikkeli pohjautuu vuosina 2011 ja 2013 tekemiini opinnäytetöihin, 
joiden kirjallisuutta olen päivittänyt ajantasaiseksi. Hyödynnän artikkelis-
sa kansainvälistä tutkimusta isyyden kulttuurihistoriasta, isä–lapsi-suhteen 
psykososiaalisista vaikutuksista, sosiaali- ja terveysalan hyvistä käytännöis-
tä ja uskontotieteestä. Tutkimuksien perusteella teen kehittämisehdotuksia, 
jotka sopivat seurakuntien perustehtävään ja kontekstiin. 

tutukimuskatsaus isyyteen ja isä– lapsisuhteeseen

Patriarkaalisesta isästä hoivaisäksi

isyyden tutkimuksessa on monitieteisiä lähestymistapoja. Tämän päivän 
isyyden trendejä kuvaavat käsitteet uusi isyys, vahvistuva isyys, jaettu van-
hemmuus ja isyyteen sitoutuminen. länsimaissa on vallalla ihanne, jonka 
mukaan lapsen molempien vanhempien tulisi saavuttaa läheinen emotio-
naalinen suhde lapsiinsa, pysyä täyspainoisina aikuisina työelämän palve-
luksessa ja järjestää kotielämänsä molempia sukupuolia tasa-arvoisesti koh-
televaksi. (rantalaiho 2003, 216; Huttunen 2014, 178–193.) Vastakkai-
sena kehityssuuntana Huttunen (2014, 184) kuvaa ohenevaa isyyttä, joka 
syntyy esimerkiksi isän pinnallisesta tai vähäisestä suhteesta lapseen asuipa 
isä lapsen kanssa tai ei.

isän roolin historiallista muutosta voi kuvata sanapareilla leiväntuojas-
ta osallistuvaksi isäksi, patriarkaalisesta tasa-arvoiseksi isäksi, traditionaali-
sesta isyydestä uudeksi isyydeksi. (Huttunen 2014, 182) nykyään isätutki-
muksessa nähdään, että isät toimivat perheissä monenlaisissa rooleissa, joi-
den tärkeys vaihtelee eri alaryhmissä ja historiallisissa tilanteissa. näitä isän 
rooleja voivat olla kumppani, hoivan tarjoaja, puoliso, suojelija, malli, mo-
raalinen ohjaaja, opettaja ja elättäjä. (lamb 2010, 2–3.)

Usein pohditaan, miten isä tai isän puuttuminen vaikuttaa lapseen. Tut-
kimuskysymykset ovat muuttuneet vuosikymmenien mukana seuraavasti: 
korrelaatioon perustuvissa tutkimuksissa on etsitty isän vaikutusta lapsen 
ominaisuuksiin. Tyypillisiä nämä tutkimukset olivat 1970-luvulle saakka, 
jolloin isä nähtiin ensisijaisesti sukupuoliroolimallina. erityisesti isä-poika-
suhteissa haluttiin löytää vastauksia sukupuoliroolin kehittymiseen. keskei-
nen löytö monissa tutkimuksissa oli, että isän vahva maskuliinisuus ei en-
nusta pojan vahvaa maskuliinisuutta, vaan hyvä isä–lapsi-suhde tuotti isän 
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kaltaisuutta pojassa. Tutkimuksissa havaittiin, että vanhemman sukupuo-
lella ei ole niin suurta merkitystä vaikutuksessa lapseen, vaan lämmin ja lä-
heinen suhde oli tärkeintä. (lamb 2010, 4–5.)

avioeroja ja isän poissaoloa käsittelevät tutkimukset ovat lambin (2010) 
mukaan toinen alakategoria, kun tutkitaan isän vaikutusta lapsen kehityk-
seen. Vanhempien eron kokeneita lapsia tutkittaessa on huomattu, että ne 
lapset voivat paremmin, jotka pystyvät ylläpitämään merkityksellisen ihmis-
suhteen molempiin vanhempiinsa, paitsi jos erokonflikti on ollut epätavalli-
sen kova. Vanhempiensa eron kokeneilla lapsilla on usein kokemus siitä, että 
he asuvat toisen vanhemman luona ja toisen vanhemman mahdollisuus ol-
la lapsen käytettävissä on rajoitettua. lisäksi lapset usein kokevat yksihuol-
tajaäidin elämään liittyvän taloudellisen stressin. isän poissaolon vaikutus 
lapseen ei ole haitallista siksi, että sukupuoliroolimalli puuttuisi, vaan kos-
ka monet muut eri isän mallit puuttuvat, kuten taloudellinen, sosiaalinen 
ja emotionaalinen malli sekä läsnäolo. (lamb 2010, 5–7.)

kolmas isätutkimuksen suuntaus on isän sitoutumisen vaikutus lapsen 
kehitykseen. Sitoutunut isä vaikuttaa positiivisesti lapsen käyttäytymiseen 
lapsuudessa ja aikuisuudessa, lapsen sosioekonomiseen asemaan myöhem-
mässä elämässä ja kognitiiviseen kehitykseen (Sarkadi, kristiansson, oberk-
laid & Bremberg 2008, 155). lambin mukaan on keskeistä kysyä, miksi si-
toutuneella isyydellä on näin paljon positiivisia vaikutuksia lapsen kehityk-
seen. lamb löytää vastauksen vanhempien kyvystä täydentää toisiaan. kak-
si sitoutuvaa vanhempaa yhden sijaan antaa lapselle moninaisempia mah-
dollisuuksia tai ärsykkeitä vuorovaikutussuhteissa. Vanhemmuuden tiimityö 
mahdollistaa tauot lasten tarpeista huolehtimisessa, auttaa päätösten tekemi-
sessä ja keventää lastenhoitovastuuta. Sen lisäksi, että lapsi saa kokemuksen 
erilaisista läheisistä käyttäytymismalleista, vanhemmat saavat mahdollisuu-
den toteuttaa omassa vanhemmuudessaan ja elämässään asioita, jotka ovat 
heille itselleen merkityksellisiä ja tyydytystä tuottavia. (lamb 2010, 5–8.)

Isä–lapsi-suhde ja isyyteen sitoutuminen

Hyvä isä–lapsi-suhde tai sitoutunut isyys ei synny tyhjiössä tai pelkällä tah-
don voimalla. niihin vaikuttavia tekijöitä voi osittaa ja sitä kautta kehittää 
menetelmiä tilanteen parantamiseksi. osa-tekijöitä voivat olla yhdessä olo, 
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isän roolikokemus, parisuhde, vanhemmuuden tiimityö tai osaamisen tun-
ne. (Halme 2009.)

isät kokevat vanhempana toimimiseen liittyvää stressiä, joka katja Halmen 
(2009, 111–115) tutkimuksessa aiheutui puutteellisiksi koetuista vanhem-
muuden taidoista, sosiaalisten suhteiden kapeudesta ja lapsen kiintymyk-
seen liittyvistä tekijöistä. neljänneksellä isistä oli vaikeuksia tuntea emotio-
naalista läheisyyttä lapseen ja tulkita lapsen tunteita ja tarpeita. 8 %:lla tut-
kimuksen isistä oli depressioon viittaavia oireita, joita alkoholin käyttö myös 
pahentaisi. Hoffmanin mukaan isät kokevat vanhemman roolinsa monesti 
elättäjän roolin kautta. Jos heillä on työpaineita tai taloudellista stressiä, se 
heijastuu myös negatiivisesti isä–lapsi-suhteeseen. erityisesti nuorilla isillä 
työelämän menestys ja itseluottamus vanhempana olivat yhteydessä toisiin-
sa.  (Hoffman 2011, 10.)

isiä motivoi osaamisen tunne. erityisesti lapsen kanssa leikkimisen on huo-
mattu vaikuttavan isien vanhemmuustaitojen oppimiseen ja leikkiminen on 
isille merkittävämpää kuin äideille. lapsesta huolenpitäminen ja kosketta-
minen vahvistavat sidettä ja vaikuttavat jopa miesten hormonitoimintaan. 
Tutkimusten perusteella isän ja lapsen kiintymyssuhdetta voi vahvistaa ja 
tukea kannustamalla isää leikkiin ja pienenkin vauvan fyysiseen hoivaami-
seen.(Hoffman 2011, 25–31.)

avioerotapauksissa isillä on riski isä–lapsi-suhteen heikkenemiseen. aina 
erolla ei kuitenkaan ole negatiivista vaikutusta, vaan joissain tapauksissa suh-
de jopa paranee. isä–tytär-suhteella on suurempi riski heikentyä kuin isä–
poika-suhteella. (Hoffman 2011, 11.) Parisuhdetyytyväisyydellä on Halmen 
(2009, 111–115) tutkimuksessa suora yhteys isän ja lapsen yhdessäolon laa-
tuun ja määrään. Hoffmanin (2011, 34–37) mukaan kyseessä on jonkin-
lainen tuen kehämäisyys, sillä jos äiti antaa tukeaan isälle ja kokee isän roo-
lin tärkeäksi, isät myös toimivat sitoutuvammin. Samoin äidit olivat onnel-
lisempia niissä parisuhteissa ja kokivat saavansa tarvittavaa tukea, joissa isä 
pärjäsi hyvin lastenhoidossa. Vanhemmuuden tiimityön on todettu vaikut-
tavan lapsien hyvään kasvuun. Huonosti yhteistyötä tekevät vanhemmat li-
säävät lapsen riskiä käytösongelmiin ja itsesäätelykykyyn. Vanhemmuuden 
hyvä tiimityö vaikuttaa positiivisesti lapsen impulssikontrolliin. Hyvä van-
hemmuuden tiimi vaikuttaa erityisesti isien sitoutumiseen, millä on aiem-
min esitellyt positiiviset vaikutukset lapseen. (Hoffman 2011, 16–20.)
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miesten vanhemmuuteen on tutkimusten mukaan kontekstuaalisilla teki-
jöillä suurempi vaikutus kuin naisten vanhemmuuden kehittymiseen. Täl-
laisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi köyhyys, koulutuksen puute, riippu-
vuudet, rasismi tai mielenterveysongelmat. myös isien tukemisen pitäisi 
vanhemmuustaitojen lisäksi keskittyä kontekstuaalisten tekijöiden huomi-
oimiseen. isyyteen siirtymisen prosessi on miehen elämässä herkkä vaihe, 
jolloin isä tarvitsee erityistä tukea. Haaste tässä vaiheessa on sosiaalisen tu-
en puute. (Hoffman 2011, 13.)

Miesten hengellisyys ja kokemukset kristillisestä kasvatuksesta

miehet näyttäisivät tilastojen valossa olevan vähemmän uskonnollisia kuin 
naiset. Syitä löytyy sekä kasvatuksesta että biologiasta. feminiiniset miehet 
ja naiset ovat uskonnollisempia kuin maskuliiniset miehet ja naiset. masku-
liinisuuteen liittyvä riskikäyttäytyminen ja uskonnottomuus näyttävät kul-
kevan käsi kädessä. Varsinkin uskonnoissa, joissa uskonsisältöjen kieltämi-
nen johtaa johonkin rangaistavaan, miehet ovat vähemmän uskonnollisia 
kuin naiset. (niemelä 2010a; 2010b.)

kodin vaikutus kaikkeen lapsen sosiaalistumiseen ja kulttuuristen mallien 
omaksumiseen on tärkein. lukuisat tutkimukset osoittavat kodin uskonnol-
lisuuden olevan hyvin merkityksellinen lapsen tulevan katsomuksen ja us-
konnollisen toiminnan kannalta (niemelä 2011, 40; omana, Thoresemb, 
Parkc, Shaverd, Hoode & Plantef 2009, 429.) Useat tutkimukset osoittavat, 
että turvalliset kiintymyssuhteet tuottavat lapselle samankaltaisen uskonnol-
lisen vakaumuksen kuin vanhemmille. Tutkimus tukee vastaavuusteoriaa, 
jossa on vahva yhteys isän ja lapsen kiintymyssuhteella ja lapsen ja Jumalan 
suhteella. (limlike & mayfield 2011; niemelä 2011, 40.) 

Suomalaisista miehistä yli puolet pitää itseään luterilaisina ja kristittyinä, 
mutta ateisteina peräti 16 %. Uskonnollisen kasvatuksen antaminen ei sen 
sijaan tunnu miehistä houkuttelevalta. Vanhemmuusikäisistä miehistä vain 
noin kolmasosa aikoo antaa lapsilleen uskonnollista kasvatusta. (Haastettu 
kirkko 2012, 42–74, 139.) isän mallilla kirkon tilaisuuksiin osallistumisel-
le on tilastollista merkitystä erityisesti poikiin (niemelä 2011, 55). näiden 
tilastojen perusteella kirkon tulisi vaikuttaa nimenomaan miesten asentei-
siin ja kirkosta eroamiseen, jos halutaan vaikuttaa kastettujen määrään ja 
kotien kristilliseen kasvatukseen.
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Sopiiko uskonnollisuus suomalaiselle isälle? kekäle pohti väitöskirjassaan 
isyyttä ja uskonnollisuutta ja tarinoiden kautta löysi postmodernin isyyden 
kokemuksen ja hengellisyyden lähentyneen toisiaan (kekäle 2007,40, 234–
235). kekäleen mukaan sekä miehisyys että uskonnollisuus voivat olla mo-
nenlaisia, jopa sisäisesti ristiriitaisia aineksia sisältäviä. Uskonnon kokemuk-
sellinen holistinen puoli nousee esiin, vaikka miehinen uskonnollisuus on-
kin yksityisasia. (kekäle 2007,40, 234–235.) 

isien tukeminen perhepalveluissa

Suomalaiset perheet ja perhepolitiikan vaikutus isien valintoihin

Suomalaisista perheistä reilu kolmasosa koostuu avio- tai avoparista ja lapsis-
ta, kymmenesosa äidistä ja lapsista ja joka viideskymmenes isästä ja lapsista. 
Uusperheiden osuus kaikista lapsiperheistä on lähes kymmenesosa perheis-
tä. (Suomen virallinen tilasto, Perheet 2014.) lapsiperheiden isät ovat voi-
makkaasti kiinni työelämässä. 20–59-vuotiaiden miesten ikäryhmässä lap-
siperheiden isien työllisyysprosentti oli noin 90. Paras työllisyystilanne oli 
alle 3–6-vuotiaiden lasten isillä. Tilastokeskuksen tutkimuksessa perheva-
paat eivät juuri vaikuta isien työssäolotilanteeseen. (Suomen virallinen tilas-
to, Työvoimatutkimus 2013.) isyys ei ole kuitenkaan määrittävä tekijä hy-
välle työtilanteelle, vaan lapsiperheen vanhemmuus osuu keskimäärin niihin 
vuosiin, jolloin tehdään paljon töitä. (Dermott 2006, 628–629.)

Suomalainen perhepolitiikka rajaa perheiden mahdollisuuksia valita lap-
sen hoitotapa eri tavoin. äitien työssäkäynti, väestön uusiutuvuus, lapsi-
perheiden taloudellinen selviytyminen ja sukupuolten tasa-arvon kysymyk-
set ovat muokanneet järjestelmän nykyisen kaltaiseksi. (Hiilamo 2006, 34, 
38.) isyyden toteuttamisen mahdollisuudet eivät ole irrallaan vallitsevasta 
poliittisesta keskustelusta. isien oikeuksia perhevapaisiin on perusteltu sekä 
työelämän tasa-arvoistumisella ja naisvaltaisten alojen kilpailukyvyllä kuin 
myös isän roolin vahvistamisella lapsen elämässä. Viimeisimpänä keskuste-
lussa ovat olleet perhevapaiden isäkiintiöt, joille ei vuoden 2003 jälkeen ole 
tapahtunut merkittävää kehitystä (Varjonen 2011.)

isät eivät perhevapaaoikeuksistaan huolimatta ole hyödyntäneet niitä tai 
ovat pitäneet lähinnä heille kiintiöidyt vapaat. isyysvapaata (n. 3 viikkoa) 
pitävät lähes kaikki isät taustaan katsomatta. Tutkimusten mukaan tällöin 
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isät eivät kuitenkaan ole keskimäärin ottaneet itsenäistä vastuuta lasten- ja 
kodinhoidosta vaan perheen äidit ovat olleet samanaikaisesti kotona. Työ- 
ja elinkeinoministeriön perhevapaatutkimuksessa huomattiin, että jos per-
heiden isät jakoivat perhevapaita äitien kanssa, äidit käyttivät lyhyemmän 
ajan kodinhoidon tukea (Salmi, lammi-Taskula & närvi 2009). Tutkimuk-
sen mukaan perhepolitiikalla on keskeinen rooli, jotta isille voi muodostua 
myös hoivaava identiteetti. Pohjoismaat ovatkin tämän tutkimuksen malli-
esimerkkejä (mcallister & Burges 2012, 60–62.) 

isäystävälliset toimintaperiaatteet käyttöön

Palvelun äitikeskeisyydestä isien sitoutumista tukevaksi

Useat kansainväliset tutkimukset ovat lähestyneet palveluiden houkuttele-
vuutta isien kannalta. Brittiläisen fatherhood-instituutin tutkijaryhmä löy-
si tapausesimerkkien kautta isien tehokkaan kohtaamisen ja auttamisen yh-
täläisyyksiä. Vaikuttavuutta syntyy, kun palvelu kohdistetaan suoraan isien 
tarpeisiin, isät otetaan mukaan lasten palveluihin mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa ja mahdollistetaan isyyteen valmistuminen ryhmässä. Hyvä 
palvelu ei kohdistu vain riskiryhmiin ja huomioi perheen kokonaisuutena. 
(mcallister & Burges 2012, 60–62.)

Tutkimusten mukaan tehokas tapa rakentaa isäystävällinen ja vaikuttava 
palvelu, on mitata sen kypsyyttä. Palveluiden kypsyyttä voi arvioida viiden 
kypsyyden tason portaalla:

1. taso: Palvelu keskittyy äiteihin, ja muu vanhemmuus saa vain vähän 
jos yhtään huomiota.

2. taso: Jonkin verran isiä on mukana, ja isien mukaan saaminen on saa-
nut hieman huomiota. Palvelu keskittyy edelleen äiteihin ja lapsiin.

3. taso: Palvelussa on kehitetty tapoja lisätä isien osallistumiseen kohdis-
tuvaa huomiota. Henkilökunnalla ja palvelun käyttäjillä on ajatuksia 
siitä, miten toiminnasta tulisi isäystävällisempää. Palvelulla saattaa ol-
la isä-koordinaattori, joka lisää henkilökunnan tietoisuutta isien osal-
listumisesta.

4. taso: monia hyviä muutoksia isien osallistumiseksi on tehty, ja isien 
näkökulma on otettu huomioon kaikissa toiminnoissa. monet lapsen 
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kanssa asuvat isät ovat mukana toiminnassa, ja on tavoitettu myös joi-
tain etä-isiä.

5. taso: lähes kaikki palvelun piirissä olevat lapsen kanssa asuvat isät ovat 
mukana kuukausittain ja monia etä-isiä on tavoitettu. Palvelu sisältää 
monenlaisia aktiviteetteja, joihin isä voi osallistua.

kun palveluita arvioitiin viisiportaisella isien mukaan saamisen mittarilla, 
tasoilla 4 ja 5 isien osallistuminen on selvästi parempaa kuin alemmilla ta-
soilla. myös isähahmojen ja etä-isien osallistuminen oli parempaa. Jopa osal-
listumattomat isät olivat sitä paremmin tietoisia palvelun vaikutuksista, mitä 
kypsempi palvelun taso oli. (raikes, Summers & roggman 2005, 39–45.) 

Palvelun saavutettua tason viisi isien osallistumisen todennäköisyys on kas-
vanut kolminkertaiseksi verrattuna tasoon yksi. isäryhmät ovat tasolla kak-
si, ja tasolla viisi palvelussa nähdään isät johdonmukaisesti yhdenvertaisina 
vanhempina. Toiminta on suunniteltu yhtä sopivaksi sekä miehille että nai-
sille. Palvelutarjonta on sopeutettu myös työssäkäyville vanhemmille. kes-
kustelut isien kanssa ja heidän ottamisensa mukaan palvelunkehittämiseen 
ovat olennaisia. (Burges 2011.)

monet perhepalvelut ovat historiallisista syistä äitikeskeisiä. Tästä mallis-
ta pois siirtyminen vie aikaa. naisvoittoinen henkilökunta ja palvelun pai-
nottuminen äiti–lapsi-toimintaan tekee monien isien kokemuksen mukaan 
ympäristöstä niin naistapaisen, että siinä ei ole miellyttävää toimia isänä. Tä-
mä kokemus syntyy, vaikka henkilökunta kuvittelee toimivansa lapsikeskei-
sesti. keskeiseksi palvelun kehittämiseksi tällaisissa lähtökohdissa on yhtei-
sön tietoisuuden lisääminen isän merkityksestä lapselle ja tietoisuus mie-
hen tarpeesta toimia palvelussa miehenä eikä pelkkänä vanhempana. yhtei-
sön voiman näkee siitä, että isän halukkuuteen olla palvelun käyttäjä mer-
kitsi kaikkein voimakkaimmin naapuriyhteisöltä saatu tuki ja hyväksyntä. 
(Hoffman 2011, 49–51.)

Mitä on isäystävällisyys?

monissa lähteissä puhutaan isäystävällisyydestä palvelun tai toiminnan yh-
teydessä. isäystävällisyys ei sulje pois äitejä tai muita lapsen läheisiä pois, 
mutta se antaa isille tilaa tulla toimintaan mukaan miehenä (ei pelkästään 
vanhempana). isäystävällisyysperiaatteet nostavat korostetusti esille isä–lap-
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si-suhteesta koituvan hyödyn lapselle. isäystävällisyysperiaatteet ovat hyvä 
käytännön työväline seurakunnille, kun toimintaa lähdetään kehittämään 
isiä huomioivammaksi.

neljä keskeistä periaatetta ovat
1. isyyden näkyminen organisaation kielessä: toimintakuvaukset ja peri-

aatteet
2. palvelujen tarjoaminen niihin aikoihin, kun isien osallistuminen on 

mahdollista
3. miesten lukumäärän lisääminen henkilökunnassa, vapaaehtoisissa ja 

luottamustoimissa.
4. isyyden huomioiminen pysyvästi organisaation suunnitteluprosessissa.
    (Hoffman 2011, 52.)

isäystävällisyyttä voi testata. national fatherhood initiativen sivuilta voi 
ladata testin, jonka avulla voi nähdä nykyisen palvelun vahvuudet ja heik-
koudet isien kannalta. Tarkistuslista sisältää pienistä yksityiskohdista laa-
joihin johtamiskysymyksiin huomioitavia asioita. lista tarjoaa muutamia 
vinkkejä: onko miesten vessoissa vaipanvaihtopiste? onko toiminnan mai-
noksissa isiä ja lapsia? ollaanko esimerkiksi kerholapsen asioissa yhteydes-
sä automaattisesti äitiin vai molempiin vanhempiin tasapuolisesti? onko 
toiminnan mainoksia näkyvillä siellä, missä isät liikkuvat (autokaupat, ur-
heilupaikat jne.)? Tarkistuslista löytyy englanninkielisenä (national father-
hood initiative 2011).

isäystävällisyyden lisäämistä voi tehdä ilman organisaation ulkopuolista 
apua.  miessakit ry. on kehittänyt mieslähtöisen työn kehittämisprosessin 
oppaan. Tavoitteena on tulla tietoiseksi miehestä asiakkaana. Prosessi tukee 
perustyön tuloksellisuutta ja lisää miesten hyvinvoinnin lisäksi heidän lasten-
sa, puolisoidensa ja lähipiirinsä hyvinvointia. näkökulmina kehittämisessä 
ovat työn perustehtävä, asiakaskohtaaminen, työn organisointi sekä käytet-
tävät työmenetelmät ja työkulttuuri. Prosessi ei vaadi mitään erityisiä mies-
työn erikoistumistaitoja, vaan se perustuu yhteiseen keskusteluun ja miehiin 
liittyvien odotusten ja ennakkoluulojen tiedostamiseen. (miessakit ry 2011.)
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Miten teemme tilaa isille? Kehittämisehdotuksia seurakuntien 
varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatus on seurakuntien naisvaltaisin ala. isiin kohdistuva työ on 
seurakunnissa tilastoimatonta, joten seurakunnasta isien kannalta voi tehdä 
vain valistuneita arvauksia. Volyymiltaan ja maanlaajuiselta kattavuudeltaan 
päiväkerhot ja perhekerhot ovat suurimpia varhaiskasvatuksen sisäisiä työ-
tapoja. niiden ongelmana isien näkökulmasta on päiväaika, joitain poikke-
uksia lukuun ottamatta. naisvaltaisuus tekee toiminnasta tahtomattaankin 
naisille ominaisempaa. monia asioita voi kuitenkin tehdä, jos seurakunnas-
sa päätetään panostaa myös isiin. aiemmin esitellyt kehittämismenetelmät 
sopivat seurakuntiin. isätyön kehittäminen on mielestäni myös koko kirkon 
tehtävä, koska rakenteet ovat usein keskeinen este tai hidaste toimintakult-
tuurin muuttumiselle. yksi kehittämisen alue olisi tehdä tilastoja isien tai 
miesten osallistumisesta ja käyttää niitä toiminnan onnistumisen mittareina. 

Isyys vahvistuu kun muut elämän alueet ovat tasapainossa

isän ja lapsen hyvinvointiin vaikuttavat osa-alueet ovat isyyteen liittyvä stres-
si, parisuhde, ympäristön kontekstuaalisiin tilanteisiin liittyvä sosiaalinen tu-
ki ja isän osaamisen tunne. näihin kaikkiin osa-alueisiin voidaan vaikuttaa 
seurakunnan varhaiskasvatuksen palveluilla ja osaamisella. isyyteen liittyvä 
stressi voi helpottaa, jos isä oppii vanhemmuuden taitoja ja kokee osaamis-
ta lastensa kanssa. Jos seurakunnan varhaiskasvatuksen toimintaympäris-
töön onnistutaan houkuttelemaan isiä, se mahdollistaa positiivisen palaut-
teen antamisen ja lapsen tunteiden ja tarpeiden tunnistamisen harjoittami-
sen paikan. Työntekijälle mahdollistuu paikka hienovaraisesti ohjata isiä toi-
mimaan lapsen kanssa sensitiivisesti ja myös luontevasti kristillisen kasva-
tuksen kontekstissa.

Parisuhdetyö on ollut seurakunnissa perinteisesti vahvaa, ja perheneuvo-
lapalvelut tavoittavat tilastojen mukaan melkein yhtä hyvin miehiä kuin 
naisia (Perheneuvonnan tilastot 2014). Tätä vahvuutta seurakuntien on-
kin hyvä vaalia, kun halutaan tukea isiä heidän vanhemmuudessaan. ero-
kriisissä olevia pareja tutkineen ranssi-matikaisen mukaan keskeistä krii-
seissä on elämän kokonaisvaltainen kuormittavuus ja usein työn ja perhe-
elämän yhteensovittamisen haasteet (ranssi-matikainen 2012, 8–9). Seu-
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rakunnan varhaiskasvatuksen palvelutarjonnassa voi näkyä esimerkiksi yh-
dessä diakoniatyön kanssa toteutettava perhetyö tai lastenhoitopalvelu, jo-
ka voisi helpottaa arjen kokonaiskuormittavuutta. kirkollisten toimitusten 
kautta pappien mahdollisuus tavata koko perhettä mahdollistaa myös pari-
suhdeasioiden puheeksi ottamisen ja tuen tarjoamisen sitä kautta isille. Tut-
kimusten mukaan parisuhteessa hyvinvointi vaikuttaa merkittävästi isän ja 
lapsen suhteeseen. myös muut kontekstuaaliset tekijät, kuten menestys työ-
markkinoilla, olivat vaikuttavia. avun tarjoaminen ja palveluohjaus muis-
sakin kuin varsinaisissa varhaiskasvatuksen kysymyksissä voi auttaa miestä 
vahvistumaan myös isyyden alueella.

Isät tavoittaa iltaisin, viikonloppuisin ja verkostojen kautta

isät haluavat keskustella vanhemmuudestaan ja toivovat vertaiskontakte-
ja. He eivät välttämättä hakeudu oma-aloitteisesti ryhmiin tai tilaisuuksiin, 
joissa tämä on ainut sisältö. lähestyminen lapsen ja lapsen kiinnostuksen 
kohteiden kautta onnistuu yleensä paremmin. kun isä pääsee kokemaan 
lapsen kanssa mielekästä tekemistä, myös keskustelu tärkeistä aiheista pää-
see toteutumaan. Tilaisuuksiin kannattaa kutsua isät henkilökohtaisesti, tai 
mainita kutsussa vanhemmat sanan sijaan isä ja äiti.

Vertaistuki voi toteutua monella eri tavalla. Hyvä periaate on tarjota toi-
mintaa tai kohtaamismahdollisuutta kaikille, ei pelkästään riskiperheille. (mc 
allister ym. 2012.) isien osallistaminen erilaisten vertaisten kohtaamispaik-
kojen ideointiin ja toteutukseen tuottanee paikallisesti kaikkein toimivim-
mat ratkaisut. erilaisista isien vertaisryhmistä ja toiminnasta on internetissä 
luettavissa useita erilaisia opinnäytetöitä ja raportteja, joissa tarjotaan käy-
tännöllisiä ratkaisuja toteutuksiin.

aika ja paikka ovat onnistumisen kannalta tärkeitä. Tapaamiset luontais-
ten verkostojen kautta voivat olla helpompia isien kannalta kuin kirkon 
oma toiminta. Urheiluun liittyvät tapahtumat, kyläjuhlat ja muut kaikille 
avoimet tilat ovat helppoja paikkoja kohdata isiä lapsineen. isien löytämi-
nen palvelun käyttäjiksi on tutkimusten mukaan tehokkainta juuri toisten 
toimijoiden kautta ja niissä ympäristöissä, joissa isät muutenkin liikkuvat 
(Hoffman 2011, 46–47).
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Kristillinen kasvatus on kompastuskivi

miksi isät eivät halua antaa uskonnollista kasvatusta? kirkon työn jatkumi-
sen kannalta se olisi kuitenkin tärkeää. Seurakunnilla ja kirkolla on haaste ja 
mahdollisuus vaikuttaa isien käsityksiin kristillisestä kasvatuksesta ja mah-
dollistaa isille lastensa kautta ja kanssa mahdollisuus pohtia elämän suuria 
kysymyksiä. näkemykseni mukaan kristillinen kasvatus käsitteenä on liian 
autoritaarisen kuuloinen nykyvanhempien sukupolvelle, joten sen sisältö-
jen avaamiseen on hyvä keskittyä.

Pitkällä aikavälillä poikien huomioiminen kaikessa seurakunnan toimin-
nassa ja erityisesti nuoriso- ja nuorten aikuisten työssä tulee olemaan rat-
kaisevan tärkeää tulevien isien asenteille kristillistä kasvatusta kohtaan. kun 
lapsi saa kotonaan mallin sekä isältä että äidiltä katsomuksellisten asioiden 
äärellä olemiseen, kummallekin sukupuolelle ominaisella tavalla, ja saa ko-
kea turvallisen ja läheisen ihmissuhteen molempien vanhempiensa kanssa, 
hänelle tulee aito mahdollisuus valita ja ymmärtää katsomustaan, kun sen 
kehitystehtävän aika on hänen elämässään.



145

lähteet

Burges, adrienne 2011. father-inclusive practice: top tips and strategies. Työpaja miestyön 
foorumissa 31.5.2011, Helsinki.

Dermott, esther 2006. What’s parenthood got to do with it? men’s hour of paid work. Bri-
tish Journal of Sociology 57 (4), 619–634.

Haastettu kirkko 2012. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008–2011. kir-
kon tutkimuskeskuksen julkaisuja 115. Viitattu 11.9.2015. http://sakasti.evl.fi/sakasti.
nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576f20030a70e/$file/Haastettu%20kirkko.pdf.

Halme, nina 2009. isän ja leikki-ikäisen lapsen yhdessä olo. yhdessäoloa, isänä toimimi-
seen liittyvää stressiä ja isän tyytyväisyyttä parisuhteessa kuvaavan rakenneyhtälömallin 
kehittäminen ja arviointi. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. lääketieteellinen tiedekun-
ta. Hoitotieteen laitos. Viitattu 11.9.2015.http://uta32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/han-
dle/10024/66490/978-951-44-7794-2.pdf?sequence=1.

Hiilamo, Heikki 2006. akantappolaista isäkiintiöön. Perhepolitiikan pitkä linja Suomes-
sa ja ruotsissa. Helsinki: Stakes.

Hoffman, John 2011. father factors. What social science research tells us about fathers 
and how to work with them. fira – father involvement re-search alliance. Viitattu 
15.12.2012. http://www.fira.ca/cms/documents/211/fatherfactorsfinal.pdf.

Huttunen, Jouko 2014. isyyden muutos ja tulevaisuus. Teoksessa Petteri eerola & Johan-
na mykkänen (toim.) 2014. isän kokemus. Helsinki: gaudeamus, 178–196.

Hynynen, noora 2011. isät osittaisella hoitovapaalla ja osa-aikatyössä: näkökulmina isi-
en kokemukset työ- ja perhe-elämästä. opinnäytetyö, metropolia-ammattikorkeakou-
lu. Viitattu 11.9.2015.   http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/39052/isatos-
it.pdf?sequence=1.

Hynynen, noora 2013. Tilaa isille. Tutkimuksesta nousevia kehittämisehdotuksia seura-
kunnan varhaiskasvatustyöhön. opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu.  Viitat-
tu 11.9.2015.  http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/56810/Hynynen_noo-
ra.pdf?sequence=1

kekäle, Jari 2007. Postmoderni isyys ja uskonnollisuus – Tarinallinen näkökulma. Joen-
suun yliopiston teologisia julkaisuja n:o 19. Viitattu 11.9.2015. http://epublications.uef.
fi/pub/Urn_nBn_fi_joy-20070007/Urn_nBn_fi_joy-20070007.pdf

lamb, michael e. 2010. How Do fathers influence Children’s Development? let me 
Count the Ways. Teoksessa lamb, michael e. (toim.) The role of the father in child de-
velopment (fifth edition). Hoboken nJ: Wiley, 1–26.

limke, alicia & mayfield, Patrick B. 2011. attachment to god: Differentiating the Con-
tributions of fathers and mothers Using the experiences inParental relationships Scale. 
Journal of Psychology and Theology 39 (2), 122–129. Viitattu 27.4.2012. Saatavissa 
http://www.nelliportaali.fi, eBSCo academic Search Premier -aineisto.

mcallister, fiona & Burgess, adrienne 2012. fatherhood: Parenting Programmes and Pol-
icy. a Critical rewiev of Best Practice. fatherhood institute. Viitattu 2.11.2012. http://
www.fatherhoodinstitute.org/wp-content/uploads/2012/07/Parenting-Programmes-and-
Policy-Critical-review-full-report.pdf.



146

miessakit ry. 2011. mies asiakkaana – mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Viitattu 
1.8.2012. http://www.miessakit.fi/easydata/customers/miessakit/files/liitetiedostot/
mies_asiakkaana_2011.pdf.

miettinen, anneli & rotkirch, anna 2012. yhteistä aikaa etsimässä – lapsiperheiden ajan-
käyttö. Väestöliiton perhebarometri 2011. Helsinki: Väestöliitto.

national fatherhood initiative 2011. father friendly Check Up. Viitattu 11.9.2015. http://
www.fatherhood.org/ffcu

niemelä, kati 2010a. miesten uskonnollisuus ja henkisyys. Viitattu 27.4.2012. http://sakas-
ti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576f20030a70e/$file/miesten%20
uskonnollisuus%20ja%20henkisyys.pdf

niemelä, kati 2010b. miesten uskonnollisuus ja henkisyys. (Powerpoint esitys) Viitattu 
27.4.2012. http://sakasti.evl.fi/skasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576f20030a70
e/$file/miesten%20uskonnollisuus%20ja%20henkisyys,%20PDf.pdf

niemelä 2011. Heikkeneekö uskonnollisuus ikäryhmissä? Uskonnollinen kasvatus ja sen 
merkitys uskonnollisuuden selittäjänä. Teoksessa: ketola, kimmo & niemelä, kati & 
Palmu, Harri & Salomäki, Hanna (toim.) 2011. Uskonto suomalaisten elämässä. Us-
konnollinen kasvatus, moraali, onnellisuus ja suvaitsevaisuus kansainvälisessä vertailus-
sa. yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 9, 2011.

omana, Doug & Thoresenb, Carl e.& Parkc, Crystal l.& Shaverd, Phillip r.& Hoode, 
ralph W. & Plantef ,Thomas g. 2009. How does one become spiritual? The Spiritual 
modeling inventory of life environments (Smile). mental Health, religion & Cul-
ture 12 (5), 427–456. Viitattu 27.4.2012. Saatavissa http://www.nelliportaali.fi, eBSCo 
academic Search Premier -aineisto.

Perheneuvonnan tilastot 2014. Perheaisian neuvottelukeskusten asiakkaat 2014. Suo-
men evankelisluterilainen kirkko. Viitattu 11.9.2015. http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/
sp?open&cid=Content3317D7.

raikes, Helen: Boller, kimberly; van kammen, Welmoet; Summers, Jean ann; raikes, ab-
bie; laible, Debbie; Wilcox, Brian; ontai, lenna & Cristensen, lanette 2002. father 
involvement in early Head Start Pro-grams: a Practioners Study. The University of ne-
braska-lincoln. Viitattu 1.8.2012. http://ccfl.unl.edu/projects_outreach/projects/previ-
ous/pdf/final_father_involvement_report.pdf.

raikes, Helen H.; Summers Jean ann & roggman lori a. 2005. father involvement in 
early Head Start Programs. fathering 3 (1), 29–58. Viitattu 1.8.2012. Saatavissa http://
www.nelliportaali.fi, eBSCo academic Search Premier -aineisto.

ranssi-matikainen, Hanna 2012. yhdessä sittenkin. kokemukset erokriisistä, vertaistu-
esta ja muutoksesta parisuhteessa. kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 116. Tampere: 
kirkon tutkimuskeskus.

rantalaiho, minna 2003. Pohjoismaisen isyyspolitiikan isäkuva. Teoksessa Hannele fors-
berg & ritva nätkin (toim.) Perhe murroksessa. kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. 
Helsinki: gaudeamus-kirja, 202–229.

Salmi, minna; lammi-Taskula, Johanna & närvi, Johanna 2009. Perhevapaat ja työelä-
män tasa-arvo. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Viitattu 21.4.2011. http://www.
tem.fi/files/22983/Tem_24_2009_tyo_ja_yrittajyys.pdf.



147

Sarkadi, anna; kristiansson, robert; oberklaid, frank & Bremberg, Sven 2008. fathers’ 
involvement and children’s developmental outcomes: a systematic review of longitudi-
nal studies. acta Pædiatrica 97 (2), 153–158.

Suomen virallinen tilasto Perheet 2014. Tilastokeskus. Viitattu 11.9.2015. http://www.
stat.fi/til/perh/2014/perh_2014_2015-05-28_tau_001_fi.html.

Suomen virallinen tilasto Työvoimatutkimus 2013. Suomen virallinen tilasto. Tilastokes-
kus Viitattu 11.9.2015. http://www.stat.fi/til/tyti/2013/14/tyti_2013_14_2014-10-07_
tau_001_fi.htmlv

Varjonen, Sampo 2011. äidin hoiva, jaettu vanhemmuus – ja vapaus valita. Perhevapai-
den uudistamisen argumentointi 1970-luvulta 2000-luvulle. Sosiaali- ja terveysturvan 
tutkimuksia 118. Helsinki: kela.

ylikännö, minna 2009. isien ajankäytöstä: uuden isyyden hidas esiinmarssi. yhteiskunta-
politiikka 74 (2), 121–131.



148



149

Johanna Laurinen

3.5 kirkko, joka arVostaa lasta, pitää 
huolta lasten Vanhemmista

Vanhemmuus on tänä päivänä haastavaa, ja perheet ovat yhä monimuo-
toisempia. Tässä tilanteessa myös seurakuntien täytyy jatkuvasti tar-

kastella toimintansa merkitystä vanhemmille sekä sitä, kuinka se voi tukea 
vanhemmuutta. 

kiintymyssuhdeteorian luoja John Bowlby on korostanut vanhemmuuden 
tukemisen merkitystä lapsen hyvinvoinnissa. Vuonna 1951 maailman ter-
veysjärjestölle tekemässään raportissaan hän kuvasi merkityksen hyvin sel-
keästi: ”Sellaisen yhteiskunnan, joka arvostaa lapsiaan, on pidettävä huol-
ta lasten vanhemmista.” (Broberg, almqvist & Tjus 2005, 360.) Tämä ar-
tikkeli pohjautuu tekemääni opinnäytetyöhön (laurinen 2013), jonka ot-
sikko muotoutui Bowlbyn ajatusta mukaillen: kirkko, joka arvostaa lasta, 
pitää huolta lapsen vanhemmista. kirkon perhelähtöisyyteen perustuvassa 
perhetyössä jokainen perheenjäsen kohdataan yksilönä omine tarpeineen. 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, minkälaista sosiaalista tukea van-
hemmat kokevat saavansa perhekerhotoiminnasta vanhemmuuteensa. So-
siaalisen tuen saamisella on keskeinen vaikutus ihmisen identiteetin muo-
dostumiseen, kriisitilanteissa selviytymiseen sekä muutoksiin mukautumi-
seen. Sosiaalisen verkoston mahdollistama sosiaalinen tuki vaikuttaa mer-
kittävästi vanhemmuuteen ja henkiseen hyvinvointiin. Tämän rinnalla tar-
kasteltiin myös perhekerhojen mahdollisuuksia toimia varhaisen tuen anta-
jina. Varhaisen tuen lähtökohtana ei ollut ongelmakeskeisyys tai varhaiseen 
puuttumiseen liittyvä huoli. Tutkimuksessa varhainen tuki nivoutui ajatuk-
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seen ennaltaehkäisevänä tukena ja hyvinvointia lisäävänä tekijänä, joka li-
sää perheiden voimavaroja ja ennaltaehkäisee pulmien lisääntymistä sekä 
niiden syventymistä. 

Tutkimus oli kvantitatiivinen, ja sen aineisto kerättiin kyselylomakkeel-
la. kyselyyn vastasi 57 vanhempaa kymmenestä malmin seurakunnan avoi-
mesta perhekerhosta. kysely koostui pääosin strukturoiduista asteikkoky-
symyksistä, jotka liittyivät käytännön tukeen, tietotukeen, tunnetukeen ja 
vertaistukeen. Vastaukset koottiin ja käsiteltiin SPSS 20 -ohjelman avulla.

vanhemmuus käsitteenä ja vanhemmuuden rakentuminen

Tutkimuksen lähtökohtana olivat erilaiset ja monimuotoiset perheet. Seu-
raavassa käsittelen tarkemmin vanhemmuutta ja vanhemmuuteen vaikut-
tavien tekijöiden moniulotteista yhteyttä. lisäksi tarkastelen sosiaalista tu-
kea ja sen neljää osa-aluetta sekä varhaisen tuen näkökulmaa, jotka toteu-
tuessaan tukevat vanhemmuutta. kuvioon 1 on koottu artikkelin keskeiset 
käsitteet ja niiden väliset suhteet. 
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Vanhemmuus alkaa äitiydestä ja isyydestä. Sitä voidaan luonnehtia ihmi-
sen elinikäiseksi ja peruuttamattomaksi tehtäväksi ja rooliksi. Vanhemmuu-
teen vaikuttavat elämäntilanne ja perheen elämänkaari sekä sisäiset ja ulkoi-
set voimavarat. yksilön tasolla vanhemmuus muotoutuu sukupolvien ket-
jussa ajatusten, tapojen ja perinteiden kautta tiedostaen tai tiedostamatta. 
Vanhemmuuden kehittyminen on jatkuva prosessi, johon vaikuttavat van-
hemman omat käsitykset hyvästä vanhemmuudesta sekä perheessä olevien 
lasten kehitysvaiheet. Tärkeää on havaita, että jokainen lapsi on yksilö ja 
syntyessään tuottaa uudenlaista ja ainutkertaista vanhemmuutta. (Järvinen, 
lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 2007, 90–92.)

käsitteenä vanhemmuus voidaan jakaa biologiseen, sosiaaliseen ja psy-
kologiseen vanhemmuuteen. Biologinen vanhemmuus nivoutuu lapsen ja 
vanhemman biologiseen suhteeseen. Sosiaalinen vanhemmuus liittyy lap-
sen arjessa elävään aikuiseen, joka huolehtii arjen toiminnoista, lapsen pe-
rustarpeista sekä opettaa elämässä tarvittavia taitoja. Psykologinen vanhem-
muus syntyy, kun aikuinen saa lapsen mielessä vanhemman aseman. (Vilén 
ym. 2010, 10–11.)

Värri (2004, 103) kuvaa vanhemmuuden syvällistä luonnetta filosofisesta 
näkökulmasta. Hänen mukaansa vanhemmuutta ei voida rajata pelkästään 
biologiseksi, juridiseksi tai sosiologiseksi käsitteeksi tai rooliksi. Vanhem-
muus on riippumatonta sosiaalisista tavanmukaisuuksista ja ajassa tapahtu-
vista vaihteluista sekä objektiivisesti velvoittavaa. Vanhemmuuden vastuul-
lisuuden lähtökohtia ja erityislaatuisuutta tulisi Värrin mukaan tarkastella 
ontologisena käsitteenä. Tällä hän tarkoittaa sitä, että lapsen syntyessä van-
hemmilla on välittömästi vastuu avuttoman lapsen hyvinvoinnista. 

Värrin (2004, 103–104) mukaan vanhemmuuden vastuuta ei voida yksi-
selitteisesti perustella intellektuaalisella eli älyllisellä auttamisvastuulla, jol-
loin vanhemmuuden välitön velvoittavuus jäisi pois. kasvatusvastuuta ei voi 
myöskään perustella pelkästään tunteilla, sillä tunteet ovat olemukseltaan 
minäkeskeisiä, henkilökohtaisia ja tilannesidonnaisia. Tunteet ovat tärkeä ja 
olennainen osa kasvatuksellista merkityksenantoa, mutta kasvatusvastuu ei 
voi perustua muuttuviin tunteisiin.

Vanhemmuus rakentuu vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutuk-
seen. oleellista on tunnistaa lapsen tarpeita, viestejä ja tunteita sekä vasta-
ta niihin. Tämän kaltainen vanhemman sensitiivinen kyky vahvistaa lapsen 
psyykkistä turvallisuutta, jolloin hän kokee elävänsä, olevansa rakastettu ja 
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turvassa. Vanhemman sensitiivisyys on asettautumista lapsen tunnetilaan se-
kä tilanteen jakamista yhdessä. (Vilén ym. 2010, 127; Viljamaa 2003, 15.) 

Toimiva ja hyvä parisuhde luo edellytyksiä hyvälle vanhemmuudelle. Van-
hemmuuden ja parisuhteen yhteensovittaminen voi olla haasteellista, sillä äiti 
ja isä toimivat samanaikaisesti puolisoina ja vanhempina. kyseisten roolien 
vastavuoroisuus luo edellytyksiä hyvälle vanhemmuudelle ja tukee samalla 
parisuhdetta. Toisaalta hyvä vanhemmuus voi rakentua ilman parisuhdetta 
ja parisuhde voi olla hyvä ilman vanhemmuutta. (Järvinen ym. 2007, 90.)

Vanhemmuuden prosessimallissa vanhemmuus on useiden tekijöiden yh-
teen kietoutumisen tulos (kuvio 2). Vanhemmuus rakentuu vanhemman ja 
lapsen vuorovaikutuksesta. Vanhemmuutta määrittävät suoraan vanhem-
man oma persoonallisuus, lapsuuden kokemukset ja lapsen yksilölliset omi-
naisuudet. Vanhempana toimimiseen vaikuttavat perheen sosiaalinen kon-
teksti, johon kuuluvat parisuhde, sosiaaliset verkostot sekä kokemukset työs-
tä. lisäksi vanhemman kehitysvaiheet, parisuhde, sosiaaliset verkostot sekä 
työ vaikuttavat epäsuorasti hänen persoonallisuuteensa ja psyykkiseen hy-
vinvointiinsa. (Viljamaa 2003, 15–16.)

KUviO 2. vanhemmuuteen vaikuttavien tekijöiden prosessimalli (viljamaa 2003, 16)
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Useimmat sosiaalisen tuen määritelmät nivoutuvat ajatukseen, että tuella on 
keskeinen merkitys ihmisen identiteetin muodostumisessa, kriisitilanteissa 
selviytymisessä sekä muutoksiin mukautumisessa. Sosiaaliseen tukeen liit-
tyvät oleellisesti ihmisten väliset vuorovaikutussuhteet ja sellaiset verkostot, 
joihin heillä on pysyvät suhteet. (metteri & Haukka-Wacklin 2004, 55.) 

Sydney Cobbin (1976) klassikoksi muodostuneen määritelmän mukaan 
sosiaalinen tuki vähentää stressiä ja vaikuttaa myönteisesti yksilön sosiaa-
liseen, psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin (Viljamaa 2003, 25). Cobb 
keskittyy määritelmässään sosiaalisen tuen kommunikatiivisiin ulottuvuuk-
siin, joiden mukaisesti sosiaalisesta verkostosta saa rakkautta, arvostusta ja 
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Samalla hän korostaa sosiaalisen tuen vasta-
vuoroisuutta. (Toivonen 2009, 8.) 

Sosiaalinen tuki voidaan määritellä ihmissuhteisiin liittyväksi toiminnak-
si, johon voi sisältyä yhden tai useamman tuen näkökulma. emotionaali-
nen tuki merkitsee empatiaa, rakkautta, toisistaan pitämistä. materiaali-
nen tuki kattaa konkreettisen avun, palvelut, rahan ja tavarat. informatii-
visella tuella tarkoitetaan neuvoja, tietoa ja apua ongelmien ratkaisemises-
sa. rakentava palaute puolestaan on jokaisen yksilön itsearvioinnin ja ar-
vostuksen kannalta tarpeellista tukea. (Viljamaa 2003, 25.)

lisäksi voidaan tarkastella sosiaalisen tuen vaikutusprosesseja: käytännön 
apu, kuten esimerkiksi lastenhoitoapu, taloudellinen apu tai neuvonta, vä-
hentää perheiden stressitilanteita. informatiivinen eli tiedollinen tuki an-
taa uusia toimintatapoja ja näkökulmia, jotka tukevat vanhemmuutta vai-
keissakin tilanteissa. emotionaalinen tuki vaikuttaa vanhemman myötäelä-
miseen ja hoivan antamiseen. Vertaistuki, joka mahdollistuu vuorovaiku-
tuksessa samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa, auttaa vanhem-
pia rakentamaan uudenlaisia selviytymiskeinoja. (Viljamaa 2003, 25–26.)

Sosiaalisen tuen saamisen edellytyksenä on yksilön jäsenyys jossakin so-
siaalisessa verkossa, joka voi olla perhe, ystäväpiiri tai muu ryhmä. Tehok-
kain tuki on mahdollista, kun ihmiset elävät samankaltaisessa elämäntilan-
teessa ja ymmärtävät toisiaan emotionaalisesti. aiemmin artikkelissa kuva-
tussa vanhemmuuden prosessimallissa perheen sisäinen sosiaalinen tuki on 
tasavertaisena ulkoisen sosiaaliverkon rinnalla. Toimiva parisuhde on per-
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heen sisäinen tukijärjestelmä, johon liittyy emotionaalinen ja käytännön 
apu. (Viljamaa 2003, 25–26.)

sosiaalinen pääoma

2000-luvun alussa suomalaiseen keskusteluun tuotiin sosiaalisen tuen rin-
nalle sosiaalisen pääoman käsite. Se rakentuu arvoista, normeista, yhteisölli-
syydestä ja luottamuksesta. Sosiaalisessa pääomassa verkostot perustuvat yh-
teisiin intresseihin ja toimijoiden keskinäiseen riippuvuuteen. Toiminnassa 
ovat läsnä tuki, lojaliteetti ja luottamus. Sosiaaliseen pääomaan liittyy myös 
inhimillisen pääoman käsite, jolla tarkoitetaan yksilön toimintakykyä. ylei-
sesti inhimillistä pääomaa mitataan koulutuksella, mutta se sisältää myös 
yksilön kokemuksen, luovuuden ja yhteistyökyvyn. Tulotasoa kuvataan ta-
loudellisen pääoman käsitteellä (Pulkkinen 2002, 39). 

Pulkkinen (2002, 44) on tuonut esiin lapsen sosiaalisen alkupääoman kä-
sitteen. lapsella ei ole itsellään kyseistä pääomaa, vaan hän saa sen lahjana 
tai perintönä kasvatusyhteisöltään. Sosiaalinen alkupääoma vaikuttaa sii-
hen, millaiseksi lapsen sosiaalinen pääoma karttuu. lapsen alkupääoman 
karttumiseen vaikuttavat hänen kasvuympäristönsä arvot, normit, yhtei-
sön tuki ja luottamus. 

Sosiaaliset verkostot eivät aina mahdollista sosiaalisen tuen saamista, jol-
loin taustalla voi olla liian tiivis tai kontrolloiva verkosto. Sosiaalisen tuen 
saamisen edellytyksenä on, että yksilö kokee saavansa verkostolta huolen-
pitoa, rakkautta ja arvostusta. Tärkeää on havaita, että sosiaalisten verkos-
tojen taustalla vaikuttavilla arvoilla on suuri merkitys siihen, kuinka arvok-
kaaksi sosiaaliseksi pääomaksi se muodostuu yksilölle. (Pulkkinen 2002, 41.)

varhaisesta puuttumisesta varhaiseen tukeen

Helsingin kaupungin sosiaalitoimi organisoi vuosina 2001–2004 hankkei-
ta, jotka toteutettiin kymmenellä eri asuinalueella. Hankkeiden taustalla oli 
sosiaalipolitiikkaan liittyvä positiivinen diskriminaatio, ja sosiaalialan työ-
käytäntöjä kuvasivat varhainen puuttuminen ja varhainen tuki. Hankkeiden 
kehittämistyön tuloksena varhaisen puuttumisen käsitteen rinnalle muodos-
tui varhaisen tuen käsite. Hankkeet määriteltiin ennaltaehkäiseväksi työk-
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si, jonka tarkoituksena oli tukea lapsia ja perheitä ennen ongelmien kärjis-
tymistä. (Tapola-Tuohikumpu 2005, 11, 81.) 

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto määritteli vuonna 2010 varhaisen 
puuttumisen olevan toimintaa, joka kohdistuu lapsen ensimmäisiin vuosiin 
tai ongelmaan tartutaan mahdollisimman pian havaitsemisen jälkeen. lisäk-
si sillä pyritään ehkäisemään ja helpottamaan riskitilanteissa olevien lasten, 
nuorten ja perheiden ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. ris-
kitekijöiden tunnistamista pidetään tärkeänä. (Tapola-Tuohikumpu 2005, 
13.) kaukoluoto (2010, 260) tarkastelee varhaisen tuen käsitettä varhais-
kasvatustyön näkökulmasta. Hänen mukaansa lasten ja vanhempien paris-
sa tehtävä työ tulisi nähdä enemmän mahdollistavana kuin rajoittavana ja 
kontrolloitavana toimintana. 

Varhainen puuttuminen ja tukeminen tulevat esille monimuotoisissa am-
matillisissa ryhmissä ja työmuodoissa, joissa on haluttu kuvata ammatillista 
toimintaa ja työorientaatiota. kysymys on niin sanotusta välimaaston työs-
tä, joka on ennaltaehkäisevän ja korjaavan työn välillä tapahtuvaa. Varhaisen 
tuen käsitteen muodostuminen kuvaa osaltaan hyvin, kuinka moniulottei-
sissa konteksteissa käsitettä käytetään. Varhainen tuki ei ole joidenkin sekto-
reiden tai ammattiryhmien erityisomaisuutta. Se kuuluu kaikille toimijoil-
le, ja tuen toteuttamisessa tarvitaan asiantuntevaa osaamista, moniamma-
tillisuutta ja kykyä tehdä yhteistyötä. (Tapola-Tuohikumpu 2005, 12, 58.)

Varhaiseen puuttumiseen liittyy oleellisesti työntekijän esiin noussut huoli 
lapsesta tai nuoresta sekä huolen puheeksi ottaminen. Stakes on kehittänyt 
Huolen vyöhykkeistön, joka auttaa työntekijää jäsentämään lasta tai nuor-
ta koskevan huolen astetta. Huolen vyöhykkeistö on väline, jonka avulla 
voi arvioida auttamismahdollisuuksia ja tarvittavia lisäresursseja. (eriksson 
& arnkil 2005, 7, 25.)

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa varhainen puuttuminen ja tuke-
minen nivoutuvat kiinteästi Varpu-hankkeeseen, jossa kirkkohallitus on ol-
lut mukana. Seurakunnan työntekijän vastuulla on puuttua tekijöihin, jotka 
haittaavat lapsen hyvinvointia. Perhetyön kontekstissa varhainen tuki näh-
dään korjaavana työnä. Tuen ytimenä ovat varhainen puuttuminen asioi-
hin ja ammattiavun piiriin ohjaaminen, jolloin estetään tilanteen pahene-
minen. (Sakasti i.a.; minäkö perhetyön tekijä? 2009, 24.)

Tässä artikkelissa varhainen tuki nähdään erilaisten toimintojen kautta 
saatuna tukena, jonka yksilö itse määrittelee oman subjektiivisen kokemuk-
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sensa kautta. Tuen saamisen edellytyksenä ei ole työntekijän huoli, joka joh-
taa väliintuloon eli interventioon. Varhainen tuki nähdään ennaltaehkäise-
vänä tukena eli preventiona. lähtökohtana on vanhemman voimavarojen 
ja hyvinvoinnin tukeminen, jonka vaikutukset nivoutuvat kokonaisvaltai-
sesti lapsen ja koko perheen hyvinvointiin. Varhainen tuki kytkeytyy sub-
jektiiviseen kokemukseen omasta elämäntilanteesta ja sen hetkisistä voima-
varoista. ydinajatuksena on, että vanhempi saa sellaista tukea, joka lisää hä-
nen voimavarojaan ja ennaltaehkäisee pulmien lisääntymistä sekä niiden sy-
ventymistä. yhteenvetona voidaan todeta, että varhaista tukea ei tarkastel-
la ongelmalähtöisesti tai varhaiseen puuttumiseen liittyvästä huolesta käsin.

lastensuojelu ei vuonna 2014 voimaanastuneessa lastensuojelulaissa kos-
ke ainoastaan sosiaaliviranomaisia, vaan laki velvoittaa kaikkia viranomai-
sia ja kansalaisia (laki lastensuojelusta 417/2007). Tärkeää on siis havaita, 
että tässä tutkimuksessa käytetty varhainen tuki ei poista työntekijän vel-
vollisuutta toimia lapsen edun mukaisesti. Työntekijällä on ilmoitusvelvol-
lisuus lastensuojelulain velvoittamalla tavalla.

Varhaisen tuen toteutumisessa on olennaista, että toiminta rakentuu per-
heiden tarpeiden mukaisesti. Sen toteutuminen edellyttää toiminnalta toi-
mintatapoja, jotka ovat matala kynnys, mahdollistaminen ja välittäminen 
(Tapola-Tuohikumpu 2005, 50). käsitteellä matala kynnys tarkoitetaan per-
heiden tavoittamista ja toiminnan sekä tuen piiriin pääsemistä. Toiminnan 
epävirallisuus helpottaa toimintaan osallistumista, jolloin pelko leimautu-
misesta vähenee. Toimintaa järjestettäessä tulee tarkastella, missä tukea tar-
jotaan, milloin ja kenen ehdoilla. näin toteutuva toiminta mahdollistaa ko-
kemuksen oman elämän subjektiudesta, jolloin tuetaan myös osallisuutta. 

Toinen toimintatapa on mahdollistaminen. Perheille järjestetyt toiminta- 
ja kohtaamispaikat lisäävät aktiivisuutta ja perheiden verkostoitumista. Tär-
keää on luoda paikkoja, ryhmiä ja sosiaalisia verkostoja, joissa on mahdollis-
ta saada vertaistukea ja kokea yhteisöllisyyttä. kolmas toimintatapa on välit-
tämistä, jossa tarvitaan erilaista ammatillisuutta ja osaamista sekä monialais-
ta yhteistyötä. Välittäminen on erityisesti rinnalla kulkemista, sanoittamis-
ta, tuen ja avun antamista. (Tapola-Tuohikumpu 2005, 52, 54–55, 58–60.)
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tutkimusympäristö ja tutkimusmenetelmä

malmin seurakunta sijaitsee koillis-Helsingissä ja kuuluu Helsingin seura-
kuntayhtymään. Seurakunta koostuu kahdeksasta seurakuntapiiristä, jot-
ka toimivat Jakomäessä, malmilla, Pihlajamäessä, Puistolassa, Pukinmä-
essä, Siltamäessä, Tapanilassa ja Viikissä. Vuoden 2015 alussa alueella asui 
97 543 asukasta. malmin alueella oli 26 499 perhettä, joista lapsiperheitä 
oli 14 596. lapsiperheitä, joissa vanhemmat ovat avo- tai avioliitossa, oli 
9 980. Perheitä, joissa äiti tai isä asuu lapsineen, oli 4 616. (Helsingin seu-
dun aluesarjat 2015.)

avoin perhekerhotoiminta on osa malmin seurakunnan laaja-alaista per-
hetyötä.  kerhot kokoontuvat säännöllisesti, ja toimintaan ei ole ennakkoil-
moittautumista. kerhoon osallistumisen ja sitoutumisen voi jokainen per-
he itse määritellä. Toiminta on maksutonta; ainoastaan aamu- ja välipalasta 
peritään perhekohtainen pieni maksu. malmin seurakunnassa järjestetään 
myös ryhmäperhekerhoja, joissa toiminta perustuu ilmoittautumiseen, jol-
loin sama pieni ryhmä kokoontuu viikoittain. avoin perhekerho tai perhe-
kerho -käsitteillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa edellä kuvattua avoimen 
perhekerhon toimintaa. Perhekerhoissa työntekijöinä toimivat lastenohjaa-
jat yhdessä piirin työntekijöiden kanssa, jolloin mukana on pappi, diako-
ni tai kanttori.

Perhekerhoissa toteutettu tutkimuskysely koostui seitsemästä taustatietoky-
symyksestä ja 46 strukturoiduista asteikkokysymyksistä, jotka liittyivät käy-
tännön tukeen, tietotukeen, tunnetukeen ja vertaistukeen. Vastausvaihtoeh-
toina käytettiin viisiportaista asteikkoa: 1 täysin eri mieltä, 2 jokseenkin eri 
mieltä, 3 en osaa sanoa, 4 jokseenkin samaa mieltä ja 5 täysin samaa mieltä. 
lisäksi vanhemmilta kysyttiin kouluarvosana, joka kuvasi heidän saamaan-
sa tukea vanhemmuudelleen. kysely päättyi avoimeen kysymykseen, jossa 
vanhemmilla oli mahdollisuus kirjoittaa kokemuksensa perhekerhon merki-
tyksestä itselle ja perheelleen. kysymyksen tavoitteena oli antaa vanhemmil-
le mahdollisuus ilmaista itseään omin sanoin. lisäksi kirjoitusten kautta oli 
mahdollista saada tietoa, joka syventää ja selventää tutkimustuloksia. kyse-
lyyn vastasi 57 perhekerhoon osallistuvaa vanhempaa, 55 äitiä ja kaksi isää.
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tutkimustulokset

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että toiminta tavoittaa avo- tai 
avioliitossa olevia vanhempia. kyselytutkimukseen osallistuneista vanhem-
mista (n=57) ainoastaan neljä oli yksinhuoltajia. Tämä oli lukumääräisesti 
vähän, sillä esimerkiksi Pukinmäen ja Jakomäen seurakuntapiireissä asuvis-
ta lapsiperheistä 42 % on perheitä, joissa on yksi huoltaja (Helsingin seu-
dun aluesarjat 2012). Toimintaan osallistuvien yksinhuoltajien vähyyteen 
saattoi vaikuttaa se, että he ovat työelämässä tai seurakunnan yksinhuolta-
jille suunnattu kokoava toiminta palvelee heitä paremmin.

Vanhemmat kokivat saavansa avoimessa perhekerhotoiminnassa sosiaalis-
ta tukea, joka antaa heille voimavaroja jaksamiseen. Sosiaalinen tuki esiin-
tyi monimuotoisissa tilanteissa, joissa käytännön tuki, tietotuki, tunnetu-
ki ja vertaistuki nivoutuvat kiinteästi yhteen. kerhojen tunneilmapiiri ko-
ettiin arvostavaksi, kunnioittavaksi ja yhteisölliseksi, mikä loi hyvän perus-
tan turvalliseksi koetulle toiminnalle. Sosiaalinen tuki rakentui pienistä ar-
jen tilanteista. lisäksi perhekerhotoiminnan koettiin lisäävän vanhempien 
sosiaalista pääomaa, joka puolestaan vaikuttaa positiivisesti lasten alkupää-
oman saamiseen. Tutkimustulosten valossa työntekijöillä tulisi olla herk-
kyyttä havaita kyseiset tilanteet sekä ymmärrystä tuen merkityksestä van-
hemman hyvinvoinnille ja jaksamiselle.

Vanhemmat kokivat lasten omien toimintatuokioiden antavan heille leväh-
dyshetken. Tutkimustulos oli ristiriidassa sisällön kanssa, sillä perhekerhois-
sa painottuivat lasten ja vanhempien yhteiset hetket. mielipidekysymyksenä 
tarkasteltuna sitä voidaan pohtia varhaisen tuen näkökulmasta. Varhainen 
tuki toteutuu vanhemmuutta tukien, jolloin tavoitteena on lapsen hyvin-
vointi. Toiminta, joka tukee lapsen ja vanhemman yhteistä tekemistä, tuot-
taa lapselle välitöntä hyvää. yhteisellä toiminnalla vahvistetaan vanhemman 
ja lapsen vuorovaikutusta ja tunnesidettä (lindqvist 2008, 15). Toisaalta las-
ten ja vanhempien omat hetket toiminnassa edistävät hyvinvointia. Seura-
kunnan tulisi tarkastella perhekerhon rakennetta ja toimintaa, jotta se tu-
kisi ja palvelisi toimintaan osallistuvia lapsia ja vanhempia.

Vanhemmat kokivat saavansa perhekerhoista käytännön tukea lapsen so-
siaalistumiseen yhteiskunnan ja seurakunnan jäseneksi. Tutkimukseni tu-
lokset saavat tukea lipposen (2010, 159) tekemästä tutkimuksesta Hyvin-
kään perhekerhoista, joissa tulokset olivat samansuuntaiset. Vanhemmat 



159

kokivat lasten sosiaalistumisen tärkeänä, jolloin lapsi oppii toiminnassa so-
siaalista kanssakäymistä, tapoja ja sääntöjä leikkiessään eri-ikäisten lasten 
kanssa sekä toimiessaan osana ryhmää. Tällöin lapsen sosiaalistuminen ta-
pahtuu turvallisessa ympäristössä yhdessä vanhemman kanssa. lisäksi lapsi 
saa toiminnassa kristillistä kasvatusta ja osallistuu kirkkovuoteen sisältyvi-
en kirkkopyhien viettoon. näiden kautta lapsi sosiaalistuu myös osaksi us-
konnollista yhteisöä. 

Perhekerhojen toiminnassa vanhemmat saivat tunnetukea, joka perustui 
aitoon kohtaamiseen, välittämiseen ja kunnioittamiseen. Toiminnassa van-
hempien saamalla tunnetuella on mahdollisuus vahvistaa itsetuntoa ja tu-
kea positiivisen minäkuvan kehitystä. Tärkeää on tulla kuulluksi ja nähdyk-
si omana itsenään. Tunnetuki edistää vanhemman valmiuksia antaa lapsel-
le hoivaa ja tukea (Viljamaa 2003, 26). Perhekerhoissa saadulla tunnetuel-
la voidaan lisätä luottamusta ja uskoa vanhempana olemiseen sekä vahvis-
taa vertaistuen merkitystä.

Perhekerhoissa vanhemmat saivat vertaistuen kautta tukea vanhemmuu-
teensa kaikilla sosiaalisen tuen osa-alueilla. kokemus vertaistuen saamises-
ta perustui samassa elämäntilanteessa olevien vanhempien kohtaamiseen, 
keskusteluihin ja yhteisöllisyyden kokemukseen. Vanhemmat kokivat, et-
tä toiminnassa keskustelulle annettiin aikaa, millä tuettiin vertaistuen to-
teutumista. 

Perhekerhojen vertaistuki ja yhteisöllisyys perustuivat vahvasti yhteiseen 
kokemukseen vanhemmuudesta, mikä rohkaisi vanhempia vuorovaikutuk-
seen ja mahdollisti tuen saamisen. Vertaistuen lisäksi aikuiskontaktit koet-
tiin toiminnassa tärkeiksi. keskusteluaiheiden toivottiin liittyvän laajempiin 
kokonaisuuksiin kuin pelkästään vanhemmuuteen ja lapsiin. Vanhemmuus 
ei ole ainoa rooli, jonka kautta aikuinen toimii, tuntee ja ajattelee. Siihen 
voivat liittyä puolison, naisen, miehen, lapsen, ystävän tai työntekijän roo-
lit, jotka vaikuttavat ajatuksiin ja mielipiteisiin. 

Perhekerhojen kautta vanhemmat luovat uusia pitkäaikaisiakin ystävyys-
suhteita, jotka vaikuttavat koko perheen sosiaaliseen verkostoon. näin ol-
len seurakunnan perhekerhot toimivat merkittävinä perheiden sosiaalisten 
verkostojen tukijana. lisäksi tärkeitä ovat lasten saamat kaverisuhteet, jotka 
voivat olla merkityksellisiä siirryttäessä päivähoitoon ja kouluun.

Vanhemmat kokivat, että työntekijät kohtasivat perheet aidosti ja heillä oli 
aikaa keskustella perheiden kanssa. Työntekijöiden perhelähtöisessä toimin-
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nassa lapset ja vanhemmat kohdataan yksilön tarpeet huomioiden ja he kul-
kevat perheiden rinnalla kuuntelemalla ja keskustelemalla. Välittäminen on 
varhaisen tuen toimintatapana juuri rinnalla kulkemista, sanoittamista sekä 
tuen ja avun antamista. Työntekijöiltä vanhemmat kokivat saaneensa käy-
tännön tukea ja tunnetukea. lisäksi työntekijät mahdollistivat vertaistuen 
toiminnassa, mutta heiltä saatu tietotuki koettiin puutteelliseksi. 

Tutkimustuloksista ilmeni, että perhekerhosta saatu tietotuki oli auttanut 
konkreettisesti perheiden hyvinvointia, mutta tiedon puute oli myös estänyt 
avun saamisen. Tästä näkökulmasta katsottuna tiedon antamisen merkitys-
tä ja velvollisuutta ei voida unohtaa. merkittävää oli, että toiminnassa kau-
an olleiden vanhempien saama tietotuki oli puutteellista. lisäksi vanhem-
pien saama tieto varhaisesta vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä oli ol-
lut vähäistä. Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys varhaisen tuen näkökul-
masta on merkityksellistä sekä yksi oleellinen osa vanhemmuuden tukemis-
ta (lindqvist 2008, 12). 

Parisuhteeseen liittyvien asioiden käsitteleminen saatetaan kokea vaikeak-
si tai liian henkilökohtaiseksi. Tärkeää on havaita, että osa vanhemmista ei 
ollut saanut tukea parisuhteeseensa liittyviin kysymyksiin. Vanhemmuu-
den tukemisen oleellisena osana on parisuhde, joka on myös lapsen henki-
nen koti. Perhekerhotoiminta on perustyötä, jolla on hyvät mahdollisuu-
det pitää parisuhdeasioita esillä (minäkö perhetyön tekijä? 2009, 14). Pa-
risuhdetta käsiteltäessä lähtökohtana tulisi olla voimavarakeskeisyys ja po-
sitiivinen näkökulma. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli samalla selvittää perhekerhojen mahdolli-
suuksia toimia varhaisen tuen antajina. Tulosten perusteella voidaan tode-
ta, että seurakunnan avoimilla perhekerhoilla on hyvät edellytykset toimia 
varhaisen tuen antajina. Toimipaikat sijaitsevat keskeisillä paikoilla, joihin 
perheiden on helppo tulla. Toiminta on kaikille avointa ja sitä voidaan kut-
sua matalan kynnyksen kohtaamispaikaksi. lisäksi toimintaan osallistumi-
nen ei edellytä tiettyjen kriteerien täyttämistä. kerhot tavoittavat perheitä 
ja mahdollistavat tuen piiriin pääsemisen. Seurakunnan perhekerhot ovat 
osa avointa perhepalvelua, joka ei perustu viranomaistoimintaan. Tämän-
kaltainen toiminnan epävirallisuus ei aiheuta pelkoa leimautumisesta ja hel-
pottaa toimintaan osallistumista. Toisaalta toiminnan kristillinen arvopoh-
ja voidaan kokea leimaavaksi, jos kyseisiä arvoja ei koeta itselle tärkeiksi. 
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tavoitteena vanhemmuutta arvostava kirkon perhetyö

Perheiden hyvinvointia on tarkasteltava yhteiskunnallisesti aktiivisesti ja laa-
ja-alaisesti. instituutiona perhe ja vanhemmuus ovat yksityisiä ja julkisia, 
joihin vaikuttavat vallalla olevat arvot ja käsitykset. Jallinoja (2004) esittää, 
että kielteinen yhteiskunnallinen keskustelu lasten ja nuorten pahoinvoin-
nista sekä kadotetusta vanhemmuudesta saattavat synnyttää pelon ilmapii-
riä. Pelko ei synny pelkästään nykyisyydessä tapahtuvista asioista vaan myös 
siitä, minkä pelätään tapahtuvan tulevaisuudessa. Pelon ilmapiirin syven-
tymiseen vaikuttavat kirjoitukset ”hyvien perheiden” lasten ja nuorten on-
gelmista. kenelle tahansa voi sattua jotain pahaa. laajemmassa kontekstis-
sa pelon ilmapiiriä voidaan kutsua pelon kulttuuriksi. Se on suhtautumis-
tapa tai näkökulma, joka saa ihmiset näkemään monet asiat riskeinä. (Jal-
linoja 2004, 95.) 

Seurakunnan perhetyön vahvuutena on, ettei vanhempia ja perheitä koh-
data ongelmalähtöisesti huolen kohteina. Toiminnan epävirallisuus ja osal-
listumisen leimaamattomuus mahdollistavat kohtaamisen ja tuen antami-
sen. Pelon kulttuurin vaarana on, että vanhemmuus koetaan vaikeaksi ja ah-
distavaksi sekä läsnä on pelko epäonnistumisesta. Tulevaisuuden näkemi-
nen ennalta arvaamattomana vie voimavaroja vanhemmuudesta. nykypäi-
vän vanhemmuus ei voi perustua pelon kulttuuriin, joka vaikuttaa luotta-
mukseen omaan kykyyn olla vanhempi ja mahdollisuuksiin vaikuttaa oman 
lapsen hyvinvointiin. Seurakunnan perhekerhot vastaavat pelon kulttuuriin 
toiminnallaan, joka antaa vanhemmille uskoa tulevaisuuteen ja luottamusta 
elämässä selviytymiseen. Toiminnassa keskeisintä ovat kohtaamiset, jotka pe-
rustuvat inhimillisyyteen, ymmärrykseen ja keskeneräisyyden hyväksymiseen.

Haasteina ovat perherakenteiden monimuotoisuus ja muuttuvat vaatimuk-
set vanhemmuudessa. kirkon perhekäsityksessä korostuu edelleen ydinper-
he ja vanhempien avioliitto. miten perhekerhon toiminnassa huomioidaan 
erilaisia perherakenteita ja vanhempia, joiden tuen tarpeet voivat olla erilai-
sia? kuinka toiminta kohtaa maahanmuuttajaperheitä, jotka tarvitsevat tu-
kea sosiaalisten verkostojen luomiselle? Tavoitteellinen toiminta edellyttää 
työntekijöiltä pohdintaa heidän omasta perhekäsityksestään ja arvoista se-
kä niiden vaikutuksista työhön. Tulevaisuus tuo mukanaan haasteita, mut-
ta samalla se antaa mahdollisuuden tavoittaa uusia ja monimuotoisia per-
heitä seurakunnan yhteyteen.



162

Kirkon perhetyön ikkunat

kirkon perhetyötä kuvataan neljän ikkunan mallissa (ks. luku 2.2). Voisi-
ko kirkon perhetyön neljän ikkunan mallissa päällimmäisenä olla varhai-
sen tuen näkökulmaikkuna, joka sisältää matalan kynnyksen, mahdollista-
misen ja välittämisen (ks. kuvio 4)? Toimintaa järjestettäessä tulisi tarkastel-
la sitä, missä tukea tarjotaan, milloin ja kenen ehdoilla. ikkuna voisi tuoda 
uusia näkökulmia toiminnan järjestämiseen ja työntekijöiden työorientaa-
tioon perhetyössä. Se koskee kaikkia seurakunnan työntekijöitä kohdatta-
essa lapsia, vanhempia ja perheitä. Varhaisen tuen toimintatavan lähtökoh-
tana on perheiden tai perheen jäsenen tavoittaminen ja toiminnan tuen pii-
riin pääseminen. 

Tämän kaltaisen ”matalan kynnyksen” toiminnan haasteena on, kuka kyn-
nyksen korkeuden määrittelee. Toiminnan järjestämisen lähtökohtana tu-
lee olla tietämys siitä, että jokainen yksilö määrittelee subjektiivisen koke-
muksensa kautta ”kynnyksen”, jonka haluaa tai pystyy ylittämään. Tärke-
ää on tarkastella, tavoittaako viestintä kaikki seurakuntalaiset vai ainoastaan 
aktiiviset jäsenet. Varhainen tuki on perheiden sosiaalisten verkostojen, yh-
teisöllisyyden ja vertaistuen mahdollistamista. Se on välittämistä, kuuntele-
mista ja monialaista yhteistyötä. Tuen ja avun antamisessa tai siihen ohjaa-
misessa tarvitaan ammatillisuutta, osaamista ja tietoa.

VAhVisTAVA perheTyö

KorjAAVA perheTyö

KUviO 3. varhaisen tuen näkökulmaikkuna kirkon perhetyön neljän ikkunan mallissa

vahvistaminenilo ja
oppiminen

ongelmien 
työstäminen ja 

kriisiapu

varhainen 
puuttuminen

varhainen tuki

- Matala kynnys
- Mahdollistaminen

- välittäminen
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Perhekerhoissa lapset ja vanhemmat kohdataan yksilöinä, ja toiminta vah-
vistaa hengellistä elämää sekä tukee yhteisöllisyyttä. lisäksi toiminta perus-
tuu vanhempien saamalle vertaistuelle. riittääkö tämän kaltainen toiminta 
tukemaan vanhempia ja monimuotoisia perheitä? Varhaisen tuen näkökul-
masta toiminnalta edellytetään selkeämpää tiedon jakamista sekä ohjausta ja 
neuvontaa.  Työntekijöiden on tärkeää tietää kattavasti sellaiset omalla alu-
eellaan tarjolla olevat palvelut, jotka on suunnattu vanhempien ja perhei-
den tueksi. Tämän kaltainen ammatillisuus mahdollistaa toiminnassa laaja-
alaisemman tuen. Tavoitteellinen ja osallisuutta arvostava toiminta perustuu 
vanhempien ja lasten tarpeiden ja toiveiden kuuntelemiseen. 

Seurakunnan työntekijöiden työkulttuuria on kuvattu individualistisek-
si. Tähän sisältyy monia positiivisia näkökulmia, mutta samalla se tuo mu-
kanaan ongelmia. Positiivisena se ilmenee työntekijän mahdollisuutena vai-
kuttaa oman työnsä sisältöön ja toteuttaa omia ideoita, jotka motivoivat työ-
hön ja tukevat jaksamista (kiiski 2013, 84). Se antaa työntekijälle mahdolli-
suuden toteuttaa erilaisia työmenetelmiä ja kehittää toimintaa. Työn kehit-
tämisessä ja arvioinnissa työntekijällä on suuri vastuu. ongelmaksi saattaa 
muodostua se, kuinka työntekijän ja seurakunnan asettamat tavoitteet koh-
taavat. Tukeeko individualistinen työkulttuuri työntekijää pysymään omal-
la mukavuusalueellaan ja vaikuttaako se ammatilliseen kehittymiseen? Uu-
sien työmuotojen, toimintojen ja yhteistyön tekeminen on sidoksissa työn-
tekijän omaan kiinnostukseen ja aktiivisuuteen. Työntekijän omat arvot ja 
käsitykset työn sisällöstä vaikuttavat työn tekemiseen ja sen rajaamiseen. 

Tulevaisuudessa on tärkeää, että seurakuntien perhekerhot perustuvat edel-
leen toimintaan, joka luo uskoa, toivoa ja luottamusta vanhemmuuteen. 
lapsen kristillisen kasvatuksen ja vanhempien hengellisen elämän tukemi-
nen ovat luovuttamattomia lähtökohtia seurakunnan perhekerhoissa. Per-
herakenteiden monimuotoisuus, vanhemmuuden haasteet ja monikulttuu-
risuus edellyttävät jatkuvaa toiminnan arviointia ja kehittämistä. Perheker-
hoissa ovat läsnä kaikki työmuodot, joita kuvataan kirkon perhetyön nel-
jän ikkunan mallissa. Varhaisen tuen näkökulmaikkuna kuvaa työntekijän 
toimintatapaa ja työorientaatiota. keskeisintä on havaita pieniä arjen koh-
taamisia ja tekoja, jotka voivat olla merkittäviä ja toimia varhaisena tukena. 

Perhekerhoihin osallistuvat vanhemmat ovat nuoria aikuisia, joiden ta-
voittaminen on osoittautunut kirkolle vaikeaksi. nämä vanhemmat koke-
vat kristilliset arvot tärkeiksi ja arvostavat seurakunnan toimintaa. Vanhem-
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pien sosiaalinen pääoma lisääntyy, mikä vaikuttaa suoraan lapsen alkupää-
oman saamiseen. Perhekerhotoiminnan arvostaminen ja kehittäminen on 
suora sijoitus lasten ja perheiden tulevaisuuteen. 

kirkon tulisi ottaa enemmän osaa julkiseen keskusteluun vanhemmuuden 
tukemisen tärkeydestä lapsen hyvinvoinnille. eräänä lähtökohtana voisi olla 
vanhemmuuden voimavaraistaminen, jossa huoli ei aiheuta pelkoa. kirkon 
on oltava aktiivisempi, sen ei odoteta mukautuvan ympärillä olevaan vaan 
esittävän kantansa ja roolinsa yhteiskunnassa (kansanen 2007, 107). Tule-
vaisuudessa yhteiskuntamme tarvitsee yhä enemmän lasta arvostavaa kirk-
koa, joka pitää huolta vanhemmista.
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Minna Valtonen ja Päivi Sutinen

4.1 yhteiskunnalliset muutokset haastaVat 
kirkon VarhaiskasVatusta ja perhetyötä

kirkon varhaiskasvatus on koko historiansa ajan elänyt ”ajan hermolla”. 
Se on kyennyt varsin joustavasti kehittämään uusia toimintamuotoja 

ja sillä tavoin vastaamaan niihin lasten ja perheiden tarpeisiin, joita muut-
tuvat yhteiskunnalliset tilanteet ovat aiheuttaneet. monesti muutokset ovat 
lähteneet paikallistasolta ja laajentuneet vähitellen koskemaan koko kirkon 
kenttää.  näin tapahtui esimerkiksi sodanjälkeisessä muutostilanteessa: äi-
tien työssäkäynti lisääntyi ja synnytti tarpeen päiväkerhotoiminnalle. Päi-
väkerhotoiminta alkoi Turussa perheiden toiveesta, mutta levisi sieltä var-
sin nopeasti myös muihin seurakuntiin. 

nykyisin muutoksen tuulet puhaltavat yhteiskunnassa entistä voimak-
kaammin, ja ne koskettavat myös seurakuntien ja koko kirkon työtä, myös 
varhaiskasvatusta ja perhetyötä. monikulttuuristuminen ja moninaistumi-
nen, eriarvoisuuden lisääntyminen ja lapsiperheiden köyhyys vaikuttavat seu-
rakuntien elämään ja siihen, miten varhaiskasvatusta ja perhetyötä suunni-
tellaan ja toteutetaan. myös yhteiskunnallisen uskontokasvatuksen muut-
tuva tilanne haastaa seurakuntia pohtimaan, millä tavoin kristillisen perin-
teen välittyminen taataan tuleville sukupolville. Jos vanhemmat eivät enää 
tuo lapsiaan kastettavaksi, päiväkerhoon tai pyhäkouluun, seurakunnissa 
on kehitettävä aivan uusia mahdollisuuksia pikkulapsiperheiden kohtaami-
seen. kastekumppanuuden rinnalla kirkolla ja seurakunnilla on tässä myös 
missionaarinen tehtävä. kirkon varhaiskasvatuksen tulisikin olla koko seu-
rakunnan yhteinen tehtävä. ensimmäinen askel tässä on, että lapsivaiku-



170

tusten arviointi (kirkkojärjestys 23:3§, lapsivaikutusten arviointi Suomen 
evankelis-luterilaisessa kirkossa) huomioidaan seurakuntien päätöksenteos-
sa ja työn suunnittelussa kokonaisvaltaisesti.

rakenteellisten muutosten osalta meneillään oleva sosiaali- ja terveyspal-
velujen järjestämisratkaisu, Sipilän hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosesitys ja uuden varhaiskasvatuslain voimaan tuleminen ovat asioita, 
jotka tulisi huomioida jo nyt seurakunnissa sekä paikallistasolla että laajem-
min. lapsi- ja perhepalveluiden muutosesitys haastaa seurakunnat mukaan 
lapsi- ja perhelähtöisten palveluiden kokonaisuuteen (aula, Juurikkala, kal-
mari, kaukonen, lavikainen & Pelkonen 2016, 18). Tekeillä olevassa kan-
sallisessa varhaiskasvatuksen suunnitelmassa (Vasu) seurakunnat mainitaan 
yhteiskunnallisen varhaiskasvatuksen keskeisinä yhteistyötahoina (Vasu 2017 
luonnos 11.4.2016, 14). nämä uudistukset tarjoavat seurakunnan varhais-
kasvatukselle ja perhetyölle mahdollisuuksia olla aktiivisia yhteistyökump-
paneita ja toimijoita perheiden kohtaamisessa. oli yhteiskunnallinen tilan-
ne mikä tahansa, lapsen kysymykset ja elämän merkityksen ihmettely eivät 
katoa. Tämän lapsen elämästä nousevan pohdinnan mahdollistaminen on 
jatkossakin sekä seurakuntien että yhteiskunnan varhaiskasvatuksen tehtävä.

Taloudellisten resurssien niukkeneminen haastaa pohtimaan, mikä kir-
kon työssä on olennaista ja mitä tulisi tehdä toisin. millä tavoin seurakun-
nat voivat vastata niihin tarpeisiin, joita muutoksen keskellä elävillä perheil-
lä ja lapsilla on? millä tavoin seurakunnat ja kirkko voivat olla mukana ke-
hittämässä sellaisia yhteistyön käytäntöjä, jotka edistävät perhe- ja lapsiläh-
töistä työskentelyotetta? entä millä tavoin seurakunnat ja kirkko huolehti-
vat siitä, että kristillinen sanoma voi tulevaisuudessakin vaikuttaa lasten ja 
perheiden arjessa elävänä ja toivoa tuovana voimavarana? 

kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan koulutus rakentaa laaja-alaista osaa-
mista: sosionomi (amk) -kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajilla on moni-
puolinen sosiaalialan kentän tuntemus, ymmärrystä ihmisen elämänkaareen 
liittyvistä kysymyksistä ja näiden lisäksi sekä yhteiskunnallisen että kirkolli-
sen varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta. Tämä antaa valmiuksia koordinoi-
da ja kehittää työtä ja toimia erilaisissa muuttuvissa toimintaympäristöissä. 

yhteiskunnallisen uskontokasvatuksen kysymykset ovat toisenlaisia kuin 
kirkon toteuttaman kristillisen kasvatuksen kysymykset. niiden seurakun-
nan työntekijöiden, jotka toimivat yhteistyössä kunnallisen päivähoidon ja 
perusopetuksen kanssa, on tiedostettava nämä eroavaisuudet ja tunnistet-
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tava omaan ammatilliseen rooliinsa sisältyvät jännitteet. kirkon varhais-
kasvatuksen ohjaajien koulutuksessa opetussuunnitelman sisään rakennet-
tu ammatillisen kriittisen reflektion polku antaa aineksia omien ammatil-
listen lähtökohtien, roolien, asenteiden, arvojen ja uskomusten reflektoin-
nille. Pedagogisen ja eettisen asiantuntemuksen lisäksi päivähoidon mento-
roinnissa tarvitaan yhteisötyön osaamista. yhteisötyön, työelämäosaamisen 
ja asiakaslähtöisen kehittämisen teemat kulkevat läpi myös koko kirkon var-
haiskasvatuksen ohjaajan koulutuksen. 

Sekä yhteiskunnan että kirkon toteuttamassa uskontokasvatuksessa on 
myös yhteisiä lähtökohtia: keskiössä on aina lapsi ja hänen perheensä. lap-
si- ja perhelähtöisyys ovat tarkoituksenmukaisen ja eettisesti korkeatasoi-
sen toiminnan ja palvelujen kehittämisen perustana sekä seurakunnassa et-
tä yhteiskunnassa.  

Perhelähtöinen työote edellyttää yhteistyötä sekä perheiden 
että muiden toimijoiden kanssa

Seurakuntien työntekijöillä on paljon osaamista, jota voidaan hyödyntää 
perhelähtöisen työn toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tällä hetkellä vastuu 
perhetoiminnasta jakautuu seurakunnissa kuitenkin varsin kapeasti ja sen 
nähdään edelleenkin liittyvän pääasiassa varhaiskasvatukseen. Jatkossa on 
välttämätöntä pohtia, miten seurakunnissa voidaan lisätä yhteistyötä työ-
alojen välillä, mutta myös laajemmin paikallisten toimijoiden kanssa. Per-
hetyön osaamista ei ole varaa hukata kapea-alaiseen toimintaan tai päällek-
käisiin palveluihin. Paikkakunnalla voi toimia esimerkiksi useita eri perhe-
kerhoja – jopa samanaikaisesti – ilman, että se on harkittu ratkaisu. 

lisäksi eri toimijoiden välinen yhteistyö näyttäytyy pääasiassa sattuman-
varaisena ja työntekijän omista intresseistä lähtevänä toimintana. yhteistyö-
tä on jonkin verran silloin, kun se liittyy jonkin kokoavan tapahtuman jär-
jestämiseen, joten se ei ole suunnitelmallista ja tavoitteellista pitkän aika-
välin toimintaa. Perheet eivät myöskään välttämättä ole mukana perhetoi-
minnan suunnittelussa. 

laadukas perhetoiminta edellyttää moniammatillista yhteistyötä. laadun 
saavuttaminen edellyttää sekä seurakunnan sisällä että yhteistyötahojen kans-
sa toisen kunnioittamista ja arvostamista ja keskustelua siitä, miten perhe-
toiminta mahdollistaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen. Tämän 
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keskustelun edellytys on, että puhutaan yhteistä ”kieltä” samoin käsittein ja 
ymmärrettävästi. laadukkuus edellyttää myös yhdessä tekemistä ja sen te-
kemisen jatkuvaa arviointia. erilaisia arviointimenetelmiä tulisi hyödyntää 
ja samalla kehittää myös uusia. 

osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistaminen edellyttää, et-
tä seurakuntalaiset ovat itse tekemässä ja suunnittelemassa ehkä jotakin ai-
van uutta tapaa kuulua yhteisöön. laadukas perhetoiminta ja sen kehittä-
minen ei merkitse välttämättä resurssien lisäämistä, vaan se tarkoittaa perhe-
lähtöistä työotetta seurakunnan toiminnassa: toisin ajattelua, yhteisen osaa-
misen jakamista ja perheiden kanssa yhdessä tekemistä.

Seurakunnissa tulisi olla moniammatilliset perhetoiminnan tiimit, jotka 
suunnittelevat ja koordinoivat perhetoimintaa yhteistyössä paikkakunnan 
muiden toimijoiden kanssa. Toimintasuunnitelmista tulisi käydä ilmi, mi-
ten seurakunnassa kohdataan eri elämänvaiheissa olevat perheet vauvaper-
heistä isovanhempien perheisiin. Hyvään yhteistyöhön tarvitaan säännölli-
siä tapaamisia sekä tiedotuksen tehostamista.  laadukkuus syntyy, kun opi-
taan ja prosessoidaan yhdessä. Tähän tarvitaan avointa dialogia, jossa perheet, 
myös isät, voisivat olla mukana tuomassa esille omia tarpeitaan ja toiveitaan. 

Seurakunnan perhetyön vahvuutena on se, ettei vanhempia ja perheitä 
kohdata ongelmalähtöisesti huolen kohteina. esimerkiksi perhekerhot voi-
vat olla sellaista toimintaa, joka luo vanhemmille uskoa tulevaisuuteen ja 
luottamusta elämässä selviytymiseen. Samalla on kuitenkin myös kysyttä-
vä, miten seurakunnissa huomioidaan erilaisia perherakenteita ja vanhem-
pia, joiden tuen tarpeet voivat olla erilaisia. 

entä voisiko kirkon perhetyön neljän ikkunan mallia laajentaa siten, että 
ikkunan kehyksen muodostaisi varhaisen tuen näkökulma, joka sisältää ma-
talan kynnyksen, mahdollistamisen ja välittämisen? Toimintaa järjestettäes-
sä tulisi tarkastella, missä tukea tarjotaan, milloin ja kenen ehdoilla. 

Jotta vanhemmuuden huomioiminen olisi tasapuolista, seurakuntien tulisi 
huomioida myös isät entistä vahvemmin. Tämän ajan isät ovat sitoutunei-
ta tehtäväänsä. He haluavat keskustella vanhemmuudestaan ja toivovat ver-
taiskontakteja. He eivät kuitenkaan välttämättä hakeudu ryhmiin, jos tämä 
on niiden ainoa sisältö. Jos seurakunnissa halutaan tavoittaa isiä, toimintaa 
tulee suunnitella myös siten, että työssäkäyvien isien on mahdollista osallis-
tua siihen. mielekästä olisi myös olemassa olevien tapahtumien hyödyntä-
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minen: jalkautuminen urheilutapahtumiin, kyläjuhliin ja muihin avoimiin 
tapahtumiin ja tiloihin. 

seurakunta Jumalan perheväkenä

Seurakuntien lapsityöstä on jo tullut kristillistä varhaiskasvatusta. olisiko jo 
aika muidenkin seurakuntien työalojen päästää irti työ-käsitteestä? olisiko 
aika puhua perhetyön sijasta perhetoiminnasta – koko seurakunnan yhtei-
sestä perhetoiminnasta, joka koskee kaikkia ikäkausia ja työmuotoja? oli-
siko mahdollista ymmärtää perhetoiminta-käsite laaja-alaisesti siten, että se 
ei merkitse vain erilaisia kerhoja, tapahtumia ja muuta kokoavaa toimin-
taa, vaan perhelähtöistä ajattelua ja perheen huomioimista sen kulloisessa-
kin elämäntilanteessa? rippikoulu- ja nuorisotyössä se merkitsisi perheen 
tapaamista nuoren kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Se voisi tarkoittaa si-
tä, että perheelle tiedotetaan erilaisista nuorisotoiminnan asioista ja isostoi-
minnan sisällöstä. Tärkeää olisi myös se, että työntekijä on tavoitettavissa, 
jos perheen aikuisilla on jotakin kysyttävää nuorestaan.

Seurakuntien nuorisotyön tulisi nähdä perhe nuoren hyvän kasvun mah-
dollistajana. Sen sijaan, että seurakunnasta otetaan yhteyttä ensisijaisesti ti-
lanteissa, joissa nuori ”tekee töllön töitä”, otettaisiinkin yhteyttä perheen 
aikuisiin kertoen, mitä hyvää ja hienoa nuoressa on. Vanhemmuuden tuke-
minen voi olla sitä, että nähdään nuoressa olevat positiiviset puolet ja mah-
dollisuudet ja kerrotaan nähdystä myös perheen aikuisille. 

kristillisessä traditiossa on kuvattu seurakuntaa Jumalan perheväkenä 
(ef.2:19; lempiäinen 2004, 20–21; ks. myös Valtonen 2014, 146–160). 
kristillinen sanoma tarjoaakin vahvan lähtökohdan sellaisen yhteisöllisyy-
den rakentamiseen, joka mahdollistaa keskinäisen jakamisen ja yhteenkuu-
luvuuden kokemuksen. Parhaimmillaan seurakunta tuo yksittäisen ihmi-
sen tai perheen elämään iloa ja voi kantaa elämän vastoinkäymisten ja vai-
keuksien yli. 

Jumalan perheväki -vertauskuvan todesta ottaminen merkitsee seurakun-
nille sitä, että toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohtana ei voi 
olla näkemys perheistä tai yksittäisistä ihmisistä työn kohteina. kirkon asia-
kirjojen ja strategioiden sisältämä ajatus perheestä seurakunnan tärkeimpä-
nä yhteistyökumppaninakin on Jumalan perheväki -näkökulmasta haasteel-
linen, jos se suuntaa ajatuksia siten, että perhe sijaitsee jollain tavoin kirkon 
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tai seurakunnan ulkopuolella. ehkä kirkossa ja seurakunnissa olisi aika myös 
syventää perhetoiminnan teologiaa ja siihen liittyviä käsitteitä. 

Perheillä ja niiden jäsenillä tulisi olla kokemus, että seurakunnassa kuulu-
taan yhteisöön, jossa jokaisella on oma tehtävänsä yhteisön hyväksi. Se on 
yhteisö, jossa jäseniä rakastetaan, arvostetaan ja jossa saa iloita ja surra, toi-
mia ja väsyä, epäonnistua ja aloittaa alusta. Se on yhteisö, johon on aina hy-
vä tulla, millaisena vain. Se on yhteisö, joka luottaa perheen ja yksilön voi-
mavaroihin ja mahdollisuuksiin, tukee ja kannustaa eteenpäin elämään ja 
tekemään työtä kristittynä maailmassa. Samoin kuin maallisessa perheessä, 
seurakunnassakin tulee olla tilaa tunteille, mutta myös kiperille kysymyk-
sille ja kyseenalaistuksille. 

Perhe on yleensä paras kasvualusta kaikenikäisille. Perhe muuttuu, mut-
ta kulkee jollain tavoin mukana koko elämän ajan. kirkon ja seurakuntien 
pitäisi tukea perheen mahdollisuuksia tehdä ja toimia yhdessä, tulla huo-
matuksi yhdessä ja yksilöinä. Seurakunnan tehtävänä on vahvistaa sitä, että 
perheenjäsenten vuorovaikutus ja yhteys pysyvät vahvana, vaikka elämän-
tilanteet muuttuvat. 
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DiAK tYÖelämä -sarjassa julkaistaan tutkimus- ja kehittämisraportteja 
sekä opinnäytetöitä, jotka ovat tuottaneet innovatiivisia ja merkittäviä työelä-
mää kehittäviä tuloksia. Sarjaan voivat tarjota julkaisuja Diakonia-ammatti-
korkeakoulun työntekijät, opinnäytetyöntekijät ja ulkopuoliset kirjoittajat.
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sarjojen kriteerit

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.

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-, kehittämis- 
ja opetustoiminnan tuloksena syntyneitä julkaisuja, esim. työelämän oppi-
misympäristöistä ja muista projekteista nousevia opinnäytetöitä, oppimate-
riaaleja, ohjeistuksia sekä seminaari- ja projektiraportteja.

D työpapereita
Sarjassa julkaistaan asiantuntijapuheenvuoroja ja kannanottoja ajankohtai-
siin asioihin, erilaisia suunnittelutyön tarpeisiin tehtyjä selvityksiä (esim. laa-
ja projektisuunnitelma) ja projektien väliraportteja. Sarja mahdollistaa ko-
kemusten ja asiantuntijatiedon nopean eteenpäin viemisen.
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