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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Oulun seurakuntien hengellisen työn 
työntekijöiden näkemyksiä seurakuntien parisuhdetyön toteuttamisesta. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kirkastaa parisuhdetyön merkitystä seurakunnan 
työmuotona.  

Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella 
Webropol-ohjelmaa käyttäen. Aineisto koostuu 36:sta vastauksesta. Aineisto 
analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.  

Opinnäytetyön tulosten mukaan seurakuntien tulee toteuttaa parisuhdetyötä, 
koska sillä on teologiset perusteet ja se on myös tapa toteuttaa diakoniaa. 
Seurakuntien tulee tehdä parisuhdetyötä myös tukeakseen yksilöiden, 
perheiden ja yhteiskunnan hyvinvointia. Seurakuntien parissuhdetyötä voidaan 
toteuttaa kohtaamisten ja toiminnan kautta. Parisuhdetyön toteuttamista 
seurakunnissa edistävät erilaiset yhteistyömuodot, parisuhdetyön arvostus ja 
resurssit. 
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ABSTRACT 

Hokkanen, Outi. Supporting relationships as a part of parish work in Oulu. 74 
p., 7 appendices. Language: Finnish. Oulu, Spring 2014. Diaconia University of 
Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option in Diaconal 
Social Work. Degree: Bachelor of Social Services. 

The meaning of this thesis was to describe the visions of parish workers in 
Oulu, Finland on supporting relationships by parish work. The aim was to 
enlighten the meaning of supporting relationships as a part of parish work. The 
thesis was a qualitative research. The material was collected from spiritual 
workers in the parishes of Oulu by a questionnaire using Webropol software. 
The material consisted of 36 form inquiries. The material was analyzed by using 
material-oriented content analysis. 

The result showed that it is important to support relationships by the parish 
work due to theological and diaconal reasons. It is also necessary for parishes 
to support relationships to take care of welfare of individuals, families and the 
society. There are two ways to support relationships in the parish work: when 
facing people and through activities. Different forms of co-operation, respect 
and resources are factors contributing to the work supporting relationships. 

 

Key words: relationship, supporting relationships, supporting relationships 
through parish work, qualitative research 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni aiheena on seurakuntien parisuhdetyö. Opinnäytetyössäni 

halusin selvittää, millaisia näkemyksiä Oulun seurakuntien hengellisen työn 

työntekijöillä on seurakuntien parisuhdetyön toteuttamisesta. Aihe tuotiin esille 

koulumme opinnäytetyötorilla. Olin kiinnostunut tekemään opinnäytetyöni 

seurakunnan työhön liittyen, joten tartuin tähän tilaisuuteen. Aineiston 

keräämisessä käytin webropol –kyselyä. Toivon opinnäytetyöni auttavan 

parisuhdetyön kehittämisessä tuomalla esiin seurakuntien työntekijöiden 

näkemyksiä parisuhdetyöstä. Uskon, että sen avaaminen edelleen uusista 

näkökulmista voi auttaa parisuhdetyön aseman ja merkityksen kirkastamisessa 

seurakuntien työssä.  

Parisuhde on paitsi yksilön, myös yhteiskunnan kannalta tärkeä asia. 

Yhteiskuntamme koostuu perheistä ja niiden pohjana on parisuhde. 

Yhteiskuntamme edellyttää perheiden huolehtivan jäsenistään − etenkin 

lapsistaan. (Kiiski 2006, 252. ) Sanotaan, että vanhempien parisuhde on lasten 

koti.  

Avio- ja avoerojen määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina. Ne koskettavat 

etenkin 1990 -luvulla ja sitä myöhemmin solmittuja liittoja. Keskimäärin joka 

kolmas avioliitto päättyy eroon. Pienten lasten vanhempien erot ovat 

lisääntyneet ja suurin riski eroamiseen onkin alle kolmevuotiaiden lasten 

vanhemmilla. Siten jopa 30 000 lasta kokee vuosittain vanhempien avioeron. 

Valitettavan usein lapset joutuvat keskelle huoltajuusriitaa. Noin neljää 

prosenttia eroista käsitellään oikeudessa. Pitkittyneet huoltajuusriidat uhkaavat 

lapsen mielenterveyttä. (Järvinen ym. 2012, 129.)  

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 lopussa Suomessa oli 1 466 000 

perhettä. Yleisin perhetyyppi oli lapseton aviopari, joiden osuus kaikista 

perheistä oli 36 %. Lapsiperheitä oli 40 %. Perhetyyppiä aviopari, jolla lapsia oli 

perheistä 30 % ja avopari, jolla lapsia osuus oli 8,1 %. Rekisteröidyssä 

parisuhteessa eläviä naispareja oli vuonna 2012 0,1 % ja miespareja 0,1 %. 

(Tilastokeskus 2014.)  
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Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus on julkaisussaan Minäkö 

perhetyöntekijä? (2009) koonnut tavoitteita perheiden hyvinvoinnin 

vahvistamiseksi seurakuntatyön avulla. Perheen, parisuhteen ja avioliiton 

hyväksi tehtävä työ nähdään siinä yhtenä osa-alueena. Yhtenä tavoitteena on 

parisuhde- ja avioliittotyön arvostus sekä työntekijän nimeäminen tehtävään. 

Jokaisen työntekijän tulisi kuitenkin myös omassa perustyössään ja 

kohtaamisissaan pitää parisuhdeasioita esillä. (Minäkö perhetyöntekijä 2009.)  

Suomessa parisuhdetyötä tekevät useat eri organisaatiot, joista suurin osa on 

kristillisiä järjestöjä tai seurakuntia. Parisuhteiden hyväksi tehtävässä työssä on 

kaksi osa-aluetta: korjaava ja ehkäisevä eli vahvistava parisuhdetyö. Tarvetta 

työlle on molemmilla sektoreilla. (Pukkala 2006, 67−69.) Parisuhteen 

vahvistamiseen suunnatut kurssit täyttyvät tänä päivänä nopeasti. (Kaleva 

2014.)  

Parisuhteen hyvinvoinnin huomioiminen on tärkeää sekä sosionomin että 

diakoniatyöntekijän työssä. Omaa osaamista voi kehittää hankkimalla 

koulutusta parisuhdekysymysten käsittelyyn. On myös tärkeää tuntea 

parisuhdetyön kenttää, jotta osaisi ohjata asiakkaita hakemaan tukea 

parisuhteen hoitoon tai kriisiin.  
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2 PARISUHDE  

Parisuhde on kahden aikuisen välinen suhde, joka pohjautuu yleensä 

rakastumiselle. Parisuhteessa kaksi ihmistä sitoutuu elämään lähellä toisiaan 

elämän eri alueilla. (Järvinen, Lankinen, Taajamo, Vesitilä & Virolainen 2012, 

119.) Parisuhde on paitsi yksilön, myös yhteiskunnan kannalta tärkeä asia. 

Yhteiskuntamme koostuu perheistä, joiden pohjana on parisuhde. 

Yhteiskuntamme edellyttää perheiden huolehtivan jäsenistään − etenkin 

lapsistaan. (Kiiski 2006, 252.) Tutkimusten mukaan parisuhteeseensa 

tyytyväiset ihmiset elävät terveempinä ja keskimäärin neljä vuotta pidempään 

kuin eronneet tai onnettomassa suhteessa elävät. (Määttä 2000, 18).  

Nyky-yhteiskunnassa pitkäaikaisen parisuhteen puuttuminen voi johtaa jopa 

yksinäisyyteen. Kun aiemmin ihmiset saattoivat luottaa perheeseensä ja 

ystäviinsä yksinäisyyden estämiseksi, tänä päivänä parisuhteen odotetaan 

tarjoavan sekä jatkuvaa emotionaalista tukea että fyysistä läheisyyttä. 

Korkealaatuisen suhteen luomisesta ja sen ylläpitämisestä on muodostunut 

elämän erityinen tavoite. (Perhebarometri 2013, 243.) 

Suurin osa ihmisistä haaveilee koko elämän kestävästä parisuhteesta, iso osa 

ei siinä onnistu. (Hyvä parisuhde, yhteinen tavoite. Kataja ry.) Tänä päivänä 

parisuhde ja avioliitto ovat ennen kaikkea tunnesuhteita, joiden säilyminen 

edellyttää puolisoilta tunnetaitoja ja emotionaalista lahjakkuutta. Pitkään 

yhdessä eläneet parit ovat oppineet onnistuneesti hoitamaan suhdettaan 

yhdessä. (Määttä 2000, 22.)  

Suomalaiset pitävät parisuhteessa tärkeänä luottamusta, arvostusta, 

ristiriitojenratkaisutaitoja sekä yhteisiä arvoja. (Pessi & Grönlund 2010, 24). 

Puolisolta saatua henkistä tukea ja mahdollisuutta jakaa pienet ja suuret asiata 

pidetään erityisen tärkeänä. (Perhebarometri 2013, 242.) Tuoreimman 

Perhebarometrin (2013) mukaan hyvän parisuhteen ominaisuudet ovat melko 

epäromanttisia. Hyvää parisuhdetta voidaan kuvata hyvänä yhteistyösuhteena, 

johon liittyy vahva luottamus puolisoon sekä molemminpuolinen arvostus ja 

kunnioitus. (Perhebarometri 2013, 218.) 
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Professori Kaarina Määtän mukaan parisuhteessa onnistumisessa on tärkeää 

se, miten kumppanit kykenevät ratkaisemaan ristiriidat. Vaikeudet voivat joko 

yhdistää tai erottaa riipuuen siitä, miten ne selvitetään. Toinen yhtä tärkeä taito 

on toisen ilahduttamisen taito ja miellyttävien yhdessäolohetkien määrä. Ne 

kasvattavat suhteen emotionaalista pankkitiliä, joka antaa turvaa vaikeina 

aikoina. (Määttä 2000, 12.) Nykyään avioliitto saatetaan solmia vasta vuosien 

yhdessä asumisen jälkeen, jolloin perheeseen kuuluu jo lapsia. Avioliitolta 

odotetaan aiempaa enemmän. Sen tulisi tarjota ystävyyttä, kumppanuutta, 

seksuaalista intohimoa, taloudellista turvaa ja yhteistä vanhemmuutta. (Junkkari 

& Junkkari 2006, 17.) 

2.1 Kestävän parisuhteen jäljillä 

Parisuhteen laadulla on suuri merkitys koko perheen kannalta. Parisuhteen 

ongelmat vaikuttavat koko perheen hyvinvointiin, kun taas toimiessaan se on 

suuri voimavara koko perheelle. Parisuhdetta tulee hoitaa ja vaalia. (Järvinen 

ym., 119.) Tuoreimpaan perhebarometriin haastatelluista pareista useimmat 

kokivat, että heillä menee ”suhteellisen hyvin”. Parisuhde vastaa heidän 

odotuksiaan ja tarpeitaan. He myös saavat osakseen arvostusta puolisoltaan. 

Heillä on myös suuri motivaatio panostaa parisuhteeseensa, koska rakastavat 

paljon kumppaniaan. Mielenkiintoista onkin, että parisuhteeseessaan melko 

onnellisista kuitenkin naisita lähes puolet ja miehistä kolmannes olivat jossakin 

vaiheessa pohtineet eroamista. Onnessa piilee hauraus. Se ei sittenkään kestä 

suurempia muutoksia puolisossa tai parisuhteessa. (Perhebarometri 2013, 

217.) 

Parisuhteen kehityksessä nähdään klassisesti kolme vaihetta. Ensimmäinen 

vaiheista on yhteensulautumisen vaihe, jolloin läheisyys sekä rakkauden ja 

välittämisen tunteet korostuvat. Tyytyväisyys parisuhteeseen on korkealla. 

Toisessa eli itsenäistymisen vaiheessa puolisot etääntyvät jonkin verran 

toisistaan. Suhteeseen tulee arki. Puolisossa aletaan nähdä entistä enemmän 

myös negatiivia puolia. Tässä vaiheessa parisuhde voi joutua kriisiin. 

Kolmannessa vaiheessa puolisot lähentyvät uudelleen toisiaan ja parisuhde voi 
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hyvin. He löytävät kumppanuuden. Vaihetta voidaan kuvata liittoutumisen 

vaiheena. (Kiiski 2006, 23-24.) Rakkauden huuma väistämättä laimenee 

suhteen edetessä. Jos rakastumisen tunteen oletetaan olevan pysyvä olotila, 

sen heikkeneminen voi johtaa uuden suhteen hakemiseen huuman 

uudelleensaavuttamiseksi. (Perhebarometri 2013, 57.)  

Tärkeää parisuhteessa on sitoutuminen, jolloin kumppanit tekevät päätöksen 

suhteensa vaalimisesta. Rakkaussuhteisiin kuuluu ylä- ja alamäet ja silloin 

sitoutuminen on ainoa keino säilyttää suhde. Sitoutuessaan ihminen tekee 

itselleen selväksi, kuka on ”se oikea”. (Määttä, 68.) Parisuhteessa elämiseen 

kuuluu hiljaisemmat kaudet ja vaikeat hetket, jotka eivät kuitenkaan merkitse 

parisuhdekriisiä. Vaikeuksiin kannattaa kuitenkin hakea apua hyvissä ajoin 

ennen kriisiin ajautumista. (Hae apua ajoissa 2013. Kataja ry.)  

Parisuhteen kehitykseen kuuluu erilaisten ongelmien kohtaamista. Samat 

ongelmat koskettavat monia pareja. Parisuhteen keston kannalta olennaista on 

taito ratkaista näitä ongelmia. Parisuhteen hyvät ja huonot ajanjaksot tarjoavat 

myös yksilölle mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä. (Pukkala, 222.) Avioliittoa voi 

kuvata yhteisöksi, jossa yhteistet velvollisuudet kohtaavat yksilön oikeudet. 

Olennaista on näiden yhteensovittaminen. Rakkaus ei voi pelkästään haluta, 

vaan sen täytyy suostua myös palvelemaan. (Rakkauden lahja 2008, 75.) 

Ihminen on luontaisesti paremmin tietoinen ihmissuhteidensa kielteisistä kuin 

myönteisistä puolista. Aivojemme hätäkeskus varoittaa vaarasta. Kun tilanne on 

hyvä, emme yleensä edes huomaa sitä. Tärkeää olisikin tiedostaa ja pukea 

sanoiksi, mitkä tekijät tavassamme olla tekevät arjesta hyvää. Kun tekijät on 

tiedostettu, on mahdollista vahvistaa niiden vaikutusta. Parisuhteessa 

muutoksen voima lähtee myönteisten tekijöiden tiedostamisesta. Tällöin on 

myös voimia tehdä muutoksia. (Tuovinen 2010, 109.) 

2.2 Parisuhteen kristillisiä lähtökohtia 

”Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään” (1.Moos. 2:18), sanotaan jo Raamatun 

luomiskertomuksessa. Sen mukaan ihminen tarvitsee yhteyttä toisten ihmisten 
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kanssa. Kristillisessä uskossa kuvataan suhdetta lähimmäiseen ja suhdetta 

Jumalaan rakkauden avulla. Jeesus opetti: ”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja 

lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.” (Matt. 22:34-40.) Ihmiselämässä näkyvä rakkaus 

on heijastumaa Jumalan rakkaudesta. (Rakkauden lahja 2008, 18−19.)  

Rakkaus voi olla luonteeltaan palvelevaa (agape) tai haluavaa (eros). 

Ensimmäinen tahtoo tehdä hyvää toiselle, jälkimmäinen tavoittelee hyvää eli 

rakkauden kohdetta itselleen. Molemmilla muodoilla on ihmiselämässä oma 

tehtävänsä. Parisuhteessa haluava rakkaus rikastuttaa elämää ja synnyttää 

uutta, kun taas palveleva rakkaus auttaa sitoutumaan ja suojelee elämää. 

Perhe-elämässä palveleva rakkaus yhdistää kaikkia perheen jäseniä. 

(Rakkauden lahja 2007, 25−27.) 

Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja siunasi heidät. (1.Moos. 1:27−28.) 

Vanha Testamentti kuvaa haluavaa rakkautta muun muassa seuraavasti: 

”Rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas ja kyltymätön kuin tuonela. Sen 

hehku on tulen hehkua” (Laul. 1. 8:6). Se saa vastapainon palvelevasta 

rakkaudesta: ”Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei etsi 

omaa etuaan, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa.” 

(1.Kor.13:1−13).  

Matteuksen evankeliumissa sanotaan: ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun 

perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi? Sen tähden mies jättää isänsä ja 

äitinsä ja liitttyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He 

eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä 

älköö ihminen erottako.” (Matt. 19:3−6). 

Suomen evankelis-luterialisessa kirkossa on perinteisesti korostettu avioliiton 

asemaa parisuhteen muotona. Kirkon tunnustuskirjoissa sen on nähty olevan 

ainoa hyväksytty parisuhteen muoto. Avioliiton tavoitteena nähdään lasten 

hankkiminen ja heistä huolehtiminen. Tunnustuskirjoissa muistutetaan myös 

parisuhteen hoitamisen tärkeydestä. Puoliso nähdän Jumalan lahjana. Häntä 

on arvostettava ja rakastettava. (Kiiski 2006, 30−31.) Avioliiton elinikäisyyden 

ihanne nähdään olevan osa Jumalan luomistahtoa ja se on siten 

sisäänrakennettu ihmisen perusluonteeseen. (Rakkauden lahja 2008, 70.) 
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Rakkauden lahja. Piispojen puheenvuoro perheestä, avioliitosta ja 

seksuaalisuudesta (2008) on ajankohtainen katsaus parisuhteen ja perhe-

elämän haasteisiin kristillisestä näkökulmasta. Siinä todetaan, että 

seksuaalisuuden toteuttamiseen kuuluu vastuu, sitoutuminen ja uskollisuus; 

avioliitto antaa tähän parhaat edellytykset. (Rakkauden lahja 2008, 32.)  

Perussanoma kristinuskossa on armo. Jumala antaa rikkoneelle ja väärin 

tehneelle anteeksiantamuksen. Anteeksi pyytäminen, saaminen ja antaminen 

on tärkeää myös parisuhteessa. (Minäkö perhetyöntekijä 2009, 32.) Rovasti 

Liisa Tuovisen mukaan rakkaus ei ole vain tunne vaan suhde johon liittyy paljon 

tunteita. Siihen liittyy iloa rakastetun olemassaolosta mutta myös surua 

joutuessamme hänestä luopumaan. Rakkauteen liittyy myös pelkoa, 

pettymystä, vihaa ja suuttumusta. Tähän liittyen rakkaus voi syttyä uudestaan, 

kun uskaltaudutaan puhumaan pettymyksistä ja omista odotuksista. (Tuovinen 

2009, 109.)  

2.3 Parisuhteesta perheeksi 

Elämme valintojen kulttuurissa. Perhe ja parisuhde ovat usein oma valinta 

eivätkä itsestäänselvyys, jolloin niiden merkitys korostuu. Perheen kulmakivenä 

voidaan nähdä vapaaseen tahtoon perustuva tyydyttävä parisuhde. Kuitenkin 

edelleen voidaan nähdä, että ihmiset sitoutuvat parisuhteeseensa myös 

perheen vuoksi. (Pessi & Pöyhönen 2010, 21−24.) Tuoreimman 

perhebarometrin mukaan sitoutumisen vahvuus oli yhteydessä siihen, miten 

vahva motivaatio puolisoilla on perheen perustamiseen. (Perhebarometri 2013, 

218). 

Useimmat meistä toivovat, että parisuhde johtaisi myös lasten hankintaan. 

Lasten syntymä tuo paitsi rikkautta, myös muutoksia parisuhteeseen, kun 

vanhemmilla on vähemmän aikaa toisilleen. (Väestöliitto 2013.) Parisuhteen 

vaiheet liittyvät kiinteästi perhe-elämän kehitysvaiheisiin – lasten syntymään ja 

kasvuun sekä kotoa poismuuttamiseen. (Kiiski 2006, 23-24.)  
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Tänä päivänä vanhemmuuden odotukset kohdistuvat sekä äitiin että isään. 

Vanhemmuuteen liitetään ihanteita ja odotuksia, joiden täyttäminen työn- ja 

toimeentulon järjestämisen paineissa voi käydä mahdottomaksi. (Kiianmaa 

2008, 223.) Parien olisi hyvä jo ennen vauvan syntymää miettiä asioiden 

tärkeysjärjestystä ja sitä, mihin haluaa elämässä panostaa. Työhön 

panostaminen lasten ollessa pieniä voi harmittaa myöhemmässä elämän 

vaiheessa. (Kiianmaa 2008, 224.)  

Ensimmäisen lapsen syntymä muuttaa parisuhdetta merkittävästi. Asian 

kohtaaminen tunnetasolla on iso haaste. (Kiianmaa 2008, 225.) 

Vauvaperheessä toinen puolisoista – yleensä isä voi tuntea itsensä 

ulkopuoliseksi vauvan viedessä äidin huomion. (Järvinen ym. 120). Vaimo 

tarvitsee tässä vaiheessa mieheltään sekä konkreettista apua että henkistä 

tukea. (Rakkauden lahja 2008, 101). Parisuhteelle jää vauvaperheessä 

vähemmän aikaa ja pariskunnan seksuaalinen kanssakäyminen vähenee tai voi 

jopa loppua kokonaan. Vaikka vanhemmuus onkin tärkeää, tulisi vanhempien 

muistaa, että vanhemmuuden ja perhe-elämän pohjana on toimiva parisuhde. 

(Kiianmaa 2008, 225.) Parisuhteen ja perheen kannalta olennainen merkitys on 

yhteisen ajan määrällä, ei vain laadulla. Ajan käytöstä on tärkeää pystyä 

yhdessä sopimaan. (Rakkauden lahja 2008, 77.) 

Parisuhde muuttuu elämän edetessä, kun sekä puolisot että ympäristö 

muuttuvat. Myös käsitykset laadukkaan parisuhteen sisällöstä voivat muuttua. 

Pikkulapsiperheessä kotitöiden jakaminen voi olla merkittävä asia parisuhteen 

laadun kannalta, kun taas eläkeiän lähestyessä jotkut toiset asiat koetaan 

merkittävimmiksi. Kaisa Malinen toteaa parisuhdetta pikkulapsiperheessä 

käsittelevässä väitöstutkimuksessaan (2011), että pikkulapsiperheessä koko 

perheen yhteisellä tekemisellä on merkittävä parisuhdetta tukeva rooli. Erityistä 

kahdenkeskistä aikaa on siinä vaiheessa vaikea löytää. (Malinen 2011, 64.) 

Kotitöiden jakamisen lisäksi parisuhdetta tukee omien ihmissuhteiden 

ylläpitäminen, tukiverkostojen rakentaminen sekä lastenhoitoavun 

hyödyntäminen sukulaisilta ja ystäviltä (Kiianmaa 2008, 225). Työelämän ja 

perheen yhteensovittaminen on vaikeinta silloin, kun lapset ikänsä puolesta 

tarvitsisivat eniten aikaa vanhemmiltaan. (Rakkauden lahja 2008, 100.) 
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Lasten kasvaessa parisuhteen käsikirjoitus voi vaatia korjauksia. Kotitöiden 

jakaminen on edelleen tärkeää, mutta yhteistyötä lasten kasvatuksessa 

tarvitaan entistä enemmän. Tyydyttävä parisuhde tässä vaiheessa auttaa 

yhteisten ratkaisujen löytymisessä ja vähentää ristiriitoja. (Kiianmaa 2008, 227.) 

Lasten murrosikä on merkittävä vaihe parisuhteessa. Nuoren tullessa 

murrosikään vanhemmat usein tarkastelevat myös omaa parisuhdettaan. Usein 

vanhemmat elävät työssään intensiivistä vaihetta ja samaan aikaan myös 

heidän omat vanhempansa jäävät eläkkeelle ja saattavat sairastella. (Rönkä & 

Sallinen 2008, 44.) 

Lasten kotoa muuttaminen kääntää pariskunnan katseet taas parisuhteeseen. 

Parisuhteen huomiotta jättäminen alkaa tulla esiin, kun perhe ja työ eivät enää 

vaadi huomiota. Jos menneet vuodet ovat kuluneet vain perheen 

pyörityksessä,voi elämän tarkoitus olla hukassa. Myös oma ikääntyminen alkaa 

näkyä ruumiillisina ja hormonitoiminnan muutoksina. Tässä niin sanotussa 

”tyhjän pesän vaiheessa” kumppani voi tuntua vieraalta; henkinen välimatka on 

vuosien saatossa kasvanut suureksi. Vaikka avioerot ovat lisääntyneet myös 

vanhemmissa ikäluokissa, voi yksinäinen vanhuus tuntua kuitenkin monista 

pelottavalta ja vanhasta kumppanista halutaan pitää kiinni. Suhdetta voi 

kehittää vielä ikääntyneenäkin. Edelleen molempien oma aika ja onnellisuus 

tukevat parisuhdetta. (Kiianmaa 2008, 232−233.) 

2.4 Parisuhteiden haasteet tänä päivänä 

Yksilöt tasapainoilevat tänä päivänä työn, vapaa-ajan ja perhe-elämän keskellä. 

Perheen perustaminen on projekti, jolle tulisi löytää oma aika. Nuoruus on 

pidentynyt, ei vain nuorten aikuisten omasta valinnasta, vaan erityisesti 

pidentyneiden opiskeluaikojen ja epävakaisen työmarkkinoiden johdosta. 

Perheen perustamista siirretään. (Pessi & Grönlund 2009, 26.) Ensisynnyttäjät 

ovat nykyisin jo lähempänä 40:tä kuin 20:tä vuotta. (Kiianmaa 2008, 223.) 

Kääntöpuolena voi olla lapsettomuus, joka on tänä päivänä yleinen ongelma. 

Toisaalta myös valittu lapsettomuus yleistyy. (Pessi & Grönlund, 20−26.)  
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Lapset voivat tuoda suhteseen sisältöä ja pitää sitä kasassa. Tutkijat eivät näe 

avioliittojen muuttuneen onnettomammiksi kuin ennen, vaan odotukset sitä 

kohtaan ovat muuttuneet – joskus jopa ylisuuriksi. Usein parisuhteen onnea 

kaihertaa jokin kolmas asia, kuten lapsi, työ tai harrastukset, jota ei osata 

sovittaa mukaan hyvään parisuhteeseen. (Pessi & Pöyhönen 2010, 21−24.) 

Tänä päivänä työt siirtyvät helposti kotiin. Erityisesti pikkulapsiperheiden isät 

tekevät paljon töitä. Kiireen tunne voi liittyä myös työajan pituuteen tai 

epäsäännöllisiin työaikoihin. (Järvinen ym. 2012, 127.) Minuchin (1988) mukaan 

voidaan puhua parisuhteen ulkoisista ja sisäisistä paineista. Ulkoista painetta 

voivat synnyttää esimerkiksi edellä mainitut työn ja perheen yhteensovittamisen 

ongelmat sekä työttömyydestä aiheutuva stressi. Sisäisten paineiden 

aiheuttajia voivat olla parisuhteen toisen osapuolen ongelmat ja kriisit, kuten 

alkoholin liikakäyttö tai sairaus. (Perhebarometri 2013, 57. )  

Parisuhde tarvitsee toimiakseen myös taloudellisia ja henkisiä voimavaroja. 

Niiden niukkuus haurastuttaa parisuhdetta ja parisuhteen vaikeudet heijastuvat 

myös lapsiin. Työttömyyden pitkittyminen voi joskus johtaa myös psyykkiseen 

oireiluun, joka osaltaan nakertaa parisuhdetta. Joskus vaikeudet voivat kylläkin 

myös lähentää puolisoita. (Kiiski 2002, 326.)  

Professori Kaarina Määtän mukaan ihmisen psyykkinen mielenterveys ilmenee 

kahtena kykynä: kykynä tehdä työtä ja kykynä rakastaa. Näitä tasapainoisen 

elämän perusteita tulisi jokaisen vaalia. Tämän päivän ihmisillä työnsaanti saati 

työnilo voivat olla saavuttamattomissa. (Määttä, 94.) Tälläkin hetkellä moni 

oululaisperhe on tilanteessa, jossa ainakin toinen puolisoista on joutunut 

vastikään työttömäksi.  

Jouko Kiiski on väitöskirjassaan Rakkaus lamassa (2002) tutkinut 1990-luvun 

alun laman ja parisuhdeongelmien välistä yhteyttä. Taustaoletuksena on ollut, 

että lama on vaikuttanut taloudellisesti haastateltavien elämään. (Kiiski 2002, 

320.) Tutkimuksessa ei tullut esiin lamalle ominaisia parisuhdeongelmia, paitsi 

köyhtymisen aiheuttama säästäminen perheen menoissa aiheuttaen helposti 

ristiriitoja. Se, miten syvästi lama kouraisi perhettä tai paria taloudellisesti oli 

sitä vastoin merkittävää parisuhteen säilymisen kannalta. Työttömyyttä kokevat 
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parisuhteet selvisivät paremmin kuin konkurssin ja ylivelkaantumisen kolhimat 

parisuhteet. (Kiiski 2002, 322-323.)  

Avio- ja avoerojen määrä on kasvanut viime vuosina Suomessa. Ne koskettavat 

etenkin 1990 -luvulla ja sitä myöhemmin solmittuja liittoja. Keskimäärin joka 

kolmas avioliitto päättyy eroon. Pienten lasten vanhempien erot ovat 

lisääntyneet ja suurin riski eroamiseen onkin alle kolmevuotiaiden lasten 

vanhemmilla. Siten jopa 30 000 lasta kokee vuosittain vanhempien avioeron. 

Valitettavan usein lapset joutuvat keskelle huoltajuusriitaa, noin neljää 

prosenttia eroista käsitellään oikeudessa. Pitkittyneet huoltajuusriidat uhkaavat 

lapsen mielenterveyttä. (Järvinen ym. 2012, 129.) Lasten mielenterveyttä voi 

parisuhdekriisin ja eron kohdatessa suojella ”asemoimalla” lapset vanhempien 

riitojen ulkopuolelle. Kun vanhemmilla on parisuhdeongelmia, heitä auttavan 

työntekijän on hyvä ottaa puheeksi myös lapset. Vanhemmuuden tarkastelu 

tässä yhteydessä edistää lasten psyykkistä hyvinvointia sekä parisuhteen 

ongelmien ratkaisemista. (Salo 2011, 135.) 

Ihmiset ovat entistä onnellisempia liitoissaan, koska epätyydyttävät liitot 

päättyvät aikaisempaa useammin eroon. Avioerosta on tullut yksi tapa ratkaista 

parisuhdeongelmia. Parisuhteeseen kohdistetaan suuria odotuksia. Jos ne 

eivat täyty, nähdään ero ratkaisuna parisuhteen ongelmiin. (Kiiski 2011, 

231−232.) Keskeisimpiä avioeroon johtaneita syitä 2000 -luvun alussa ovat 

olleet puolisoiden erilleen kasvaminen, emotionaalisen läheisyyden puute, oma 

tai puolison itsenäistyminen sekä oma tai puolison ongelmakäyttäytyminen. 

(Ranssi-Matikainen 2012, 100.) 

Kirkko tuo tänä päivänä esille myös sen, että joskus tilanne parisuhteessa voi 

olla niin vaikea, että avioero on perheenjäsenten kannalta välttämätön ratkaisu. 

Piispat muistuttavat puheenvuorossaan Rakkauden lahja, että pysyvän 

parisuhteen päättyminen haavoittaa minuutta ja rakkauteen kuuluu ponnistelu 

vaikeuksissa. (Rakkauden lahja 2008, 84.) Rakkaudessa ei ole kyse vain oman 

onnen saavuttamista, siihen kuuluu vastuu. Kirkon tulee tukea pyrkimyksissä 

tiedostaa parisuhteen vaikeudet ja jos siihen on edellytyksiä − hoitaa sitä. 

(Tuovinen 2009, 105.) 
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2.5 Tukea parisuhteeseen 

Suomessa parisuhdetyötä tekevät useat eri organisaatiot. Parisuhteiden 

hyväksi tehtävässä työssä on kaksi osa-aluetta: korjaava ja ehkäisevä eli 

vahvistava parisuhdetyö. Tarvetta työlle on molemmilla sektoreilla. (Pukkala 

2006, 67−69.) Käytän tässä työssä ehkäisevästä parisuhdetyöstä nimitystä 

vahvistava parisuhdetyö.  

Parisuhteen vahvistaminen on työtä, jota tehdään suhteen eteen ennen 

varsinaisia ongelmia. Käytännössä työ on erilaisten parisuhdetapahtumien, 

kuten leirien, kurssien ja luentojen järjestämistä. Suurimmaksi osaksi 

tapahtumien vetäjinä toimivat vapaaehtoiset. (Pukkala, 69−70.) Erityisesti 

seurakunnat ja kristilliset järjestöt ovat olleet aktiivisia parisuhdekurssien ja 

seminaarien järjestäjiä, mutta myös kunnat, järjestöt sekä yksityiset yritykset 

voivat toimia järjestäjinä. (Kiianmaa 2008, 242.) Osa kursseista on 

viikonloppukursseja, joiden tarkoituksena on virittää pareja suhteensa 

kehittämiseen. Pidempään kestävien kurssien kautta parit keräävät 

työkalupakkia parisuhteensa hoitamiseen ja kehittämiseen myös myöhemmissä 

vaiheissa. (Kiianmaa 2008, 242.)  

Parisuhteen vahvistamiseksi suunnattuja parisuhdetapahtumia ovat muun 

muassa hotelleissa järjestettävät Mennään eteenpäin –viikonloput (ME). Niiden 

tavoitteena on auttaa pareja tutustumaan toisiinsa syvemmin ja uusista 

näkökulmista. Viikonlopun ohjelma on valmiiksi suunniteltu ja parit 

työskentelevät alustusten pohjalta keskenään. (Mennään Eteenpäin 2014.) 

Parisuhdeleirejä toteuttavat myös Kansan Raamattuseura Samassa veneessä 

–avioparityön nimellä sekä Parempi Avioliitto ry.  

Seurakuntien parisuhdekurssit ja –tapahtumat on tarkoitettu avio-, avo- ja 

seurustelupareille. Virtaa välillämme on parisuhdekurssi nuorille aikuisille ja 

pienten lasten vanhemmille. (Suomen evankelis-luterialinen kirkko 2014.) 

Sylikkäin –kurssin pääpaino on seksuaalisuuden näkemisessä parisuhteen 

kantavana voimana. (Tukea parisuhteeseen 2014). Rikasta minua on 

parisuhteen rikastuttamiskurssi jo pidempään yhdessä eläneille pareille. 

(Rikasta minua –kurssi 2014). Vuorovaikutustaitojen kurssilla opetellaan 
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puhumiseen, kuuntelemiseen ja ristiriitojen ratkaisemiseen liittyviä taitoja. 

(Vuorovaikutustaidot parisuhteessa 2014.) 

Kataja-parisuhdekeskus ry kokoaa tietoa Suomessa tehtävästä parisuhdetyöstä 

ja tiedottaa verkkosivustollaan omasta ja jäsenjärjestöjensä toiminnasta. Se 

myös järjestää koulutusta sekä kehittää uusia menetelmiä parisuhdetyöhön. 

(Kataja ry 2014.) Kataja ry:n verkkosivuille on koottu parisuhdetyötä tekevien 

tahojen yhteystietoja, linkkejä ja aikatauluja. Sieltä löytyy myös tietoa 

parisuhdetyöhön liittyvistä koulutuksista. 

Koko perheen huomioiminen on tärkeää tuettaessa parisuhdetta. Erilaisissa 

kohtaamisissa perheiden kanssa on mahdollisuus ottaa myös esiin 

parisuhteeseen liittyviä asioita. Vanhempien parisuhde on perheen ydin ja sen 

vahvistaminen on lapsen ja koko perheen hyvinvoinnin kannalta tärkeää, 

ennaltaehkäisevää ja vahvistavaa perhetyötä. Pareja ja perheitä kohdatessa 

voidaan parisuhdekysymysten käsittelyssä hyödyntää siihen luotuja välineitä. 

Parisuhteen roolikartta on hyvä väline parien kanssa työskentelyyn silloin, kun 

halutaan jäsentää parisuhteen rooliodotuksia. Sen taustalla on Jacob Levy 

Morenon vuorovaikutussuhteista luoma rooliteoria. Parisuhteen roolikartan 

synnyn taustalla on kokemus siitä, että vain vanhemmuutta tukemalla ei pystytä 

riittävästi vahvistamaan perheen hyvinvointia. Vanhemmat tarvitsevat tukea 

myös parisuhteen kysymyksiin. Hyvä parisuhde on perusta vanhemmuudelle. 

(Vilen ym. 2010, 120−121.) 

Parisuhteen palikat on työväline seurakuntien, kuntien ja järjestöjen 

työntekĳöille. Puisten palikoiden avulla voidaan havainnollistaa parisuhteen eri 

osa-alueita. Palikat sopivat käytettäväksi erilaisissa tilanteissa kuten luennoilla, 

leireillä ja ryhmissä sekä parikohtaisissa tapaamisissa esimerkiksi neuvolassa, 

vihkikeskustelussa tai terapiatilanteessa. (Parisuhteen palikat 2014.) 

Toimivassa parisuhteessa on kyse ennen kaikkea toimivasta 

vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutustaidot siirtyvät myös vanhemmilta 

lapsille.Vuorovaikutusta voidaan tukea asikastyössä erilaisten harjoitusten 

avulla. (Vilen ym. 2010, 124−125.)  
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Vuoden 1972 kansanterveyslaki ohjeisti ja yhdenmukaisti neuvolatyötä 

valtakunnallisesti. (Viljamaa 2003, 36.) 1990-luvulla kunnat saivat vapaammat 

kädet neuvolapalveluiden kehittämisessä. Laman aikana monet kunnat 

supistivat ennaltaehkäisevää toimintaa, joka vaikutti myös neuvolapalveluihin. 

1990-luvulla nousi tarpeita uudistaa neuvolatyötä ja käynnistetiin useita 

tutkimus- ja kehittämishankkeita. Perheet odottivat enemmän muun muassa 

kiireettömyyttä ja yksilöllisempiä palveluja, tukea kasvatuksen ja 

mielenterveyden kysymyksiin sekä vanhempana jaksamiseen. Myös isien ja 

parisuhteiden huomioiminen olivat ajankohtaisia haasteita neuvolatyölle. 

(Viljamaa 2003, 36−37.) 

Tällä hetkellä Oulussa seurakunnat tekevät yhteistyötä perheiden tukemiseksi 

muun muassa neuvoloiden, Vanhempien Akatemian, Nuorten Ystävien sekä 

Lastensuojelun perhetyön kanssa. Kaikissa kohtaamisissa parisuhdeasiat ovat 

jollakin tapaa läsnä. (Kari Rekilä, henkilökohtainen tiedonanto 22.1.2014.) 

Kotiinpäin –projektin myötä Oulussakin käynnistettyyn laajennettuun 

perhevalmennukseen sisältyy parisuhdeosio, josta vastaa seurakunnan 

työntekijä. Seurakunnan työntekijä on myös usein mukana neuvolan perhetyön 

kotikäynneillä yhdessä terveydenhoitajan, neuvolan perhetyöntekijän sekä 

perheterapeutin kanssa. (Kari Rekilä, henkilökohtainen tiedonanto 22.1.2014.) 

Sosiaali- ja terveysministeriön KASTE- ja PERHE-hankkeiden tavoitteena on 

ollut edistää lasten hyvinvointia ja muuttaa peruspalveluiden toimintakulttuuria 

yhdessä julkisen - ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on 

ollut paikallisten perhekeskusten ja perhepalveluverkostojen luominen. (Vilen 

ym. 2010, 35.) Kunnallisten perus- ja erityispalvelujen ohella 

perhekeskusverkostoon voivat kuulua seurakunnat, järjestöt, 

vapaaehtoistoimijat ja yksityinen sektori. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2014.) 

Perhekeskukset ovat varhaisen tuen palvelukokonaisuuksia, jotka koostuvat 

äitiysneuvolan, lastenneuvolan, avoimen varhaiskasvatuksen ja vähintään 

ennaltaehkäisevän sosiaalitoimen palveluista. (Perhekeskukset Suomessa 

2012.) Perhekeskusten tavoitteena on vahvistaa lasten ja vanhempien 

keskinäistä vuorovaikutusta, osallisuutta ja vertaissuhteita. Perhekeskukset 
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tarjoavat moniammatillista perhevalmennusta, toimivat palvelujen toimitilana ja 

perheiden ja lasten kohtaamispaikkana, jossa voi toimia myös avoin päiväkoti 

tai perhekahvila. (THL 2014.) 
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3 SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON PARISUHDETYÖ 

Suomen ev.lut. kirkon tekemän parisuhdetyön historia ulottuu toisen 

maailmansodan jälkeiseen aikaan. Sodan päättyessä monissa avioliitoissa 

ilmeni ristiriitoja. Avioerojen määrä nousi hetkessä kolminkertaiseksi. 

(Ruotsalainen 2002, 15.) Pastori Matti Joensuu oli toiminut sodan aikana 

sotilaspappina ja työskennellyt haavoittuneiden ja kuolevien miesten sekä 

heidän omaistensa sielunhoitajana. Vuonna 1943 hänestä tuli Tampereen 

kaupunkilähetyksen johtaja. Huolestuneet vanhemmat alkoivat ottaa häneen 

yhteyttä lastensa avioliittovaikeuksien johdosta. Tästä johtuen hän julkaisi 

Tampereen Aamulehdessä asianajajien ilmoitusten joukossa oman 

ilmoituksensa avioeroa aikoville pareille: ”Älkää ottako avioeroa! Tarjoamme 

apua vaikeuksissanne. Kääntykää pastori Joensuun puoleen, osoite 

Tuomiokirkonk. 22C., puh. 5314. Palvelukset ilmaisia. Tampereen 

kaupunkilähetys.” (Gävert 1997, 18.)  

Ilmoitus sai hyvän vastaanoton ja pian tarvittiin toinen työntekijä asiakkaiden 

vastaanottamiseksi. Avioliittoneuvonta vakiinnutti paikkansa seurakunnan 

työmuotona, kun 50-luvulla Helsingin jokaisessa seurakunnassa määrättiin ja 

koulutettiin yksi pappi tekemään sivutoimenaan avioliittoneuvontatyötä. (Gävert 

1997, 17−18.) Seuraava tärkeä askel oli perheneuvontakeskuksen 

perustaminen Helsinkiin, jolloin pari- ja perhetyö sai omat tilat ja päätoimiset 

työntekijät. Tässä vaiheessa työhön alettiin myös etsiä toimivampia malleja 

persoona- ja ihmissuhdeongelmien kohtaamiseen. Tämä johti perheneuvonnan 

koulutuksen aloittamiseen. (Gävert 1997, 18.)  

Pappien pääasiallinen viitekehys oli ollut kristillinen sieluhoito, jossa painottui 

julistus ja synninpäästö. Teologinen koulutus osoittautui kuitenkin 

riittämättömäksi perheneuvontatyöhön. Erityisesti psykiatrin ja juristin 

ammattitaito koettiin hyödylliseksi jatkossa. (Ruotsalainen 2002, 18.) Vuonna 

1953 perheneuvontakeskus siirtyi Helsingin seurakuntien ylläpitämäksi ja se 

nimettiin Perheasiain neuvottelukeskukseksi. Se sai oman johtokunnan ja 

päätoimisen johtajan viran. (Metzrar 2005, 19.) Kirkon perheneuvontatyö laajeni 

1950-luvulla myös muihin suurimpiin kaupunkeihin kuten Ouluun.  
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3.1 Perheasiain neuvottelukeskus korjaavan parisuhdetyön toteuttajana 

Tänä päivänä Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa keskusteluapua 

parisuhteen ja perheen kysymyksiin. Perheneuvontaan voi tulla yksin tai 

yhdessä kumppanin kanssa. Toimintaa kuuluvat myös eroryhmät jo 

eropäätöksen tehneille. Perheneuvojilla on perheterapia- ja 

psykoterapiakoulutus sekä traumaterapiakoulutusta. Keskustelut ovat 

maksuttomia. (Oulun seurakunnat 2013.)  

Kirkon perheasiain neuvottelukeskukset ovat keskittyneet elämän 

kriisitilanteisiin sekä parisuhdeongelmien kohtaamiseen ja hoitamiseen. 

Yhteiskunnan toimintaympäristöjen muuttuessa eri tahot joutuvat selkiyttämään 

ja uudelleenarvioimaan työnjakoaan. Kirkon perheneuvonnan lähimpiä 

yhteistyökumppaneita ovat yleensä kuntien kasvatus- ja perheneuvolat sekä 

mielenterveystyö. Näiden tahojen kesken työ pääsääntöisesti jakautuu niin, että 

kasvatus- ja perheneuvolat keskittyvät lapsiin lastensuojelun ja 

kehityshäiriöiden näkökulmasta ja mielenterveystyö taas vaikeiden psyykkisten 

ongelmien hoitamiseen. Työvoimaresurssien niukkuuden vuoksi perheasiain 

neuvottelukeskuksen palveluissa on päädytty asettamaan etusijalle nuorten 

lapsiperheiden vanhemmat. Uusien asiakkaiden kohdalla yhteydenoton 

taustalla on usein avio- tai avoeron vakava harkinta tai se, että eropäätöksen 

jälkeen on ilmennyt vakavia vaikeuksia aikuisten tai lasten kohdalla. (Pukkala, 

67−69.) Vuonna 2011 yleisimmät syyt tulla perheneuvontaan olivat 

vuorovaikutusongelmat (30 %), erokysymykset (22 %), muut (16 %), 

elämänvaihekriisi (12 %), psykososiaaliset kriisit (11%) ja uskottomuus (9%). 

Vuonna 2011 asiakkaista lähes puolet kuului ikäryhmään 18−39 vuotta. 

(Haastettu kirkko 2012, 177.) Perheasiainneuvottelukeskuksessa tehtävä 

parisuhdetyö on tänä päivänä luonteeltaan korjaavaa parisuhdetyötä eli 

asiakkaiden parisuhde on jo kriisissä tai he ovat eropäätöksen tehneitä. Heidän 

tilanteessaan seurakunnan vahvistavasta työstä ja viikonloppuleireistä ole 

apua. 
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3.2 Seurakuntien perhetyö vahvistavan parisuhdetyön toteuttajana 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vahvistavan parisuhdetyön juuret ulottuvat 

40 vuoden taakse. Perhekasvatustyön tarve nousi voimakkaasti esiin 1970-

luvulla. 1960 –luvun nuorisokulttuurin nousu sekä kaupungistumisen ja 

teollistumisen aikaansaama elämäntyylin muutos vaikuttivat väistämättä myös 

perheisiin. Näkemykset avioliitosta, vihkimättömänä yhdessä asumisesta ja 

esiaviollisesta seksistä olivat muutoksessa ja vaativat käsittelyä. (Viika 1994, 

143 - 144.) 

Parisuhteesta puhuminen oli tabu vielä 1970-luvulla, jolloin siitä ei puhuttu edes 

puolisoiden kesken. Ajalle tyypillistä oli sinnittely ja suhteen vaikeuksien 

nieleminen aina siihen saakka, kun mitta oli täynnä. Tuona aikana olikin 

radikaalia esittää, että parisuhteesta voisi huolehtia ennakoivasti ja vielä 

hurjempaa se, että omasta parisuhteesta voisi puhua ryhmässä. (Vilmi 2012.) 

Aiempien sukupolvien miehet ja naiset opettelivat lapsesta saakka taitoja, joilla 

pystyivät pitämään perheensä ja taloutensa hengissä. Kehräämisen ja 

kyntämisen taidot olivat aikanaan tärkeämpiä kuin vuorovaikutustaitojen 

opettelu. (Tuovinen 2009, 105.) 

Vuonna 1971 Suomen ev.lut. kirkon perhekasvatustyön sihteerinä aloitti Liisa 

Tuovinen, jonka rooli parisuhdetyön kehittämisessä muodostui merkittäväksi 

seuraavina vuosikymmeninä. Hän ryhtyi paneutumaan siihen, miten 

seurakuntien toiminnassa voitaisiin ottaa huomioon ja käsitellä ihmissuhteisiin 

liittyviä kysymyksiä. (Viika 1994, 145.) Perhekasvatustyö -nimestä luovuttiin 

vuonna 1973, kun otettiin käyttöön nimike seurakuntien perhetyö. Uuteen 

nimeen liittyi ajatus, että seurakuntien perhetyö ei ole työmuoto, vaan ”uusi tapa 

suhtautua toimintaan”. (Viika 1994 147.) Tämä tarkoitti sitä, että kohtaamisissa 

otettaisiin huomioon, että ihminen on osa perhettä. Toiminnan tulisi olla 

sellaista, että siihen voi koko perhe osallistua. (Viika 1994, 147.)  

Uudenmuotoisen perhetyön avauksena toimi avioliiton rikastuttamisohjelma, 

johon kuuluivat avioparien viikonloput. David ja Vera Macen luoman 

työskentelymallin pohjalta järjestettiin vuonna 1972 ensimmäinen avioparien 

viikonloppu. Osallistujapareja oli kuusi. (Viika 1994, 151.) Toinen avioparityön 
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muoto oli espanjalaisen papin Gabriel Calvon 1962 aloittama työskentelymalli, 

jossa kokoonnutaan kuuntelemaan alustuksia aviosuhteen peruskysymyksistä 

ja keskustellaan yhteisesti ja parikohtaisesti. Osallistujamäärä saattoi olla 

kerralla hyvinkin suuri. Toimintamuoto tunnetaan Amerikassa nimellä Marriage 

encounter. Suomeen sen toi Kansan Raamattuseura 1980-luvun lopulla 

Mennään eteenpäin-nimellä. (Viika 1994, 151.) Mielenkiintoista on, että nämä 

muodot saivat alkunsa samoihin aikoihin, toisistaan tietämättä. (Tuovinen 2009, 

107). Aihe oli ajankohtainen laajemmallakin alueella.  

Vuonna 1980 ilmestyi Liisa Tuovisen laatima ”Yhdessä kasvamaan” -materiaali, 

joka pohjautui Howard Clinebellin teokseen Intimate marriage. Materiaalin 

pohjalta voitiin seurakuntatasolla toteuttaa ryhmätoimintaa. Kirja sisälsi 

alustukset ja työskentelysuunnitelmat kuuteen kokoontumiskertaan. (Viika 

1994, 151.) Pariviestinnän kurssi syntyi Minnesotan yliopiston 

perhekasvatusprojektin tuloksena 1960-luvun lopulla. Kurssin peruskirja 

julkaistiin vuonna 1980 suomeksi nimellä: ”Puhutaan, se auttaa.”  

1970-1980-luvulla aloitetut parisuhdetyön muodot ovat edelleen käyttökelposia 

ja sovellettavissa. Tänä päivänä Suomen ev.lut.kirkon järjestämät 

parisuhdekurssit, -leirit ja –ryhmät on tarkoitettu niin avio-, avo- kuin 

seurustelupareille. Vuonna 2011 parisuhdetapahtumia järjestettiin eniten 

Helsingin, Espoon ja Tampereen hiippakunnissa. (Haastettu kirkko 2012, 179.) 

Ajallemme omintaista on perheiden monimuotoisuus. Nämä ovat todellisuutta 

myös kirkon perhetyössä. (Monimuotoinen perhe 2014.) 

3.3 Seurakuntien parisuhdetyön haasteita 2000 -luvulla 

Parisuhdetyöllä ei ole vakiintunutta asemaa itsenäisenä seurakuntien 

työmuotona. Sen sijoittumista osaksi seurakunnallista työtä voi kuvailla jopa 

jossain määrin haastavaksi. Se on toisaalta hyvin moniulotteista perhetyötä, 

jonka ”lonkerot” ulottuvat eri työmuotoihin ja toteutuvat erilaisissa 

kohtaamisissa. Kuitenkin seurakuntien parisuhdetyö on myös parisuhdetyön 

nimellä toteutettavaa toimintaa, jonka järjestämisessä ja organisoinnissa on 

omat erityiset haasteensa.  
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Vuonna 2009 julkaistiin Rakkauden lahja – piispojen puheenvuoro perheestä, 

avioliitosta ja seksuaalisuudesta. Siinä korostetaan kirkon tukea ihmisen 

elämänkaaren eri vaiheissa. Sen mukaan vanhempien hyvä suhde on lapsen 

paras koti. (Rakkauden lahja 2007, 105.) Piispojen puheenvuoron mukaan 

tarvitaan entistä enemmän ennaltaehkäisevää parisuhde- ja perhekoulutusta, 

joka yhdessä vertaisryhmien avulla tukee parisuhteita ja vanhemmuutta”. 

(Rakkauden lahja 2007, 105.) 

Julkaisussa Minäkö perhetyöntekijä? – suuntaviivoja perhelähtöisen työotteen 

vahvistamiseen seurakunnissa (2010) linjataan seurakuntien perhetyötä. Siinä 

korostuu kohtaamisen merkitys ja perhelähtöisyys, jolloin jokainen työntekijä 

toimii perheiden hyvinvoinnin vahvistajana. Yhtenä tavoitteena on parisuhde- ja 

avioliittotyön arvostus sekä työntekijän nimeäminen tehtävään. Jokaisen 

työntekijän tulisi kuitenkin myös omassa perustyössään ja kohtaamisissaan 

pitää parisuhdeasioita esillä. ( Minäkö perhetyöntekijä 2009, 14−16.)  

Vuosina 2003−2007 ja 2008−2009 toteutettiin Virtaa välillämme –projekti, joka 

oli kohdistettu nuorten aikuisten parisuhteiden tukemiseen. Projekti oli monella 

tapaa onnistunut ja saavutti hyvin sille asetettuja tavoitteita. (Haastettu kirkko 

2012, 181.) Virtaa välillämme –parisuhdekursseilla oli myönteinen vaikutus 

muun muassa parien kommunikaatioon. (Haastettu kirkko 2012, 181.) 

Luonteeltaan matalan hengellisyyden toiminta tavoitti hengellisyydeltään hyvin 

erilaisia nuoria aikuisia. (Erkkilä 2009, 48-49.) Kuitenkin Virtaa välillämme -

projektin ulkopuolisessa arvioinnissa nousi esiin myös tekijöitä, jotka viestivät 

haasteista, joita parisuhdetyön toteutus seurakunnissa voi kohdata. Ensinnäkin 

Virtaa välillämme -toimintamuoto nähtiin siinä ”herkästi haavoittuvaksi”, koska 

kirkolta puuttuu yhteinen ja jaettu näky parisuhdetyön asemasta. (Haastettu 

kirkko 2012, 181.) Seurakunnan parisuhdetyöltä puuttuvat vahvat traditiot, joten 

sen perusteleminen on vaikeaa. (Erkkilä 2009, 47.)  

Virtaa välilläämme -toiminnan juurtumista seurakunnan työhön nähtiin 

vaikeuttavan työyhteisön tuen ja resurssien puute, työntekijöiden vaihtuvuus, 

toimenkuvan muutokset sekä vapaaehtoisten rekrytoinnin haasteet. (Haastettu 

kirkko 2012, 181.) Teologiset käsitykset siitä, mikä on seurakunnan perustyötä 

voivat nousta esiin parisuhdetyön kohdalla. (Erkkilä 2009, 22.) Kirkkojärjestys ja 
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kirkkolaki määrittävät seurakunnan tehtäviä. Voidaankin pohtia, voivatko 

kirkkolaissa mainitut seurakunnan tehtävät ”sielunhoito, diakonia ja kristilliseen 

sanomaan perustuvat palvelutehtävät” toteutua myös parisuhdetyössä. Ja voiko 

kirkon tehtävä ”kristillisen sanoman levittäminen ja lähimmäisenrakkauden 

toteuttaminen” tulla todeksi myös parisuhdetyössä. (Kirkkolaki 4.luku 1.§.) 

Parisuhdetyötä saatetaan kirkossa vieroksua sen matalan hengellisyyden 

vuoksi. Kuitenkin jotkut osallistujat kaipaavat hengellisyyttä lisää. Toisista 

vähänkin on liikaa. Toiminnan arvioinnin mukaan Virtaa välillämme –kurssi ei 

vaikuttanut ratkaisevasti osallistujien hengellisyyteen. (Erkkilä 2010, 52.) 

Matalan hengellisyyden työmuoto voi tavoittaa ennen kaikkea pareja, jotka 

hyötyvät toiminnasta. Tällöin seurakunta kantaa vastuuta myös heistä, joille 

seurakunnan toiminta on vieraampaa; seurakunta ottaa yhteiskunnallista 

vastuuta.  

Parisuhdetoimintojen toteutuksessa kirkkoherran tuki työmuodolle on tärkeää, 

ilmenee Virtaa välillämme –projektin arvioinnissa. Kirkkoherralla on suuri 

vaikutus siihen, mitä toimintaa seurakunnassa lähdetään toteuttamaan ja saako 

parisuhdetyöstä kiinnostunut työntekijä tukea työlleen. (Erkkilä 2010, 17.) Virtaa 

välillämme –projektin aikana ilmeni kuitenkin myös, että seurakuntien 

työntekijät tekevät parisuhdetyötä yleensä muun työnsä lisäksi. Työntekijät 

voivat väsyä, vaikka kiinnostusta työtä kohtaan olisikin. (Erkkilä 2010, 26.) 

Vahvistava parisuhdetyö on suurimmaksi osaksi pätevien maallikoiden ja 

vapaaehtoisten toimintaa. Seurakuntien työntekijöiden olisi kuitenkin tärkeää 

tuntea työtä sisältäpäin, jotta kykenisivät pitkäjänteisesti tukemaan sen 

toteuttamista. (Tuovinen 2009, 108.) Myös kirkon työntekijöissä on 

parisuhdetyöhön – usein puolisoidensa kanssa kouluttautuneita työntekijöitä. 

He ovat kuitenkin kokeneet vaikeudekseen sen, että työyhteisössä 

parisuhdetyö nähdään vapaa-aikaan kuuluvaksi tehtäväksi. (Tuovinen 2009, 

108.)  

Työntekijät saattavat myös asettaa itselleen riman liian korkealle parisuhdetyön 

kohdalla, vaikka olisivatkin saaneet siihen koulutusta. On vaikeaa lähteä 

neuvomaan muita asioissa, joissa ei itsekään ole kovin vahvoilla. (Erkkilä 2010, 
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22.) Seurakuntien työntekijöiden tulisi myös itse saada tukea omaan 

elämäänsä, jotta heidän ei tarvitsisi kantaa esimerkillisyyden painolastia. 

(Tuovinen 2009, 108.) Parisuhdetyöhön lähteminen voidaan kokea rankaksi 

sen tematiikan vuoksi. Kipeidenkin tunteiden pintaan nostaminen voi käydä 

raskaaksi. (Erkkilä 2010, 23.) 

3.4 Parisuhdetyötä Oulun seurakunnissa 

Oulun seurakunnissa toteutettiin vuosina 2006−2007 Kotiinpäin-projekti. Sen 

tarkoituksena oli luoda Oulun seurakuntien tarpeisiin sopiva kokonaisuus 

ennaltaehkäisevän parisuhdetyön toteuttamiseksi. Erityisenä kohderyhmänä 

projektissa olivat nuoret aikuiset. Menetelminä Kotiinpäin-projektissa oli Virtaa 

välillämme -toiminnan tuominen Oulun seurakuntiin, yhteistyö neuvoloiden 

kanssa ensimmäistä lasta odottavien perhevalmennuksen laajentamiseksi sekä 

seurakuntien tekemän parisuhdetyön kehittäminen koulutuksen ja kokemuksen 

lisääntymisen kautta. Kotiinpäin -projektin aikana oppilaitostyössä kehitettiin 

myös ”Palikoita parisuhteeseen” –materiaali. Sen pohjalta kehitettiin 

myöhemmin Parisuhteen palikat. Kotiinpäin -projektin aikana Oulun 

seurakunnissa toteutettiin parisuhdekursseja, - iltoja ja tapahtumia. Projektin 

aikana toiminnot oli tarkoitus siirtää osaksi seurakuntien toimintaa. (Kotiinpäin 

2007.)  

Kotiinpäin -projektin arvioinnissa tuli esille, että suhdekursseille on kysyntää ja 

erityisen tärkeää on huomioida lastenhoito kurssin aikana. Vapaaehtoisparit 

nähtiin tärkeäksi voimavaraksi seurakunnan parisuhdetta vahvistavassa työssä. 

(Kotiinpäin 2007). Kotiinpäin-projektin aikana toteutettiin onnistuneesti 

parisuhdeperheleirejä. Parisuhde on osa perhettä ja parisuhdeleirit ja perheleirit 

voidaan toteuttaa yhdessä. Tämä edellyttää parisuhdetyön näkemisen osana 

perhetyötä. Leirin aikana lapsille on omaa ohjelmaa, jolloin aikuiset voivat 

keskittyä parisuhdeasioihin. (Johanna Kerola, henkilökohtainen tiedonanto 

19.7.2013). 

Projektin arvioinnin johtopäätöksissä todetaan, että projektin muotoutuminen 

prosessiksi edellyttää parisuhdetyön mieltämistä oleelliseksi osaksi perhetyötä. 
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Sen toteutumisen edellytyksenä on kuitenkin työntekijäresurssit. Toiminnan 

tasapuolinen toteutuminen seurakuntayhtymän alueella edellyttää 

parisuhdetyön huomioimista budjetoinnissa. Vapaaehtoisten parien 

kouluttamisen, ohjauksen ja koordinoinnin nähtiin tuolloin myös kaipaavan 

selkeää linjausta. (Kotiinpäin 2007). 

Projektin päättymisen jälkeen parisuhdetoiminta Oulun seurakunnissa 

pikkuhiljaa hiipui. Olisikin tärkeää, että joku työntekijä saisi paneutua 

parisuhdetyöhön ottamalla parisuhdetyön koordinoinnista kokonaisvastuun. 

Tällöin sitä ei joutuisi tekemään muun työnsä ohella. Toisaalta parisuhdetyön 

jääminen yksien ihmisten työn varaan ei kanna tulevaan. (Johanna Kerola, 

henkilökohtainen tiedonanto.)  

Vuoden 2013 alusta Ouluun liittyi kuntaliitosten myötä kolme kuntaa: 

Haukipudas, Kiiminki ja Oulunsalo. Samalla myös Oulun seurakuntayhtymä 

kasvoi kolmella seurakunnalla. Parisuhdetyön kannalta uusi tilanne voi olla 

suuri mahdollisuus. Jokainen seurakunta osallistuu taloudellisesti 

parisuhdetyön toteutukseen ja sen myötä resurssit toimintaan lisääntyivät. 

Parisuhdetyötä voidaan toteuttaa kaikille seurakunnille yhteisenä toimintana. 

Ouluun liittyneistä ”uusista” seurakunnista Kiimingissä on tehty parisuhdetyötä 

jo vuosia onnistuneesti perhetyön osana. Seurakunnassa työskentelee 

perhetyöntekijä, jonka työn yksi osa-alue on juuri parisuhdetyö. Näin 

parisuhdetyötä ei tarvitse tehdä muun työn lisäksi tai kun ehtii, vaan sille on 

varattu aikaa ja rahaa. ( Riina Moilanen, henkilökohtainen tiedonanto 

28.8.2013.) Uudessa tilanteessa Kiimingin seurakunnan kokemuksesta sekä 

perhetyöntekijän osaamisesta ja työpanoksesta parisuhdetyön hyväksi 

päässevät hyötymään myös muut Oulun seurakuntayhtymän seurakunnat.  

Myös rovasti Liisa Tuovinen näkee, että seurakunnan vahvistavassa 

parisuhdetyössä on välttämätöntä seurakuntien rajat ylittävä yhteistyö. Myös 

se, että seurakuntien työntekijöiden hankkima parisuhdekoulutus ei saisi jäädä 

vapaa-ajan harrastukseksi eikä oman seurakunnan sisäiseksi osaamiseksi. 

Pätevien kouluttajien tulisi saada rikastuttaa kirkkoa osaamisellaan yli 

seurakuntarajojen, jopa hiippakunnallisesti ja valtakunnallisesti. (Tuovinen 

2009, 108.)  
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29.8.2013 pidettiin Oulussa Karjasillan kirkossa kaikille avoin parisuhdetyön 

suunnitteluilta, jossa suunniteltiin tulevan vuoden parisuhdetyön toteutusta 

keräten toiveita ja ideoita osallistujilta. Mielestäni jo suunnitteleminen on 

tärkeää parisuhdetyötä; parisuhde huomioidaan ja toiminta lähtee 

seurakuntalaisten omista tarpeista. Syksyn kokoontumiset saivat jatkoa ja 

niiden myötä vapaaehtoisverkosto ja parisuhdetyöstä kiinnostunut joukko löytyi. 

Suunnittelu on poikinut monenlaista parisuhdetoimintaa Oulun seurakuntiin 

kuluneena talvena. Virtaa Välillämme -kurssi alkoi vapaaehtoisverkoston voimin 

pyörimään Oulussa 26.3.2014. Myös parisuhdetyön työryhmä uudistuu tänä 

vuonna. Tavoitteena on, että ryhmä koostuisi parisuhdetyöstä kiinnostuneita ja 

siihen koulutusta saaneista työntekijöistä.  
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA 

TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on kuvata Oulun seurakuntien hengellisen työn 

tekijöiden näkemyksiä seurakuntien parisuhdetyön toteuttamisesta. 

Tavoitteenani on kirkastaa parisuhdetyön asemaa ja merkitystä seurakunnan 

työmuotona. Tutkimuskysymyksinä olivat:  

1. Millaisia perusteita Oulun seurakuntien hengellisen työn 
työntekijät näkevät sille, että seurakunta tekee parisuhdetyötä?  

2. Miten seurakunnan parisuhdetyötä tulee heidän mielestään 
toteuttaa?  

3. Mikä edistää parisuhdetoiminnan toteuttamista seurakunnissa?  
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

5.1 Kohderyhmän kuvaus ja yhteistyökumppanit 

Opinnäytetyön kohderyhmänä olivat Oulun seurakuntien hengellistä työtä 

tekevät työntekijät. Oulun seurakuntayhtymä koostuu seitsemästä 

seurakunnasta: Haukiputaan-, Karjasillan-, Kiimingin-, Oulujoen, Oulunsalon, 

Oulun tuomiokirkko- ja Tuiran seurakunnasta. Lisäksi kohderyhmään kuuluivat 

Diakonisten erityispalveluiden työntekijät. . Aihe opinnäytetyöhön tuli  

Karjasillan seurakunnasta, jossa työskenteli myös opinnäytetyön yhteyshenkilö 

ja työelämäohjaaja. Toivomuksena oli, että laatisin kyselyn parisuhdetyöstä. 

Lähetin kyselyn diakoniatyöntekijöille, papeille, lastenohjaajille, 

lapsityönohjaajille ja nuorisotyönohjaajille. Yhteensä kyselyn sai yhteensä 182 

työntekijää, joista kyselyyn vastasi 36.  

5.2 Laadullinen tutkimus ja aineison keruu 

Tutkimukseni on laadullinen eli kvalitatiivinen. Se on luonteeltaan 

kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, jossa suositaan ihmistä tiedon keruun 

instrumenttina. Kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti ja tutkimuksessa 

suositaan metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat ja ääni pääsevät esiin. 

(Hirsjärvi ym. 2007, 160.) Laadullinen tutkimusote sopii käytettäväksi silloin, kun 

ollaan kiinnostuneita tietyissä tapahtumissa mukana olleiden yksittäisten 

toimijoiden merkitysrakenteista. (Metsämuuronen 2001, 14.) Merkitystulkintojen 

tekeminen on Pertti Alasuutarin (1994) mukaan laadullisen tutkimuksen ydintä. 

Laadullisen tutkimuksen tarkastelussa voi olla myös määrällisiä osia. 

(Alasuutari 1994, 44.) Oman tutkimukseni kohdalla on myös joitain osia, joita on 

perusteltua tarkastella myös määrällisesti.  

Käytän tutkimuksessani metodina kyselyä. (Hirsjärvi ym. 2007, 180.) 

Kyselytutkimuksen etuna on, että se mahdollistaa laajan tutkimusaineiston 

keräämisen. Tutkimukseen voidaan saada paljon henkilöitä ja sen avulla 

voidaan myös kysyä monia asioita. (Hirsjärvi ym., 190.) Tässä tutkimuksessa 
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wepropol-kysely lähetetään seurakunnan työntekijöiden sähköpostiin. Kysely 

koostuu avoimista- ja monivalintakysymyksistä. Aiheen huomioiden kysely 

tullee sisältämään myös muutaman asteikko- eli skaalatyyppisen kysymyksen. 

(Hirsjärvi ym., 194−195.) Koska lähden tutkimaan aika lailla tuntematonta 

aluetta, halusin asteikkokysymysten kautta saada kokonaiskuvaa siitä, mikä 

aiheessa on tärkeää kertoa. Asteikkokysymysten vastauksia ajattelin 

hyödyntäväni avointen kysymysten täydentämisessä.  

Opinnäytetyöni toteutettiin Oulun seurakunnissa haastattelemalla seurakuntien 

hengellisen työn työntekijöitä webropol-kyselyn avulla. Uskon webropol - 

kyselyn sopivan kohderyhmälle, koska haastateltavat käyttävät tietokonetta ja 

internetiä työssään. Heillä on myös kaikilla työsähköpostiosoite. Webropol –

kysely on käytännöllinen vaihtoehto, kun haastatellaan isoa joukkoa ihmisiä. 

Sen avulla on mahdollista säästää sekä aika että rahaa, kun ei tarvitse käyttää 

postia. Aineisto saadaan valmiiksi sähköisessä muodossa ja nopeasti. Se on 

myös valmiiksi kirjallisessa muodossa, joten litterointivaihe jää pois. (Kuula 

2006, 174.) 

Hyvin laadittu kyselylomake on tärkeää tutkimuksen onnistumisen kannalta. On 

tärkeää tutustua aiheesta jo aiemmin julkaistuihin tutkimuksiin. Niiden kautta voi 

selvittää miten aihetta on aiemmin tutkittu. Aihetta voi ryhtyä lähestymään 

uudella kysymyksenasettelulla tai testata aiemmissa tutkimuksissa käytettyä 

mallia otosta vaihtaen. (Aaltola & Valli 2010, 134.) Kvalitatiivinen tutkimus 

tarjosi opinnäytetyöni kohdalla kvantitatiivista tutkimusta paremmat 

mahdollisuudet nostaa esiin eräänlaisia esioletuksia ja antaa näin myös aiheita 

kvantitatiiviselle jatkotutkimukselle. Haasteena oli luoda mahdollisimman 

toimivat haastattelukysymykset, jotta tutkimukseni tulokset toisivat kattavasti 

uutta tietoa ja jatkotukimusideoita. (Aaltoila & Valli toim. 2010, 21.) 

Tutkimukseni viitekehyksenä toimi parisuhde, parisuhdetyö ja seurakuntien 

parisuhdetyö. Aiempaa tutkimustietoa erityisesti seurakuntien parisuhdetyöstä 

on vähän saatavilla.  
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5.3 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä laadullisessa tutkimuksessa. 

Useimmat laadulliset tutkimuksen menetelmät perustuvat tavalla tai toisella 

sisällönanalyysiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93.). Sisällönanalyysin avulla 

tutkimuksen aineisto pyritään järjestämään tiiviiseen ja selkeään muotoon, 

kadottamatta sen sisältämää informaatiota. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110.) 

Avoimiin kysymyksiin liittyy omat haasteensa. Vastaukset voivat olla 

pintapuolisia tai epätarkkoja. Niihin voidaan myös jättää kokonaan vastaamatta. 

Riskinä on myös, että vastaaja vastaa kysymyksen vierestä eikä suoraan 

kysymykseen. Avointen kysymykset etuna on mahdollisuus luokitella aineistoa 

monella tapaa. Aineistosta voi myös löytyä hyviä ideoita. ( Aaltoila & Valli toim., 

126.) 

Aineistolähtöisen sisällöanalyysin prosessi voidaan karkeasti jakaa kolmeen 

vaiheeseen, jotka ovat pelkistäminen eli redusointi, ryhmittely eli klusterointi ja 

teoreettisten käsitteiden luominen eli abstrahointi. Aineiston 

pelkistämisvaiheessa analysoitava aineisto pelkistetään karsimalla 

tutkimukselle epäolennainen pois. Pelkistämisvaiheessa informaatiota joko 

tiivistetään tai se pilkotaan osiin. Tutkimustehtävä ohjaa pelkistämistä ja sen 

mukaan aineistosta voidaan merkitä tutkimustehtävälle olennaiset ilmaukset. 

Pelkistämisvaiheessa auki kirjoitetusta aineistosta etsitään tutkimuskysymyksiin 

vastaavia ilmaisuja, jotka voidaan värittää erivärisillä kynillä. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 110−112.) Analyysiyksikkö sisällöanalyysissa voi olla esimerkiksi sana, 

lauseen osa tai useita lauseita sisältävä ajatuskokonaisuus. ( Tuomi & Sarajärvi 

2002, 112.) 

Aineiston ryhmittely- eli klusterointivaiheessa merkityt alkuperäisilmaukset 

käydään läpi etsien samankaltaisuuksia, eroavaisuuksia tai molempia. Samaa 

asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja kootaan luokaksi. Luokka nimetään 

käsitteellä, joka kuvaa luokan sisältöä. Aineiston abstrahointi- eli 

käsitteellistämisvaiheessa aineistosta valikoidaan tutkimuksen kannalta 

olennainen tieto, jonka perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. (Tuomi 

& Sarajärvi, 113−114.) 
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5.4 Opinnäytetyön prosessi 

Opinnäytetyöni aihe tuotiin esiin koulumme opinnäytetyötorilla tammikuussa 

2013. Olin kiinnostunut tekemään opinnäytetyön seurakuntaan liittyen. Tällöin 

esillä oli kaksi seurakunnan työhön liittyvää aihetta. Valitsin niistä itseäni 

enemmän kiinnostavan eli parisuhdetyön.  

Pian aiheen valinnan jälkeen olin yhteydessä seurakunnan yhteyshenkilöön, 

Karjasillan seurakuntaan. Pyrin keskustelumme kautta saamaan selville, 

millaisia toiveita heillä oli opinnäytetyöni ja siihen liittyvän tutkimuksen suhteen; 

millaista tietoa sen avulla halutaan saada ja miten sitä tulisi kerätä. Heidän 

ajatuksenaan oli kerätä tietoa työntekijöiden näkemyksistä seurakunnan 

parisuhdetyöstä kyselyn avulla.  

Kevään 2013 aikana toteutin ideapaperin sekä opinnäytetyön suunnitelman, 

joka hyväksytiin toukokuussa 2013. Sopimus opinnäytetyöstä tehtiin Karjasillan 

seurakunnan, minun ja Diakonia-Ammattikorkeakoulun välillä syyskuussa 2013.  

Kesän ja syksyn aikana jatkoin perehtymistä seurakuntien parisuhdetyöhön, 

sen historiaan ja tutustuin parisuhdetyöstä tehtyihin tutkumuksiin. Syksyn 

aikana muotoilin webropol –kyselyä. Pyysin Oulun ulkopuolella työskentelevää 

diakoniatyöntekijää käymään kyselyn läpi ja antamaan siitä palautetta.  

Koska aihetta on tutkittu vähän ja tarkoituksenani oli nostaa esiin ajatuksia 

aiheesta, niin asettelin osan kysymyksistä aika ”väljiksi” pyrkien välttämään 

vastausten ohjailemista. Pyrin muodostamaan kysymykset sellaisiksi, että niihin 

olisi luontevaa vastata seurakunnan työntekijän näkökulmasta. Kyselystä 

muodostui melko pitkä ja riippuen työntekijän vastaustyylistä se saattoi olla 

myös työläs. Kuitenkin vastaajamäärän huomioiden, pidemmän kyselyn kautta 

sain enemmän varmuutta siihen, että esille nousseet asiat pitävät paikkaansa. 

Olennaiset asiat tulivat esiin myös eri kysymysten vastauksissa.  

Lähetin kyselyn 182 työntekijälle 30.10 2013 ja vastausaikaa siinä oli 8.11. 

saakka. Kolme päivää ennen vastausajan loppumista lähetin muistutuksen 

kyselystä niille, jotka eivät olleet vielä vastanneet. Tämän jälkeen sain vielä 

useita vastauksia. Yhteensä vastaajia oli 36 (n=36.). 22 työntekijää oli avannut 
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kyselyn, mutta oli jättänyt kuitenkin vastaamatta. Epäonnistuneita viestejä oli 

kolme. Syytä niiden epäonnistumiseen en tiedä. Vastauksia tuli jokaisesta 

seurakunnasta vähintään kaksi. Myös jokainen työntekijäryhmä oli vastauksissa 

edustettuna. Lapsityönohjaajat ja lastenohjaajat yhdistin omaksi ryhmäkseen 

lapsityönohjaajien vähäisen määrän ja saman kohderyhmän takia.  

Aloitin aineiston sisällönanalyysin lueskelemalla vastauksia läpi useita kertoja. 

Näin annoin itselleni aikaa sisäistää niitä ja löytää olennainen sisältö, jota voisin 

tulososuuteen käyttää. Vastausten kirjo oli joidenkin kysymyksten kohdalla 

suuri. Vastaajat katsoivat asioita eri näkökulmista ja se vaikutti vastauksiin. Jos 

näkökulma jää minulta pimentoon, en uskaltanut lähteä tulkitsemaan asiaa 

tarkemmin. Päädyin käyttämään tutkimuskysymyksissä kyselyn osia, jotka 

olivat mielestäni sisällöllisesti rikkaita ja vastaajat olivat ymmärtäneet asian 

suurin piirtein samoin.  

Käymällä vastauksia läpi, aloin löytää niiden joukosta samankaltasuuksia ja 

päädyin käyttämään värejä jaotellessani niitä eri ryhmiin. Analyysiyksikkönä 

käytin ajatuskokonaisuuksia. Kokonaisuudet kokosin listoiksi ja määrittelin niille 

sisällön mukaan otsikot. Nämä otsikot ovat opinnäyttyöni tulososiossa esitettyjä 

alaluokkia. Alaluokkia yhdistelin isommiksi kokonaisuuksiksi eli yläluokiksi. 

Samat yläluokat saattoivat olla hyödynnettäviä useammankin 

tutkimuskysymyksen kohdalla.  
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6 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

6.1 Perustelu seurakuntien tekemälle parisuhdetyölle 

Kirkkolaissa määritellään seurakunnan tehtävät, joten kysyttäessä (kyselyn 

kysymys nro 3): Kuuluko parisuhdetyö mielestänne seurakunnan tehtäviin?, oli 

mahdollisuus, että vastaajat perustavat vastauksensa juuri Kirkkolakiin. 

Kuitenkin tämän monivalintakysymyksen vastauksissa 36:sta vastaajasta 34 

vastasi parisuhdetyön kuuluvan seurakunnan tehtäviin ja loput kaksi olivat 

valinneet vaihtoehdon ” En osaa sanoa”. Vastatusten perusteella vastaajat joko 

näkevät seurakunnan tehtävät Kirkkolain määrittelemiä tehtäviä laajemmin tai 

sitten he näkevät, että parisuhdetyö sisältyy Kirkkolaissa määriteltyjen 

seurakunnan tehtävien sisälle. Tässä tapauksessa monivalintakysymyksen 

esittäminen antoi varmuutta siihen, että vastaajat näkevät seurakunnan tehtävä 

–käsitteen tässä yhteydessä ”laajennetusti” . Tämä näkökulma olkoon 

perusteluna seuraavassa esittämälleni luokittelulle.  

Vastaajien perustelut sille, että seurakuntien tulee tehdä parisuhdetyötä, 

jaottelin vastausten perusteella kahteen pääluokkaan (KUVIO 1.) Seurakuntien 

tulee vastaajien mukaan toteuttaa parisuhdetyötä, koska sen kautta toteutetaan 

seurakunnan tehtävää. Parisuhdetyö on myös hyvinvoinnin tukemista. 

Seurakunnan tehtävän toteuttamisen jaoin kahteen yläluokkaan: Diakonian ja 

Teologisista perusteista nousevan tehtävän toteuttaminen Kuviossa yhdistin ne 

nuolella, koska teologiset perusteet toimivat myös perusteella diakonialle.  
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KUVIO 1. Perustelut seurakuntien tekemälle parisuhdetyölle. 

  

Parisuhdetyö 

Seurakunnan tehtävän 
toteuttaminen 

Diakonia 

Teologisista perusteista 
nouseva tehtävän 

toteuttaminen 

Hyvinvoinnin 
tukeminen 

Perheiden hyvinvoinnin 
tukeminen 

Yksilöiden hyvinvoinnin 
tukeminen 

Yhteiskunnan ja 
yhteisöjen hyvinvoinnin 

tukeminen 
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Parisuhdetyön kautta toteutetaan myös diakoniaa. Diakonia ilmenee 

parisuhdetyössä arjessa mukana elämisenä, vastuun ottamisena vihityistä ja 

rinnalla kulkemisena myös vaikeina aikoina. Se voi olla myös sielunhoitoa.  

Diakoniassa kaikissa elämänvaiheissa rinnallakulkeminen on 
tärkeää, erityisesti silloin kuin elämässä on haasteita. 
Parisuhdeongelmat ovat yksi osa elämää. 

Kirkko vihkii ja siunaa avioliittoon. Kirkolla on oltava huoli/vastuu 
vihkimistään. 

Parisuhdetyö on osa seurakuntalaisten palvelua ja sielunhoitoa. 

 

Teologisista perusteista nousevan tehtävän toteuttaminen (LIITE 2) on sitä, että 

parisuhdetyön kautta vaalimme Jumalan luomistyötä: Ihminen on luotu elämään 

toisen ihmisen kanssa. Tehtävä toteutuu siinä, kun pidämme huolta 

toisistamme ja levitämme näin Jumalan rakkautta.  

Ihminen on luotu elämään toisen ihmisen kanssa. Tätä suhdetta 
tulisi vaalia---. 

Seurakunnan perustehtävänä on levittää sanaa Jumalan 
rakkaudesta. Tämä rakkaus ihmisten kesken leviää siinä miten 
pidämme huolta toisistamme. Parisuhteen rakkaus on olellinen osa 
tuota rakkautta, se on Jumalan antama lahja ihmisille ja perustuu 
luomiseen. 

 

Toiseksi pääluokaksi muodostin Hyvinvoinnin tukemisen. Seurakuntien kuuluu 

vastausten perusteella tehdä parisuhdetyötä, koska sen kautta tuetaan 

hyvinvointia. Hyvinvoinnin tukemisen jaoin kolmeen yläluokkaan: yksilön -

,perheen- sekä yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin tukemiseen.(LIITE 3.) 

Yksilön hyvinvointia parisuhdetyö voi tukea itsetuntemuksen lisäämisen kautta. 

Yksilön hyvinvointiin heijastuu myös koko perheen hyvinvointi, jota 

parisuhdetyöllä voidaan tukea. Parisuhdetyö tukee perheiden hyvinvointia 

toimivien parisuhteiden kautta. Parisuhdetyön kautta voidaan edistää myös 

lasten hyvinvointia.  

Parisuhteet vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin kaikissa 
elämänvaiheissa niin lapsena kuin nuorena tai aikuisena. 
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Parisuhdetyö kehittää myös ihmisen itsetuntemusta. 

Parisuhde on elämää kantavia peruspilareita kodeissa. Ei suotta 
sanota, että parisuhde on lasten koti.  

Lapset saavat kasvunsa parisuhteen keskellä. Jos hoidamme 
parisuhdetta hoidamme näin lapsia ja koko perhettä. 

 

Parisuhdetyön kautta voidaan tukea myös yhteiskunnan hyvinvointia. 

Parisuhteita tukemalla voidaan edistää turvallisempaa yhteisöllistä elämää 

Toimivien parisuhteiden kautta vähennetään uskottomuutta, onnettomuutta ja 

pahoinvointia yhteiskunnassa.  

Tehtävämme on tehdä parisuhdetta tukevaa ja yleensä 
ihmissuhteita tukevaa työtä, jotta voisimme olla mukana 
kehittämässä turvallisempaa ja luotettavampaa yhteisöllistä 
elämää. 

Parisuhteen toimiminen lisää lisäksi ihmisten uskollisuutta ja 
vähentää näin onnettomuutta ja pahoinvointia yhteiskunnassa. 

 

Yksittäisen vastaaja näki myös, että parisuhdetyö ei kuulu seurakunnan 

perustehtäviin, mutta seurakunnan täytyy sitä tehdä, koska ei ole muitakaan 

sitä tekemään. Parisuhdetyön toteuttamiseen liittyen tuli vastauksissa 

muutaman työntekijän kohdalla esiin ajatus, että parisuhdetyö kuuluu 

erityisasiantuntijoille. Myös perheasiain neuvottelukeskus mainittiin, mutta 

pääasiassa vastaajat näkivät parisuhdetyön seurakuntien omana tehtävänä. 

6.2 Parisuhdetyön toteutus 

Kyselyn tulosten mukaan seurakuntien parisuhdetyötä tulee toteuttaa 

kohtaamisten ja toiminnan kautta. Näistä muodostin kaksi pääluokkaa (Kuvio 

2). Kohtaamisissa toteutetteva parisuhdetyö tarkoittaa sitä, että työntekijä on 

käytettävissä myös parisuhdekysymyksiä varten. Kohtaamisissa tapahtuva 

parisuhdetyö on kuuntelemista ja keskustelemista. Se voi olla myös 

parisuhteen puolesta rukoilemista tai siihen rohkaisemista. Vaikeina aikoina 

kohtaamisissa toteutuva parisuhdetyö on henkistä ja käytännöllistä tukea.  
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Kohtaamisissa toteutuva parisuhdetyö tapahtuu asiakasvastaanotoilla, 

kotikäynneillä, vihkikeskusteluissa, kastekotikäynneillä, erilaisissa ryhmissä ja 

kerhoissa kuten perhekerhossa sekä rippikoulussa, jossa parisuhdetyötä voi 

vastausten mukaan toteuttaa ainakin vanhempainilloissa. (LIITE 4.) 

Kohtaamisissa tapahtuvassa parisuhdetyössä on olennaista, että se toteutuu 

kaikkien työalojen kautta ”läpäisyperiaatteella”, vastauksissa esiintynyttä 

ilmaisua käyttäen. Kaikki työntekijät ottavat parisuhdeasiat huomioon omassa 

työssään. Parisuhdetyön toteuttaminen toiminnan kautta voi olla 

parisuhdetoimintaa, koko perheen toimintaa tai yhteistyössä muiden toimijoiden 

kanssa toteutettua toimintaa.  

 

KUVIO 2. Seurakuntien parisuhdetyön toteuttaminen 

Parisuhdetyö 

Kohtaaminen  

Parisuhdeasioiden esillä 
pitäminen 

Käytettävissä oleminen 
parisuhdekysymyksiä  

varten 

Kuunteleminen ja 
keskusteleminen 

Parisuhteen puolesta 
rukoileminen ja 

rukoukseen 
rohkaiseminen 

Henkinen ja 
käytännöllinen tuki 

vaikeina aikoina 

Toiminta 

Parisuhdetoiminta 

Koko perheen toiminta 

Yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa 

järjestettävä toiminta 
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KUVIO 3. Parisuhdetoiminnan toteuttaminen 

Parisuhdetoimintaa voidaan toteuttaa parisuhdeiltojen, – viikonloppujen tai 

vertaistukiryhmien muodossa (KUVIO 3.) Koko perheen toiminta voi olla 

perhemessuja, perheleirejä, perheiden yhteisiä tapahtumia sekä perheiltoja, 

joissa on järjestetty lastenhoito. Esimerkkinä muiden toimijoiden kanssa 

järjestettävästä toiminnasta nousi esiin laajennettu perhevalmennus. 

 

Toiminta 

Parisuhdetoiminta 

Parisuhdeillat 

Parisuhdeviikonloput 

Vertaistukiryhmät 

Koko perheen toiminta 

Perheleirit 

Perheiden yhteiset 
tapahtumat 

Perheillta, joissa 
lastenhoito järjestetty 

Perhemessu 

Yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa 

järjestettävä toiminta 

 

Neuvolayhteistyö 
(perhevalmennus) 
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6.3 Parisuhdetyön toteuttamista edistävät tekijät 

Parisuhdetyön toteuttamista seurakunnissa edistävät tekijät liittyvivät kyselyn 

vastauksissa vahvasti toiminnan kautta toteutettavan parisuhdetyön 

edistämiseen. (Toiminnan toteuttamisen kävin läpi kappaleessa 8.1.) 

Parisuhdetyön toteuttamista edistävät tekijät jaoin kolmeen yläluokkaan: 

resurssit, yhteistyö ja parisuhdetyön arvostus. (KUVIO 4.) 

Resurssit Yhteistyö Parisuhdetyön 

arvostus 

 Parisuhdetyöstä 

kiinnostunut, 

koulutettu ja osaava 

henkilöstö 

 Aktiiviset 

seurakuntalaiset  

 Taloudelliset resurssit 

 Tilat toiminnalle  

 Perinteet  

 Valmiit toimintamallit 

 Aika 

 Tiimien välinen 

yhteistyö 

 Seurakuntien välinen 

yhteistyö 

 Työalojen välinen 

yhteistyö 

 Yhteistyö muiden 

toimijoiden kanssa 

 Yhteinen ideointi 

 Vastuunjako 

 Parisuhdetyön 

kirjaaminen 

toimintasuunnitelmaa

n 

 Parisuhdetyön 

näkeminen yhtenä 

seurakunnan 

työmuotona 

 Kirkkoherran tuki 

työmuodolle 

KUVIO 4. Parisuhdetyön toteuttamista edistävät tekijät. 

Parisuhdetyössä tärkeäksi resurssiksi nähtiin vastausten erusteella henkilöstö. 

Työntekijöiden osaamisella, kiinnostuksella ja halulla on suuri merkitys siinä, 

toteutetaanko parisuhdetyötä seurakunnassa. Kyselyn vastausten mukaan 

henkilökunnalta löytyy kiinnostusta parisuhdetyöhön ja vastaajien joukossa on 

myös heitä, jotka ovat saaneet  koulutusta parisuhdetyöhön. Kiinnostuksesta ja 

koulutuksesta tarkemmin liiteosiossa. (LIITE 5.) Parisuhdetyön toteuttamista 

edistävistä resursseista merkittävä osa on seurakunnilla on jo käytettävissä. 

Joidenkin resurssien kohdalla nousi nousi kaksi näkökulmaa. Toisaalta 

parisuhdetyön toteuttamisen nähtiin vaativan taloudellisia resursseja ja toisaalta 

seurakunnassa osataan toimia taloudellisesti ja pyrkiä edullisuuteen, jolloin 

taloudellisen resurssin tarve pienenee. Myös aikaa parisuhdetyön toteuttamista 
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edistävänä resurssina voi katsoa kahdesta näkökulmasta. Toisaalta 

työajattomassa työssä on aikaa, mutta toisaalta sitä tarvittaisiin lisää. 

Hengellisten työntekijöiden joustavuus ajallisesti, eli työajattomuus. 

Selkeä jako siitä, kenen vastuulla asia on, vastuuhenkilölle sitten 
työaikaa tehtävään. 

Osa vastaajien mainitsemista resursseista voi olla edistämässä sekä toiminnan 

että kohtaamisten kautta toteutettavaa parisuhdetyötä kuten seuraavassa 

kuvatut esimerkit koulutuksesta ja kiinnostuksesta.  

Koulutuksen aikaansaama rohkeus ottaa asioita esille tilanteen 
tullen. 

Halukkuus järjestää tilanteita, joissa asioita voi käsitellä. 

Parisuhdetyön toteuttamista vastausten perusteella edistää myös yhteistyö 

tiimien, seurakuntien ja työalojen välillä. Yhteistyötä voidaan tehdä myös 

muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö on myös yhteistä ideointia ja 

vastuunjakoa. Vastuunjako liittyy myös aikaresurssiin – vastuuta jakamalla 

annetaan jollekin työntekijälle aikaa keskittyä parisuhdetyöhön. 

Tulisi tehdä seurakuntien välistä yhteistyötä jolla parisuhdetyö 
saataisiin vakiinnutettua seurakuntatyöhön säännölliseksi 
toiminnaksi. 

Työalojen rajojen rikkominen. 

Mielekästä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 

Parisuhdetyön toteuttamista edistää vastausten mukaan myös sen arvostus. 

Parisuhdetyö tulisi kirjata toimintasuunnitelmaan ja nähdä yhdeksi seurakunnan 

työmuodoksi. Esimiehen tuki työlle on tärkeää.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työntekijöiden mielestä seurakuntien tulee tehdä parisuhdetyötä. Sille nähdään 

teologiset perusteet: Ihminen on luotu elämään toisen ihmisen kanssa ja 

pitämällä huolta toisistamme levitämme Jumalan rakkautta. Parisuhdetyön 

kautta toteutetaan myös diakoniaa, kulkemalla ihmisten rinnalla myös vaikeina 

aikoina. Seurakuntien tulee tehdä parisuhdetyötä myös siksi, että sillä tuetaan 

yksilöiden, perheiden ja yhteiskunnan hyvinvointia. 

Parisuhdetyö voi seurakunnassa toteutua kahdella tavalla: jokaisen työntekijän 

työn kautta erilaisissa kohtaamisissa sekä toiminnan kautta. Kohtaamisissa 

parisuhdetyö toteutuu, kun työntekijät ovat käytettävissä myös 

parisuhdeasioista keskustelua varten. Se voi olla myös henkistä ja käytännön 

tukea vaikeina aikoina tai rukoilua parisuhteen puolesta. Toiminnan kautta 

toteutettava parisuhdetyö voi olla parisuhdetoimintaa, koko perheen toimintaa 

tai toimintaa, joka toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.  

Parisuhdetyön toteuttamista edistää parisuhdetyön arvostus ja sen näkeminen 

yhdeksi työmuodoksi seurakunnassa. Kirkkoherran tuki sen tekemiselle on 

keskeisessä asemassa toteutumisen kannalta. Parisuhdetyön toteuttamista 

seurakunnissa voi työntekijöiden mukaan edistää myös yhteistyöllä tiimien, 

seurakuntien ja työalojen välillä. Seurakuntalaisten aktiivisuus parisuhdetyön 

toteutuksessa sekä työntekijöiden kiinnostus ja parisuhdetyön koulutus ovat 

ajan ja taloudellisten edellytysten myös edistämässä sitä. 
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8 OPINNÄYTETYÖ LUOTETTAVUUS  

Tutkimuksen luotettavuuteen voin vaikuttaa siten, että kokoamani tiedot 

kuvaavat niitä asioita, joihin minun on tarkoitus opinnäytetyössäni perehtyä. 

Minun tulee myös pohtia, onko oikeutettua tehdä tulosten perusteella yleisiä 

päätelmiä. (Aaltola 2012, 23.) Opinnätetyöni kyselyyn vastasi hieman vajaa 

viidennes siitä joukosta, jolle kyselyn lähetin. Tulosten esittämisessä pyrin 

huomioimaan tämän.  

Aihe on siinä mielessä oivallinen, että tulokset voi esittää yhtenä 

kokonaisuutena, niitä ei ole tarpeen eritellä esimerkiksi työntekijäryhmien 

mukaan. Parisuhdetyötä voi tehdä kuka vain työntekijä, se ei ole tiettyyn 

työtehtävään sidoksissa. Jos vastauksia olisi tullut vaikkapa kolminkertainen 

määrä, olisi se mahdollisanut vertailut seurakuntien ja työntekijäryhmien välillä, 

mutta tällä kertaa sitä ei kannata tehdä, koska yleistysten tekeminen vaikkapa 

kahden työntekijän vastauksen perusteella koko seurakuntaa koskeviksi ei 

antaisi luotettavaa kuvaa asiasta. Pyrin hyödyntämään aineistosta niitä aiheita, 

jotka nousivat esiin useamman vastaajan kohdalla ja joissakin tapauksissa vielä 

useamman kysymyksen kohdalla. Osan aineistosta jouduin jättämään 

käyttämättä, koska käytettävissä oleva aika loppui, enkä halunnut siirtää 

valmistumistani. 

Vaikka parisuhdetyön tekeminen ei katso työtehtävää koin haasteeksi monien 

työntekijäryhmien vastausten saattamisen yhteen. Riskinä voi olla, että tulee 

tulkinneeksi asioita toisin kuin vastaajat ovat ajatelleet. Toki tutkimuksessa ja 

luokitteluissa näkyy aina myös tekijän kädenjälki ja se mihin tutkintoon 

opinnäytetyö liittyy. Samat tulokset olisi esimerkiksi teologi tai lapsityönohjaaja 

voinut luokitella ja tulkita toisin. Suuren vastaajajoukon ollessa kysessä 

avointen kysymysten analysointi on aikaa vievää. Kvantitatiivinen tukimus 

monivalintakysymyksineen sopii paremmin suuren joukon näkemysten 

selvittämiseen.  

Kuten kyselylomaketutkimuksessa, on myös webropol-kyselyssä huomioitava, 

että vastaaja ymmärtää kysymyksen siten kuin kyselyn laatija on sen 
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tarkoittanut. Muutoin tulokset vääristyvät. Sanamuodoissa tulee olla tarkka. 

Kysymysten tulee olla yksiselitteisiä ja niiden tulee olla tutkimuksen tavoitteiden 

ja tutkimusongelman mukaisia. (Aaltola 2012, 104.) Oman kyselyni kohdalla 

vastaajat ymmärsivät pääasiassa kuten olin ajatellutkin. Joidenkin kysymysten 

kohdalla toiset vastaajat olivat painottaneet parisuhdetyönmuotoja, toiset 

sisältöjä. Näiden kohdalla minun oli valittava, kumpaa linjaa noudatan 

vastausten luokittelussa.  

Joidenkin kysymysten kohdalla olisin itse vastannut lyhyesti, mutta vastaajat 

olivatkin vastanneet pidemmästi ja kokonaisin lausein. Testasin 

kyselylomakkeen testivastauksia käyttäen sekä itse vastaten, joiden jälkeen 

päädyin muokkaamaan kysymyksiä ja jaoin muutamat kysymykset kahteen 

osaan. Kysymysten ymmärtämistä testasin yhden Oulun seurakuntayhtymän 

ulkopuolisen diakoniatyöntekijän avustuksella.  

Pitkä kysely vaatii keskittymistä ja vastaaminen voi keskeytyä hetkellisesti 

jonkin muun asian vuoksi. Jotkut vastaajat olivat jättäneet avoimia kysymyksiä 

vastaamatta, mutta olivat vastanneet monivalintakysymyksiin. Jotta pystyin 

parhaiten hyödyntämään webropolin tarjoamat mahdollisuudet vastausten 

suoraan word -tiedostoksiksi siirtämisessä, tein muutamia rajauksia. Jätin 

analyysista pois vastaukset, joissa viitattiin edellisiin kysymyksiin. Myös 

sellaiset vastaukset, joita en ymmärtänyt tai kysymykseen oli vastattu jotain 

muuta aiheeseen liittyvää jätin pois analyysistä. Viimeinen kysymys tarjosi 

kuitenkin mahdollisuuden sanoa jotain muuta kysymysten ulkopuolelta, joten 

sen kohdalla olisi ollut mahdollisuus sanoa sellaista, mitä ei muihin vastauksiin 

saanut soviteltua.  

Vastauksien kattavuus eri kysymykset kohdalla vaihtelee. Toisten kohdalla 

tapahtui kyllääntymistä melko pian, kun taas toiset kysymykset tuottivat 

keskenään enemmän erilaisia vastauksia. Jotkut vastaajista olivat valinneet 

linjakseen vastata pääasiassa monivalinta- ja skaalakysymyksiin. Vähäinen 

tutkimus parisuhdetyön toteuttamisesta aiheutti haasteita kysymysten 

luomiselle. Työntekijöiden käsityksiä parisuhdetyön toteuttamisesta ei ole 

tutkimustietoa, joten perusasioiden ja näkemysten selvittäminen 

parisuhdetyöstä oli tässä yhteydessä tärkeää. 
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9 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS 

Eettinen asenne opinnäytetyön vaiheissa ilmenee työn aiheen valinnassa, 

tiedon hankinnassa ja siinä miten toteutuksesta ja tuloksista puhutaan ja miten 

tuloksia sovelletaan. Tutkimukselta edellytetään läpinäkyvyyttä ja rehellisyyttä. 

(Diakonia-Ammattikorkeakoulu 2010, 11−12). Tutkimusaiheen kuvaus 

tutkittaville on tärkeää. Vastaajien motivoimiseksi tulisi kyselyn yhteydessä 

kertoa, millaista tietoa kyselyn avulla pyritään saamaan. Myös tiedon 

jatkohyödyntämistä on hyvä valaista. Vastaajien on saatava tietoonsa 

tutkimuksen pääaiheet, jotta heillä on riittävästi perusteita tehdäkseen 

päätöksensä tutkimukseen osallistumisesta. (Kuula 2006, 105.)  

Vastuu tutkittavien yksityisyyden suojasta on tutkimuksen tekijällä. On 

arvioitava, millaisia asioita ja miten raportoidaan, jotta vastaajien henkilöllisyys 

ei paljastu.(Kuula 2006, 204.) Kyselyni yhteydessä oli lähetekirjelmä (LIITE1), 

jossa esittelin itseni, kyselyn tarkoituksen ja toin esiin, että kysely on osa 

opinnäytetyötäni. Toin myös esiin, että kyselyyn vastataan anonyymisti. Vain 

ammattiryhmä ja seurakunta, jossa työskentelee tulivat ilmi. Jos seurakunnassa 

oli vain yksi tietyllä nimikkeellä työskentelevä työntekijä, en lähettänyt kyselyä  

tunnistettavuuden vuoksi. Kysely oli mahdollista avata ja keskeyttää 

lähettämättä sitä. Työntekijöillä oli täten mahdollisuus tutustua kysymyksiin ja 

päättää vasta sen jälkeen, haluavatko siihen vastata. 

Alun perin oli tarkoitus, että taustatiedoissa olisi eritelty omaksi 

työntekijäryhmäkseen myös kirkkoherrat, mutta koska taustatiedoissa 

ilmoitettiin seurakunta ja jokaisessa seurakunnassa on yksi kirkkoherra, 

tunnistettavuussyistä vaihtoehto tuli jättää pois. Lähetin kyselyn myös 

seurakuntatyön erityispalvelujen diakonisten erityispalveluiden hengellisentyön 

työntekijöille sovittuani asiasta seurakunnan yhteyshenkilön kanssa.  

Tulososiossa käyttämäni lainaukset valikoin huomioiden, että ne on muotoiltu 

mahdolisimman yleiskielisesti. Toisaalta aiheeseenkin liittyen henkilökohtaisia 

asioita ei ollut tarvettakaan tuoda esiin,koska aihe liittyi vastaajien työhön.. 

Vastaajat pysyivät hyvin työntekijän roolissaan vastatessaan kyselyyn.  
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Perustuslaissa määritelty luottamuksellinen viestintä tulee huomioida myös 

sähköpostikyselyä lähetettäessä. (Sähköisen viestinnän tietosuojalaki). Kun 

verkkokysely  lähetetään yksittäisille vastaajille, on ilmoitettava, mistä lähteestä 

sähköpostiosoite on peräisin. Roskapostiksi luokitellaan sähköposti, joka on 

lähetetty useille vastaanottajille ilman ennakkosuostumusta. (Kuula 2006, 175.) 

Tässä tapauksessa sähköpostiosoitteet olivat julkisesti tiedossa Oulun 

seurakuntien www-sivulla.  

Joskus kerätyn aineiston uudiskäyttö alkuperäisen tutkimuksen valmistuttua voi 

olla hyödyllistä ja järkevää. Tutkimusaineistot voivat jäädä joiltakin osin 

käyttämättä ja jo analysoituihin aineistoihinkin voi löytyä uusia näkökulmia. 

Arkistoinnin myötä vanhempia aineistoja voi käyttää vertailututkimuksissa. 

(Kuula 2006, 227−228.) Parisuhdetyön ollessa muutoksessa Oulun 

seurakunnissa vuonna 2013 loppuvuodesta kerätyt näkemykset voisivat toimia 

mielenkiintoisena vertailukohtana vaikkapa vuoden 2015 näkemyksien kanssa. 

Tämän opinnäytetyön aineistosta jäi myös joitakin osia hyödyntämättä. Vaikka 

omasta puolestani aineiston hyödyntäminen uudessa tutkimuksessa olisikin 

järkevää, on eettiset perusteet sille arvioitava yhteistyökumppanien kanssa.   
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10 POHDINTA  

10.1 Pohdintaa opinnäytetyön johtopäätöksistä 

Juurille oli tarpeellista kaivautua ja saada tietoa, mistä parisuhdetyö kumpuaa. 

Joskus ehkä kirkon perinteisen toiminnan rinnalla hieman pinnallisenakin 

näyttäytyvän toimintamuodon taustalla on ihan samat arvot kuin muunkin kirkon 

työn – Jumalan rakkaus. On myös tärkeää nähdä, että työntekijöillä on 

kokonaiskäsitys työstään, jota tekevät. 

Diakonia nousi esiin perusteissa seurakunnan parisuhdetyön toteuttamiselle. 

Diakoniset piirteet kohtaamisissa ja parisuhteiden tukemisessa näyttäisivät 

vahvistavan käsitystä, että seurakuntien tulee tehdä parisuhdetyötä. Ihmisten 

rinnalla kuljetaan myös vaikeina aikoina. Kun parisuhdetyö nähdään osana 

diakonian toteuttamista, on se luonnollinen osa seurakunnan työtä. 

Kohtaamisissa toteutettava parisuhdetyö on seurakunnille suuri mahdollisuus. 

Perhevalmennus, vihkikeskustelut, kastekotikäynnit, rippikoulu ja muut yhteydet 

tarjoavat määrällisesti lukuisia mahdollisuuksia parisuhdeasioiden esiin 

nostamiselle. On tärkeää, että parisuhdetyötä tehdään myös silloin, kun 

parisuhde voi hyvin. Perheiden omien tukiverkostojen ollessa nykypäivänä 

entistä heikompia, on tärkeää, että joku ottaa asiat esille, kannustaa ja 

rohkaisee parisuhteen hoitoon. Joskus humoristisella otteella kerrotut esimerkit 

elävästä elämästä ja parisuhteen kompastuskivistä voi rentouttaa joskus 

vakaviksi käyvien asioiden käsittelyssä. Usein hyvin samanlaiset  ongelmat 

kohtaavat pareja elämän eri vaiheissa. Niiden läpi käyminen ennakkoon 

kohtaamisissa voi olla voimavara myöhemmässä vaiheessa, kun asiat  tulevat 

ajankohtaisiksi.  

Vastauksista nousi esiin, että rippikoulun vanhempainillat ovat tilanteita, joissa  

parisuhdetyötä voidaan toteuttaa. Se nousi vastauksissa useammin esiin kuin 

rippikoululaisten parissa tehtävä parisuhdetyö. Se herätti pohimaan, 

mielletäänkö parisuhdevalmiuksien antamista parisuhdetyöksi niin vahvasti kuin 

työskentelyä jo parisuhteessa elävien kanssa.  
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Sosionomina työskennellessä on tärkeää huomioida parisuhteen merkitys 

yksilön, perheen ja yhteisön sekä yhteiskunnan hyvinvoinnissa. Myös 

sosionomina työskennellessäni minulla on mahdollisuus käyttää työssäni apuna 

Parisuhteen palikoita, parisuhteen roolikarttaa ja hankkia koulutusta 

parisuhdetyöskentelyn tueksi. On tärkeää tuntea parisuhdetyön kenttää, jotta 

osaa ohjata eri elämäntilanteissa olevia pareja saamaan juuri heidän 

tilanteeseensa sopivaa tukea. Sosionomin on hyvä tuntea myös perheasiain 

neuvottelukeskuksen ja seurakuntien tarjoamat palvelut parisuhteen 

hoitamiseen. Oma kiinnostus seurakunnan toimintaan ja kontaktit seurakunnan 

työntekijöihin edesauttavat ajankohtaisen tiedon saamista kursseista ja 

leireistä. Seurakuntatyön tuntemus tuo myös rohkeutta moniammatilliseen 

auttamiseen parisuhteiden hyväksi. Spirituaalisesti sensitiivinen ote asiakkaiden 

ohjauksessa voi auttaa löytämään sopivan tahon parisuhteen tukemiseen.  

Parisuhdetyön toteuttamista tukevat tekijät painottuivat vastauksissa pääosin 

tekijöihin, jotka tukevat toiminnan toteuttamista. Se oli mielenkiintoista, sillä 

muutoin kyselyn vastauksissa tuli kautta linjan esiin ”läpäisyperiaate” ja se, että 

parisuhdetyötä toteutetaan myös kohtaamisissa. Ehkäpä kohtaamisissa 

toteutuva parisuhdetyö koetaan luontevaksi osaksi omaa työtä, sitä ei tarvitse 

edistää ulkopuolisin tekijöin. Muutamat resurssitekijät tukevat mielestäni sekä 

kohtaamisissa että toiminnassa toteutettavaa parisuhdetyötä: Koulutettu 

henkilökunta voi hyödyntää parisuhdetyön koulutustaan soveltaen taitoja 

erilaisissa tilanteissa ja kohtaamisissa. Myös joustava ajankäyttö auttaa 

kohtaamisten kuten kotikäyntien ajoittamisessa aikoihin, jotka sopivat 

asiakkaille.  

Kun liikutaan alueilla, jotka koskettavat laajoja joukkoja ihmisiä, on yhteistyö 

muiden toimijoiden kanssa olla seurakunnalle suuri mahdollisuus. Asiakkaat ja 

kysymykset voivat olla samoja, eikä kaikkea ei tarvitse ja kannata tehdä yksin. 

Samoja parisuhteen ja perheen tukemiseksi suunnattuja koulutuksia voi olla 

useilla työntekijöillä – neuvoloissa, järjestöissä, ja seurakunnassa. Niiden 

järjestämisessä olisikin järkevää yhdistää voimavaroja, joka toisi toimintaan 

jatkuvuutta. Kun yksi ryhmä lopettaa, toinen aloittaa – jonkun toisen vetämänä. 

Vastuu ja kuormitus tulisi jaetuksi. Toisaalta yhteistyö lisää myös tukiverkostoa 
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omalle työlle ja siinä jaksamiselle. Seurakunta voi mielestäni olla tarjoamassa 

myös jatkuvuutta kutsuessaan ihmisiä muihin seurakunnan toimintoihin 

kurssien päätyttyä. Siihen ei välttämättä muilla toimijoilla ole samanlaisia 

mahdollisuuksia.  

Uskon, että opinnäytetyötäni voidaan hyödyntää selkiyttämään sitä, mistä 

seurakunnan parisuhdetyössä on kysymys. Aihe on monelle vieras. 

Seurakunnan parisuhdetyön toteuttaminen on hyvin seurakuntakohtaista ja siitä 

on vaikeaakin kirjoittaa mitään ajankohtaista, kun tilanne voi muuttua hyvinkin 

pian. Kuitenkin parisuhdetyötä tukevien tekijöiden kohdalla tuli esiin 

motivoitunut henkilökunta ja innokkaat vapaaehtoiset − he voivat saada piankin 

uudenlaista toimintaa pyörimään.  

10.2 Opinnäytetyön suhde muihin tutkimuksiin 

Virtaa välillämme -projektin yhteydessä tehtiin muutamia pro gradu –tutkielmia 

sekä opinnäytetöitä. Niiden näkökulma parisuhdetyöhön oli kuitenkin varsin 

erilainen kuin omassa työssäni. Maria Erkkilän (2009.) laatimassa Virtaa 

välillämme -projektin ulkopuolisessa arvioinnissa tuli sen sijaan esiin 

parisuhdetyön toteuttamista edistäviä tekijöitä seurakuntatasolla. Vaikka 

kyseessä onkin arviointityö, sen tuomat näkökulmat parisuhdetyön 

toteuttamisen haasteisiin seurakunnan tasolla olivat osittain hyvin yhteneväisiä 

omassa työssäni esiin tulleisiin asioihin. Arviointi osoitti, että esimiehen antama 

tuki on parisuhdetyön toteuttamisessa on tärkeää. Toinen yhteneväisyys liittyi 

parisuhdetyön asemaan. Sen näkeminen yhdeksi seurakunnan työmuodoksi 

olisi tärkeää.Kolmanneksi parisuhdetoiminnan toteuttaminen vaatii aikaa ja 

siihen tulisi saada keskittyä. 

Ranssi-Matikaisen (2012) tutkimus oma-apuryhmätoiminnasta saadusta avusta 

parisuhdekriisissä osoitti, että oma-apuryhmät sopivat hyvin 

parisuhdeongelmien puimiseen. Omaan elämään saatu tuki kannustaa 

tukemaan myös toisia. Tutkimuksessa tuli myös esiin, että parisuhdekriisissä on 

ennen kaikkea kyse henkilökohtaiseta kasvuprosessista, jolloin katse tulee 

kääntää myös varhaisempiin kehityskonflikteihin. Henkilökohtaisen identiteetin 
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vahvistumisella on myönteiset vaikutukset myös kotitöiden jakoon, kun omat 

toiveet osattiin tunnistaa ja ilmaista aiempaa paremmin. Myös omassa 

tutkimuksessani tuli esiin, että parisuhdetyöllä voidaan tukea myös yksilön 

itseluottamusta.  

Kiisken (2006) tutkimus teologien käsityksistä parisuhteesta toi esiin, että 

tutkimukseen haastatellut teologit pitävät kommunikaatiotaitoja tärkeänä  

parisuhteessa elämisessä. Hyvään parisuhdeviestintä koostuu heidän 

mukaansa kuuntelemisesta, puhumisesta, asioiden tarkentamisesta ja puolison 

kunnioittamisesta. Myös rakentava riitely on tärkeä osa parisuhdeviestintää. 

Omassa tutkimuksessani esiin nouseet parisuhdeillat ja –viikonloput ovat 

toimintamuotoja, joissa parisuhdeviestintää voi kehittää. 

 Kiisken (2006)  tutkimukseen haastatellut teologit näkivät, että jos puolisoilla on 

riittävä motivaatio, he pystyvät ratkomaan parisuhdeongelmiaan. 

Ratkaisukeinoina parisuhteen ongelmiin he näkivät kahdenkeskiset keskustelut, 

ammattiavun, asioiden yksin pohtimisen ja suostumisen erilaisuuteen. Yksilön 

vastuu ja vaikutusmahdollisuudet parisuhteen hyvinvointiin nousivat 

tutkimuksessa esiin. Omassa tutkimuksessani asiaa katsotaan toisesta 

suunnasta: parisuhteen hyvinvointi tukee yksilöä. On kuitenkin tärkeää nähdä, 

että parisuhteessa on kaksi yksilöä, jotka voivat molemmat omalta osaltaan 

tukea parisuhteen hyvinvointia.  

Malisen (2011) tutkimuksen mukaan pikkulapsiperheissä parisuhdetta 

hoidetaan koko perheen yhteisellä tekemisellä. Kahdenkeskiset hetket ovat 

pikkulapsiperheen vanhemmille harvinaisia, jolloin parisuhteen hoitaminen tulisi 

nähdä osaksi lasten kanssa elettävää elämää. Myös omassa tutkimuksessani 

nousi esiin parisuhteen hyvinvoinnin ja koko perheen hyvinvoinnin välinen 

yhteys. Seurakunnat voivat koko perheen yhteisen toiminnan kuten perheleirien  

kautta tukea myös vanhempien parisuhdetta.  

Rättyän (2009) tutkimuksessa nousi esiin diakoniatyöntekijöiden valmiudet 

yhteistyökumppaneiden etsimiseen ja yhteistyöverkostojen solmimiseen. 

Omassa tutkimuksessani parisuhdetyötä edistäväksi tekijäksi nähtiin yhteistyö, 
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jossa esiin nousi perhevalmennus. Diakoniatyöntekijöiden kontaktien kautta 

parisuhdetoiminta voi löytää myös uusia yhteistyökuvioita.  
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LIITE 1. Kysely  

Kysely seurakuntien parisuhdetyöstä 

Hei! 

Tämä on kysely seurakuntien parisuhdetyöstä. Kysely on osa opinnäytetyötäni 

Diakonia-ammattikorkeakouluun, jossa opiskelen diakonisen sosiaalityön 

koulutusohjelmassa viimeistä lukuvuotta. Kyselyn avulla haluaisin koota teidän 

työntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä parisuhdetyön toteutumisesta ja 

haasteista Oulun seurakunnissa. Vastaajan henkilöllisyys ei tule tietooni 

missään vaiheessa.  

Vastaamaan pääsette ohessa olevan Webropol-linkin kautta. Toivon, että 

vastaatte kyselyyn 8.11.2013 mennessä.  

Ystävällisin terveisin Outi Hokkanen 
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1. Mikä on työtehtävänne?  

  Diakoniatyöntekijä 

  Lastenohjaaja / lapsityönohjaaja 

  Nuorisotyönohjaaja 

  Pappi 

  Muu 

 

2. Missä työskentelette?  

  Diakoniset erityispalvelut 

  Haukiputaan seurakunta 

  Karjasillan seurakunta 

  Kiimingin seurakunta 

  Oulujoen seurakunta 

  Oulunsalon seurakunta 

  Oulun tuomiokirkkoseurakunta 

  Tuiran seurakunta 
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3. Kuuluuko parisuhdetyö mielestänne seurakunnan tehtäviin?  

  Kyllä 

  Ei 

  En osaa sanoa 

 

4. Perustelkaa, miksi parisuhdetyö mielestänne kuuluu/ei kuulu seurakunnan 

tehtäviin.  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. Miten ja kenen tulisi mielestänne toteuttaa seurakunnan parisuhdetyötä?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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6. Onko parisuhdetyö perhetyötä? Perustelkaa vastauksenne.  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7. Mitkä ovat mielestänne neljä tärkeintä tapaa / muotoa toteuttaa seurakuntien 

perhetyötä?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

8. Koetteko tekevänne parisuhdetyötä omassa työssänne?  

  Kyllä 

  Ei 

  En osaa sanoa 
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9. Jos koette tekevänne parisuhdetyötä omassa työssänne, kerrotteko siitä?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

10. Koetteko, että teillä on kohtaamisissanne riittävästi aikaa myös 

parisuhdeasioiden huomioimiselle?  

 

11. Kuormittavatko asiakkaiden parisuhdeasiat työssänne?  

 

12. Koetteko osaamisenne riittäväksi parisuhdeasioiden käsittelemiseen?  

 

13. Oletteko kiinnostunut parisuhdetyöstä?  

14. Oletteko saanut koulutusta parisuhdetyöhön?  

  Kyllä 

  En 

 

Ei ole riittävästi aikaa 1 2 3 4 5 Kyllä, on riittävästi aikaa. 

     

Eivät kuormita 1 2 3 4 5 Kyllä kuormittavat 

     

Ei, osaamiseni ei ole 

riittävää 

1 2 3 4 5 Kyllä, osaamiseni 

on riittävää.      

En ole kiinnostunut 1 2 3 4 5 Olen erittäin 

kiinnostunut       
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15. Jos olette saanut koulutusta parisuhdetyöhön, kerrotteko millaista 

koulutusta.  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

16. Millaisena näette oman työnne kautta tämän päivän parisuhteiden tilan ja 

haasteet?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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17. Miten näitä parisuhteita voisi mielestänne parhaiten tukea ja vahvistaa 

seurakuntatyön avulla?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

18. Millaiset tekijät mielestänne edesauttavat parisuhdetyön toteuttamista 

seurakunnissa?.  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

19. Uusia ideoita parisuhdetyön toteuttamiseen?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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20. Millaista merkitystä parisuhdetyön toteuttamiselle uskotte olevan 

laajentuneella seurakuntayhtymällä?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

21. Tulisiko parisuhdetyötä varten olla oma palkattu työntekijä? Perustelkaa 

vastauksenne.  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

22. Kuinka tärkeänä pidätte sitä, että seurakunnat tekevät parisuhdetyötä?  

 

23. Haluatteko sanoa vielä jotain parisuhdetyöhön liittyen?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  

Ei lainkaan tärkeää. 1 2 3 4 5 Erittäin tärkeää. 
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LIITE 2. Parisuhdetyö seurakunnan tehtävän toteuttamisena  

 

Seurakunnan 
tehtävän 

toteuttaminen 

Diakonia 

Rinnalla 
kulkeminen myös 
vaikeina aikoina 

Sielunhoitoa 

Arjessa mukana 
eläminen 

Vastuu vihityistä 

Teologisista 
perusteista 

nouseva tehtävä 

Jumalan rakkauden 
vahvistaminen 
ihmisten välillä 

Jumalan 
luomistyön - 
vaaliminen 
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LIITE 3. Parisuhdetyö hyvinvoinnin tukemisena  

 

 

Hyvinvoinnin tukeminen 

Perheiden hyvinvoinnin tukeminen 

Koko perheen tukeminen 
parisuhteen toimivuuden kautta 

Lapsen hyvän edistäminen 
("Parisuhde on lasten koti") 

Yhteisöjen ja yhteiskunnan 
hyvinvoinnin tukeminen 

Turvaalisemman ja luotettavamman 
yhteisöllisen  elämän edistäminen 
parisuhteiden tukemisen kautta 

Uskottomuuden , onnettomuuden ja 
pahoinvoinnin vähentäminen 

yhteiskunnassa toimivien 
parisuhteiden kautta 

 

Yksilöiden hyvinvoinnin tukeminen 

Yksilön itsetuntemuksen lisääminen 
parisuhdetyön kautta 

Yksilön jaksamisen tukeminen koko 
perheen hyvinvointia tukemalla 
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LIITE 4. Parisuhdetyön toteuttaminen kohtaamistilanteissa  

  

Kohtaamistilanne 

Asiakasvastaanotto 

Kotikäynti 

Vihkikeskustelu 

Kastekotikäynti 

Ryhmät ja kerhot 

Perhekerho 

Rippikoulu Vanhempainillat 
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LIITE 5. Parisuhdetyön toteuttaminen toiminnan kautta. 

 

 

  

Toiminta 

Parisuhdetoiminta 

Parisuhdeillat 

Parisuhdeviikonloput 

Vertaistukiryhmät 

Koko perheen toiminta 

Perheiden yhteiset 
tapahtumat 

Perheillta, joissa 
lastenhoito järjestetty 

Perhemessu 

Yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa 

järjestettävä toiminta 

 

Neuvolayhteistyö 
(perhevalmennus) 
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LIITE 6. Koulutus ja kiinnostus 

Oletteko saanut koulutusta parisuhdetyöhön? 

Vastaajien määrä: 35 

 

Koetteko osaamisenne riittäväksi parisuhdeasioiden käsittelemiseen? 

Vastaajien määrä: 36 

 
1 2 3 4 5 

 
Yhteensä Keskiarvo 

Ei, osaamiseni ei ole riittävää. 5 5 16 9 1 

Kyllä, 

osaamiseni on 

riittävää. 

36 2,89 

 

Oletteko kiinnostunut parisuhdetyöstä? 

Vastaajien määrä: 36 

 
1 2 3 4 5 

 
Yhteensä Keskiarvo 

En ole lainkaan kiinnostunut. 0 3 17 11 5 
Olen erittäin 

kiinnostunut. 
36 3,5 
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LIITE 7. Sopimus opinnäytetyöstä. 

 
  

outi.hokkanen
Suorakulmio

outi.hokkanen
Suorakulmio

outi.hokkanen
Suorakulmio
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