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TIIVISTELMÄ 

 

 

Käräjämies, Kaisa. Taloudellinen apu diakoniatyössä. Tutkimus Mikkelin tuomiorovas-

tikunnan seurakuntien taloudellisen avun toimintatavoista ja kehittämistarpeista. Piek-

sämäki, syksy 2014, 99 s., 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulu-

tusohjelma, Diakonia, kasvatus ja nuorisotyö, sosionomi (ylempi AMK) 

 

Opinnäytetyössä selvitin Mikkelin tuomiorovastikunnan seurakuntien diakoniatyön ta-

loudellisen avustamisen toimintatapoja ja mahdollisia kehittämistarpeita. Opinnäytetyö 

on laadullinen tutkimus. Työtä varten haastattelin 11 tuomiorovastikunnan eri seura-

kunnissa työskentelevää diakoniatyöntekijää teemahaastatteluilla. Haastatteluaineiston 

analysoin sisällönanalyysilla.  

 

Työni tulokset osoittavat, että diakoniatyön taloudellinen avustaminen on hyvin moni-

muotoinen auttamisen muoto. Taloudellisesta avustamisesta on tullut pysyvä osa diako-

niatyötä. Taloudelliselle avustamiselle ei kuitenkaan ole olemassa yhteisiä avustamisen 

periaatteita ja ohjeita. Avustamisen käytännöistä päätetään varsin itsenäisesti seurakun-

nissa. Tuomiorovastikunnan seurakuntien diakoniatyöntekijät pitivät tarpeellisena kehit-

tää ja yhdenmukaistaa seurakuntien taloudellisen avustamisen toimintatapoja. Diakonia-

työntekijät määrittelivät taloudellisen avustamisen aineelliseksi ja ohjaukselliseksi 

avuksi. Auttamisen kokonaisuuteen kuuluivat keskustelu ja myötäeläminen, neuvonta ja 

ohjaus sekä tulevaisuuteen rohkaiseminen. 

 

Diakoniatyön taloudellinen apu miellettiin viimesijaiseksi auttamisen muodoksi. Talou-

dellisen avustamisen ensisijainen tarkoitus oli auttaa ja huolehtia kaikkein heikoimmis-

ta. Apua pyrittiin kohdistamaan heihin, joita muut tahot eivät auttaneet. Tutkimusaineis-

to osoittaa, että talousapu ei kaikissa tilanteissa kohdistunut eniten apua tarvitseviin. 

Taloudellisen avun kohdistuminen oli osittain sattumanvaraista. Taloudellista apua 

myönnettiin usein säännöllisesti avustettaville asiakkaille sekä niille asiakkaille, jotka 

olivat itse aktiivisia ja osasivat ilmaista avun tarpeensa. Taloudellinen avustaminen ko-

konaisuudessaan osoittautui diakoniatyöntekijöiden keskuudessa osittain jännitteiseksi 

auttamisen muodoksi. Työntekijän motivaatioon auttaa asiakkaita vaikuttivat työnteki-

jän henkilökohtaiset asenteet, kokemus ammatillisesta osaamisesta taloudellisen avus-

tamisen kysymyksissä ja diakoniatyön taloudellisen avun epäselvä asema suhteessa yh-

teiskunnan perusturvaan. 
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ABSTRACT 

 

 

Käräjämies, Kaisa. Diaconal financial aid. A study of financial aid and the development 

needs in the parishes of Mikkeli tuomiorovastikunta. 99 p., 3 appendices. Language: 

Finnish. Pieksämäki, Autumn 2014. Diaconia University of Applied Sciences. Degree 

Programme in Social Services, Diaconia, Youth Work and Christian Education. Degree: 

Master of Social Services. 

 

The purpose of this thesis was to examine the practices of financial aid and potential 

development needs in the parishes of Mikkeli tuomiorovastikunta. This thesis is qualita-

tive. The data was collected by theme interviews. Eleven diaconal workers were inter-

viewed in the parishes of Mikkeli tuomiorovastikunta. The theme interviews were ana-

lyzed by content analysis.  

 

The results of the thesis showed that the financial support is very multilateral. In the 

parishes were used different financial agreements. Diaconal workers wanted to develop 

and standardize the practices of diaconal aid methods. Diaconal workers experienced 

the financial support as material and counselling aid. The economic aid was a work 

method which included also other forms of diaconal work. The clients support methods 

were discussion, counselling and encouraging to believe in the future.  

 

The main task of the financial aid was to help those whose distress is the greatest and 

who have no other source of help. Financial support was as last source of help. The 

practices of diaconal work indicated that financial support was not applied in all client 

cases. It had become a permanent working method and the support was given to those 

clients who were active and those who expressed their financial support needs.  

 

The diaconal workers´ motivation and experiences of financial support were based on 

their individual attitude. Financial support was criticized when the support used to fill a 

gap in the social services.  

 

 

 

Keywords: diaconal work, financial aid, financial aid methods 
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1 TALOUDELLINEN AVUSTAMINEN OSANA DIAKONIATYÖTÄ 

 

 

Diakoniatyössä on jo vuosien ajan käyty keskustelua siitä, voidaanko taloudellista avus-

tamista pitää diakoniatyön perustehtävänä. Näkemykset jakautuvat diakoniatyöntekijöi-

den kesken. Osa työntekijöistä pitää aineellista avustamista tärkeänä ja kirkon perusteh-

tävän mukaisena auttamisena. Osa työntekijöistä haluaisi luopua kokonaan taloudelli-

sesta avustamisesta. Koko 2000-luvun ajan tärkein syy hakea apua seurakunnan diako-

niatyöstä on ollut taloudellisen avun tarve. Seurakunnilla ei ole lakisääteistä velvoitetta 

avustaa taloudellista apua tarvitsevia ihmisiä. Ensisijainen vastuu on yhteiskunnalla.  

 

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että taloudellisen avustamisen rooli ja sen määrit-

tely osana diakoniatyötä on hyvin moninaista. (Juntunen 2011; Jokela 2011). Taloudel-

lisesta avustamisesta tuli pysyvä osa seurakuntien diakoniatyötä 1990-luvun lamavuo-

sien jälkeen. Vaikka taloudellisesta avustamisesta on tullut pysyvää, ei seurakunnissa tai 

koko kirkon tasolla ole muodostettu yhteisiä taloudellisen avustamisen periaatteita ja 

toimintatapoja. Taloudellista avustamista osana diakoniatyötä on määritelty kirkkojär-

jestyksen määritelmällä (KJ 4:3) diakoniasta. Määritelmässä korostetaan avun antamista 

niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.  

 

Opinnäytetyössä selvitän Mikkelin tuomiorovastikunnan seurakuntien diakoniatyön 

taloudellisen avustamisen toimintatapoja ja mahdollisia kehittämistarpeita. Mikkelin 

tuomiorovastikunta kuuluu Mikkelin hiippakuntaan. Tuomiorovastikunta muodostuu 

Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakun-

nan seurakunnista. Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan kuuluu kuusi alueseurakuntaa: 

Anttola, Haukivuori, Ristimäki, Ristiina, Savilahti ja Suomenniemi. Jokaisessa seura-

kunnassa ja alueseurakunnassa toteutetaan taloudellista avustamista osana diakoniatyön 

auttamisen kokonaisuutta. Opinnäytetyön keskeinen näkökulma on seurakuntien diako-

niatyön käytännön taloudellinen avustaminen ja diakoniatyöntekijöiden avustustyöhön 

perustuvien kokemusten selvittäminen. Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää 

Mikkelin tuomiorovastikunnan seurakuntien diakoniatyön taloudellisessa avustamisessa 

ja työmuodon kehittämisessä. 
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Seurakuntien diakoniatyön taloudelliseen avustamiseen kohdistuu useita odotuksia ja 

haasteita. Käytännön avustustyöhön vaikuttavat laajemmin tarkasteltuna yhteiskunnan 

hyvinvointipalvelujen rakenne ja järjestelmän kyky vastata ihmisten avun tarpeeseen. 

Diakoniatyön taloudellisen avun tarve kertoo yhteiskunnassa olevasta köyhyydestä ja 

huono-osaisuudesta, johon ei ole pystytty vastaamaan pelkästään julkisilla hyvinvointi-

palveluilla. (Hiilamo 2010 a, 88–89). Tulevaisuudessa taloudellisen avustamisen tarve 

ei todennäköisesti tule vähentymään. Suomen talouden tilaan vaikuttaa kestävyysvaje, 

mikä heijastuu palveluiden tuottamiseen. Jos talouden rakenteisiin ei saada muutoksia ja 

nykyisiä julkisia palveluja joudutaan leikkaamaan, kaikkein vaikeimmassa tilanteessa 

ovat perusturvan varassa elävät ihmiset. Tämä kehitys voi johtaa siihen, että diakonia-

työn taloudellisen avun kysyntä voi kasvaa nykyisestä. 

 

Samaan aikaan seurakunnissa eletään taloushaasteiden ja rakennemuutosten keskellä. 

Kirkolliskokouksessa on käsitelty seurakuntarakenteiden kehittämistä. Valmistelussa on 

harkittu pakollisten seurakuntavirkoja koskevan kirkkojärjestyksen määräyksen ku-

moamista. (Sakasti i.a.) Tämä on herättänyt keskustelua seurakuntien diakoniatyön vir-

kojen asemasta ja diakoniatyön tulevaisuudesta. Yhteiskunnan ja seurakuntien käytössä 

olevien varojen niukkenemisen myötä on tärkeää linjata, kuka huolehtii ja vastaa kaik-

kein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten avun tarpeeseen myös tulevaisuudessa. 

Diakoniatyön yksi tärkeä tehtävä on antaa ääni apua tarvitseville ihmisille ja avata kes-

kustelua siitä, miten jatkossa apua kohdistetaan, millä perustein ja millaista yhteistyötä 

tehdään ihmisten auttamiseksi. 
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2 YHTEISKUNNAN PERUSTURVA 

 

 

2.1 Sosiaaliturva  

 

Lama 1990-luvun alussa muutti julkisen vallan asemaa ja vastuuta suomalaisessa sosi-

aalipolitiikassa. Eri sosiaaliturvaetuuksia saavien ihmisten taloudellinen asema heiken-

tyi tukiin tehtyjen leikkausten ja indeksikorotusten poistamisen myötä. Työttö-

myysetuuksien ehtoja kiristettiin, sosiaalipalveluja kohdennettiin ja kavennettiin. Teh-

dyt tiukennukset ovat siirtäneet pysyvästi julkisen vallan vastuuta entistä enemmän per-

heille, markkinoille, yhteisöille sekä vapaaehtoistoiminnan hoidettavaksi. Tilanne ei ole 

muuttunut 2010-luvulla. Ihmisten taloudellinen eriarvoisuus on jatkanut kasvuaan. Tu-

loerojen kasvulla on todettu olevan selvä yhteys taloudelliseen huono-osaisuuteen; pit-

käaikaistyöttömyyteen, pitkäaikaisen toimeentulotuen tarpeeseen, lastensuojelun tuki-

toimiin ja alkoholikuolemiin. Taloudellisella eriarvoisuudella on yhteys myös ihmisten 

terveydentilaan ja terveyserojen kasvuun. (Määttä 2012, 17–19, 32; Hiilamo 2010 a, 

88–89.) 

 

Sekä tuloerojen että huono-osaisuuden kasvusta huolimatta on hyvinvointipalveluilla 

ainakin jossakin määrin pystytty tukemaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevaa 

väestön osaa. Esimerkiksi asunnottomuus ja nuorten syrjäytyminen koulutuksesta eivät 

ole tilastotietojen mukaan viimeisten vuosien aikana pahentuneet. Suomen valtion haas-

tava taloudellinen tilanne pakottaa yhteiskunnan päättäjät tekemään vielä lisää merkittä-

viä julkisten menojen tiukennuksia lähivuosienkin aikana. Hyvinvointipalveluihin koh-

distuvat tiukennukset ja säästöt tulevat vaikuttamaan eniten juuri heikoimmassa asemas-

sa olevien ihmisten hyvinvointiin. Palvelujen jatkuva heikentyminen johtaa eriarvoisuu-

den ja huono-osaisuuden lisääntyvään kasvuun, ja pahimmillaan säästöjen seuraukset 

näkyvät entistä laajamittaisempina yhteiskunnallisina ongelmina. (Määttä 2012, 17–19, 

32; Hiilamo 2010 a, 88–89.) 

 

Huono-osaisuutta ilmiönä voidaan tarkastella kahden käsitteen, köyhyyden ja syrjäyty-

misen kautta. Huono-osaisuus määritellään laaja-alaiseksi elinolojen, elämäntapojen ja 

elämisen laadun puutteiden esiintymiseksi ihmisen elämässä. Käsitteet köyhyys ja syr-

jäytyminen rinnastetaan toisiinsa, kun niitä tarkastellaan laajoina kokonaisuuksina. Syr-



9 
 

jäytymisellä ja köyhyydellä on osoitettu olevan yhteys toisiinsa. Yleisimpinä huono-

osaisuuden mittareina käytetään kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja, viimesijais-

ten etuuksien, kuten asumis-, toimeentulo- ja työmarkkinatuki sekä vähimmäismääräi-

sen sairauspäivärahaetuuden saamista. Palveluissa huono-osaisuus kohdentuu päihde-, 

mielenterveys- ja asunnottomuuspalveluihin ja niiden käyttöön. Huono-osaisuus on yh-

teydessä työmarkkina-asemaan, työpaikan toimialaan, alhaiseen tulotasoon, koulutusta-

soon, ikään (nuoruus), sukupuoleen (miehet), terveydentilaan ja kotitaustaan. Huono-

osaisuuteen vaikuttavat ainakin osittain tekijät, joihin ihminen ei itse pysty vaikutta-

maan ja joiden seurauksena elämäntilanne voi muuttua pysyvästi. Huono-osaisuutta 

voidaan määritellä myös objektiivisen ja subjektiivisesti koetun huono-osaisuuden nä-

kökulmista. (Kainulainen & Saari 2013, 23–24.)  

 

Toinen huono-osaisuuteen läheisesti liittyvä käsite on köyhyys. Köyhyyttä kuvataan ja 

määritellään kahdella eri käsitteellä: absoluuttinen köyhyys ja suhteellinen köyhyys. 

Suomessa köyhyyden nähdään pääsääntöisesti olevan suhteellista. Suhteellinen köyhyys 

on yhteydessä tuloeroihin. Ihminen, jonka vuositulot ovat alle 60 prosenttia koko väes-

tön mediaanituloista, luokitellaan köyhäksi. Suhteellisessa köyhyydessä ihminen ei ky-

kene saavuttamaan yhteiskunnassa minimiksi määriteltyä elintasoa rahan puutteen 

vuoksi. Köyhyys ei kuitenkaan ole vain rahan puutetta tai muuta materiaalista niukkuut-

ta. Köyhyyteen liittyy keskeisesti osattomuus esimerkiksi eri sosiaalisista yhteisöistä. 

Köyhyys pahimmillaan tarkoittaa kokonaisvaltaista ulkopuolisuutta niin sanottuun nor-

maaliin elämänpiiriin kuuluvista asioista ja yhteisöistä. (Hiilamo & Karjalainen 2010, 

91–92.) 

 

Absoluuttisella köyhyydellä tarkoitetaan elämän välttämättömien perustarpeiden puutet-

ta. Absoluuttinen köyhyys merkitsee Suomessa sitä, että taloudellisesta niukkuudesta 

seuraa kyvyttömyyttä huolehtia omista perustarpeista, joihin sisältyy muun muassa 

asuminen. Yhtenä perustarpeiden määritelmänä tai rajana voidaan pitää toimeentulotu-

kinormia, jota voi kutsua myös hallinnolliseksi köyhyysrajaksi. Esimerkiksi toimeentu-

lotukea hakevat ihmiset eivät ole vapaaehtoisesti valinneet köyhyyttä, sillä toimeentulo-

tuen saaminen edellyttää tuen hakijan omaa aktiivisuutta ja sitoutumista määriteltyihin 

normeihin. Toimeentulotukea haettaessa työstä tai opiskelusta kieltäytyminen ja aktiivi-

sen työnhaun laiminlyönti johtavat sanktioihin. Tällöin toimeentulotuen perusosaa voi-

daan alentaa enintään 20 prosenttia. Säännöllisen toimeentulotuen tarve ja kirkon talou-
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dellisen avun tarve kertovat yhteiskunnassa olevasta absoluuttisesta köyhyydestä. Köy-

hänä voidaan pitää ihmistä, joka saa toimeentulotukea ja hakee kirkon diakoniatyön 

kautta annettavaa taloudellista apua. (Hiilamo & Karjalainen 2010, 91–92.) 

 

 

2.2 Perus- ja vähimmäisturva 

 

Suomalaisen hyvinvointijärjestelmän ja sosiaaliturvan tarkoituksena on tukea ihmisten 

toimintakykyä ja ennalta ehkäistä syrjäytymistä. Näihin tavoitteisiin pyritään turvaamal-

la ihmisille kohtuullinen elintaso tulonsiirtojen, palvelujärjestelmän ja työllisyyden tu-

kemisen avulla. Taulukkoon on koottu yhteiskunnan toimeentuloturvaetuudet. Etuudet 

voidaan jakaa kahteen ryhmään. Toiset etuudet pohjautuvat työn tekemiseen ja toiset 

Suomessa asumiseen. 

 

TAULUKKO 1. (STM 2014 a) Toimeentuloturvaetuudet 

Ansiosidonnaiset, työskentelyyn perustuvat etuudet 

 

- työeläkkeet 

- ansiosidonnaiset sairauspäivärahat ja kuntoutusrahat 

- ansiosidonnainen työttömyysturva 

- korvaukset työtapaturmasta ja -tai ammattitaudista 

 

Perusturva, asumiseen perustuvat etuudet 

 

- kansaneläke ja takuueläke 

- vähimmäismääräiset sairauspäivärahat ja muut sairausvakuutuskorvaukset 

- vähimmäismääräiset äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat 

- työttömän peruspäiväraha ja työmarkkinatuki 

 

Täydentävät tuet ja avustukset 

- kunnalta haettava toimeentulotuki on viimesijainen, tilapäiseksi tarkoitettu 

turva 
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Nykyinen Suomen hyvinvointijärjestelmä rakentuu oikeudenmukaisuusperiaatteelle. 

Yhteiskunnan etuudet, kuten koulutus, sosiaaliturva ja julkinen terveydenhoito ovat 

universaaleja etuuksia. Universaalisuudella tarkoitetaan, että etuudet ovat julkisia ja 

koko kansalle tarkoitettuja. Palvelujen tuottamisen ja tarjoamisen lähtökohta on, että 

palvelut kohdistuvat kansalaisiin tasa-arvoisesti, oikeudenmukaisesti ja erottelematta 

tukea tarvitsevia. Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo 

ja huolenpito eri elämäntilanteissa. (Määttä 2012, 17–18.) 

 

Perustuslain 19§ toisen momentin mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus perustoimeen-

tuloon työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden, vanhuuden ja lapsen syntymän 

perusteella. Perustoimeentulo edellä mainituissa tilanteissa on taattava jokaiselle ilman 

tarveharkintaa. Perusturvaan kuuluvista etuuksista työmarkkinatukea ja Kelan asumis-

tukea pidetään tarveharkintaisina etuuksina. Työmarkkinatuessa ja asumistuissa arvioi-

daan perhekohtaisesti tuen tasoa. Perustuslaki ei anna yksiselitteistä määritelmää riittä-

välle tai kohtuulliselle toimeentulon tasolle. Yhtä yhteisesti hyväksyttyä näkemystä riit-

tävän perusturvan tasosta ei ole pystytty empiirisen tutkimuksen keinoin selvittämään, 

koska kyseessä on arvokysymys. Riittäväksi katsottu elintaso riippuu myös yhteiskun-

nan keskimääräisestä elintasosta. Suomessa perusturvan taso on määritelty siten, että 

perusturvan tulee olla niin sanotusti sosiaalisesti hyväksyttävällä tasolla, joka ei poikkea 

liikaa suomalaisten keskimääräisestä elintasosta. Yleisesti hyväksyttävän elintason raja-

na on pidetty 60 prosenttia väestön mediaanituloista. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2014 a, 11–12.) 

 

Kun tarkastellaan perusturvan varassa elävien kotitalouksien käytettävissä olevien tulo-

jen tasoa asumismenojen jälkeen, kaikilla muilla paitsi eläkkeensaajilla tulot ovat laske-

neet aina 1990-luvulta asti. Valtaosa perusturvan varassa elävistä ei pysty saavuttamaan 

tuloillaan kohtuullisen elintason mukaista kulutusta. Takuueläke on parantanut eläk-

keensaajien asemaa. Takuueläkkeensaajat ovatkin ainoa ryhmä, joiden tulot kattavat 

kohtuullisen elintason mukaiset menot. Heille ei myöskään synny laskennallista oikeut-

ta säännölliseen toimeentulotukeen. Ero perusturvan varassa elävien ja työssä käyvän 

väestön tulotasojen välillä näyttää yhä jatkavan kasvuaan. Esimerkiksi vuonna 2009 

arviolta noin 150 000 suomalaista luokiteltiin kuuluviksi kotitalouksiin, joiden bruttotu-

loista yli 90 prosenttia muodostui perusturvaetuuksista. Kaikkiaan näiden kotitalouksien 
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määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 1990. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014 a, 

11–12.) 

 

 

2.3 Toimeentulotuki 

 

Suomen perustuslain 19§ ensimmäisen momentin mukaan jokaisella, joka ei kykene 

hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toi-

meentuloon ja huolenpitoon. 

 

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1§:ssä. 

 

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen 

tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja 

edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henki-

lön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toi-

meentulo. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön 

ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä 

ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. 

(Laki Toimeentulotuesta 30.12.1997/1412,3.11.2000/923) 

 

Toimeentulotuki on etuus, jolla pyritään takaamaan ihmisten välttämätön toimeentulo. 

Oikeus toimeentulotukeen on silloin, kun ansiotyöstä, yrittäjyydestä, muista toimeentu-

loturvaetuuksista tai varoista ei saa toimeentuloa. Hakijan tarve toimeentulotukeen arvi-

oidaan aina tapauskohtaisesti. Toimeentulotuki on jaettu perusosaan, täydentävään ja 

ehkäisevään toimeentulotukeen. Perusosan suuruus määräytyy toimeentulolaissa säädet-

tyjen normien mukaisesti. Perusosalla katetaan ruokamenot, vaatemenot, vähäiset ter-

veydenhoitomenot, henkilökohtaisen puhtauden ja kodin puhtauden menot, paikallislii-

kenteen maksut, lehdet ja puhelimen käyttö. Lisäosalla eli harkinnanvaraisella tuella 

katetaan asumismenoja, suuria terveydenhuoltomenoja ja erityisistä olosuhteista aiheu-

tuvia menoja. Lisäosan ja ennaltaehkäisevän tuen tarpeellisuus ja suuruus arvioidaan 

yksilökohtaisesti. Toimeentulotuen myöntää se kunta, jonka alueella tukea hakeva hen-

kilö tai perhe vakituisesti asuu. Toimeentulotukea haetaan kirjallisella hakemuksella 

kunnan sosiaalitoimesta. Kunnat voivat itse määritellä ehkäisevän toimeentulotuen 

myöntämisen kriteerit. Kuntien väliset erot tuen myöntämisperusteissa vaihtelevat ja 

voivat olla hyvinkin suuria. (Juntunen 2006, 64–66; Hiilamo & Karjalainen 2010, 94.) 
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Toimeentulotuki voidaan määritellä yhdeksi osaksi sosiaalityön sosiaalipalveluja. Sosi-

aalityö on sosiaalihuoltolakiin perustuvaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien 

selvittämistä. Sosiaalityötä tehdään kunnan asukkaiden ja sosiaalipalveluiden asiakkai-

den parissa, tavoitteena lisätä ihmisten hyvinvointia ja toimintamahdollisuuksia elämäs-

sä. Sosiaalityöstä voidaan erottaa eri palveluja omiksi ryhmiksi. Toimeentulotukeen 

liittyvät kysymykset ovat osa aikuissosiaalityötä. Aikuissosiaalityötä tehdään pääsään-

töisesti yli 18-vuotiaiden asiakkaiden kanssa, joiden elämäntilanteissa on työttömyy-

teen, päihteisiin, talouteen ja muihin elämänhallintaan liittyviä kysymyksiä. (Kunnat.net 

i.a.) 

 

TAULUKKO 2. (STM 2014 b) Toimeentulotuen perusosien määrät vuonna 2014 

 €/kk €/pvä 

Yksin asuva 480,20 16,01 

Yksinhuoltaja 528,22 17,61 

Avio- ja avopuolisot kumpikin 408,17 13,61 

Vanhempansa tai vanhempiensa luona asuva 18 vuotta  

täyttänyt henkilö 

350,55 11,69 

10–17-vuotias lapsi 336,14 11,20 

 

Vuonna 2014 toimeentulotuen perusosia korotettiin yleisen indeksikorotuksen verran. 

Toimeentulotuki on sidottu indeksilakiin. Toimeentulotukietuuden määrään vaikuttavat 

yleiset hintatason muutokset. Indeksilain mukaan toimeentulotuen määrä tarkistetaan 

vuosittain kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Etuuden tasoa tarkastellaan niin 

sanottujen elinkustannusindeksin pistelukujen keskiarvon perusteella. Pisteluku laske-

taan vuoden kolmannen neljänneksen (heinä-syyskuu) kuukausien elinkustannuksissa 

tapahtuneiden hintatason muutosten perusteella. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014 b.) 
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TAULUKKO 3. (THL 2014 b) Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuosina 2010–

2012 

 2010 2011 2012 muutos 2011–2012 % 

koko maa 240 257 239 212 238 373 – 0,4 

 

Toimeentulotukea saaneita kotitalouksia oli vuonna 2012 koko maassa noin 240 200. 

Määrä pysyi lähes samana (-0,4 %) verrattuna vuoteen 2011. Vuoden 2012 toimeentulo-

tuen menot olivat yhteensä 703,3 miljoonaa euroa. Toimeentulotukea saaneita oli kau-

pungeissa enemmän kuin maaseutumaisissa taajamissa ja maaseudulla. Suurissa kau-

pungeissa toimeentulotukea saavien suurempi osuus selittyy asumisen kalleudella. Toi-

meentulotuen saajista entistä suurempi osa oli yhden aikuisen henkilön kotitalouksia ja 

yksinhuoltajaperheitä. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien suhteellisen pysyvä 

määrä kertoo siitä, että toimeentulotuesta on muodostunut saajilleen yhä pitempiaikai-

sempi tukimuoto. Toimentulotuki on ensisijassa tarkoitettu tilapäiseksi avuksi, ei pitkä-

aikaiseksi, jokapäiväisen elämisen tueksi. Pitkäaikaistyöttömät ovat ryhmä, joka usein 

saa säännöllistä toimeentulotukea. Heidän taloudellinen asemansa on pitkittyneen työt-

tömyyden vuoksi kaikista heikoin. Koko maan osalta tarkasteltuna toimeentulotukea 

myönnettiin keskimäärin 478 euroa/kotitalous kuukaudessa ja 308 euroa/henkilö kuu-

kaudessa. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2014 b.) 

 

 

2.4 Hyvinvointipolitiikan uusimmat painotukset 

 

Lamavuosien jälkeen ja 2010-luvulle tultaessa hyvinvointipolitiikkamme on kohdannut 

uusia haasteita, jotka koettelevat järjestelmän kestävyyttä. 2000-luvun sosiaalipolitiikal-

la ei ole pystytty ehkäisemään eriarvoisuuden kasvua. Väestö on jakaantunut yhä sel-

vemmin työssäkäyvään ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevaan väestöön. (Björklund 

2013, 274–275.) 

 

Hyvinvointipolitiikan muutoksen taustalla vaikuttavat neljä keskeistä muutossuuntaa: 

rahamarkkinoiden vapautuminen, julkisen sektorin uudistuminen (New Public Mana-

gement), työmarkkinoiden muutokset ja sosiaalipolitiikan uudistuminen kohti aktiivista 

sosiaalipolitiikkaa. Elämme entistä vahvemmin markkinayhteiskunnassa, jossa tavoitel-

laan nopeita voittoja ja edistetään vapaata kilpailua. Tämän seurauksena ihmiset joutu-
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vat sopeutumaan nopeisiin yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Suomen julkisten 

sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen on saanut vaikutteita uusliberalistisesta ta-

louspolitiikasta. Uusliberalistisen talouspolitiikan tavoitteena on vähentää julkisten me-

nojen kasvua. Menojen kasvua on yritetty rajoittaa perustamalla suurempia kuntia, li-

säämällä kilpailutusta, ulkoistamista ja yksityistämistä eli laajentamalla palveluiden 

tuottamisen mallia. (Heinonen 2014, 47, 52.) 

 

Suomessa alettiin soveltaa vuonna 1995 Suomen liityttyä EU:iin, Euroopan unionin 

alueella vallitsevia työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sisältöjä. Entistä useamman ihmisen 

toivottiin osallistuvan työelämään ja sitä kautta hyvinvointipalveluiden tuottamiseen. 

Lamavuosien jälkeen pohdittiin, onko Suomessa liian laajat sosiaaliset oikeudet ja vä-

hentääkö niin sanottu kannustinrakenne ihmisten halua tehdä työtä. Kattavien sosiaa-

lietuuksien uskottiin osaltaan vaikuttavan siihen, että ihmiset eivät aktiivisesti hakeutu-

neet työhön. Palkkatyön tekemisen ei aina nähty kohentavan tulotasoa ansiosidonnai-

seen päivärahaan tai muihin etuuksiin nähden. Julkisen sektorin rahoituksen mallia alet-

tiin tarkastella uudelleen taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta. (Björklund 2013, 

278–280.) 

 

Työllisyyttä pidetään nykyisen sosiaalipolitiikan keskeisenä tavoitteena. Ihmisten toi-

meentulon perustana tulisi olla palkkatyöstä saatu tulo. Toimeentuloturvaetuudet on 

tarkoitettu vain lyhytaikaiseksi toimeentulon lähteeksi. Universaali sosiaalipolitiikka on 

muuttunut entistä enemmän työelämän ulkopuolella olevia ihmisiä kannustavaksi eli 

aktivoivaksi politiikaksi. Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan on sopeuduttava vallitsevaan 

talouspolitiikkaan ja sen tulee olla taloudellisesti kannattavaa. (Björklund 2013, 278–

280; Karjalainen & Keskitalo 2013, 7–9, 11.) 

 

Aktivointipolitiikkaa tai aktiivista sosiaalipolitiikkaa käytetään syrjäytymisvaarassa 

olevien nuorten ja pitkäaikaistyöttömien kohdalla. Aktivoinnissa on kyse siitä, että yksi-

lön oikeus toimeentuloturvaan on sidottu velvollisuuteen osallistua työllistymistä edis-

täviin toimiin, kuten työhön tai koulutukseen. Työttömänä olevalle henkilölle laaditaan 

henkilökohtaisia työnhaku- ja aktivointisuunnitelmia. Aktivoinnista kieltäytymisestä voi 

seurata tuen alentaminen tai kokonaan menettäminen. Aktivointi koskee myös kaikkein 

heikoimmassa asemassa olevia pitkäaikaistyöttömiä ja toimeentulotuen saajia. (Keskita-

lo & Karjalainen 2013, 7–9, 11.) 
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Hyvinvointipolitiikan on edelleen uudistuttava, jotta se säilyy toimintakykyisenä ja sillä 

pystytään vastaamaan tulevaisuuden hyvinvoinnin haasteisiin. Taloudellisesti kestävä 

hyvinvointimalli perustuu entistä enemmän kilpailukykyyn, talouskasvuun, työllisyy-

teen ja julkisten palveluiden tuottavuuteen. Ilman näitä tekijöitä julkinen talous ei pysy 

riittävän kestävällä pohjalla ja julkisten palvelujen saatavuus voi olla uhattuna. Yhteisen 

hyvinvoinnin toteutuminen edellyttää yksittäisiltä kansalaisilta oma-aloitteisuutta ja 

hyvää työ- ja toimintakykyä. Sekä yksittäisen ihmisen että koko yhteiskunnan hyvin-

vointi on tulevaisuudessa työhön ja työurien pidentämiseen sidottua. Julkisten palvelui-

den mahdollinen karsiminen siirtää vastuuta hyvinvoinnin turvaamisesta nykyistä 

enemmän lähiyhteisöjen ja vapaaehtoistoimijoiden hoidettavaksi. (Björklund & Sarlio-

Siintola 2010, 49, 65.) 
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3 DIAKONIATYÖ JA TALOUDELLINEN AVUSTAMINEN 

 

 

3.1 Seurakuntadiakonia 

 

Opinnäytetyössä keskitytään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa tehtä-

vään diakoniatyöhön. Diakoniatyön auttaminen perustuu kirkkojärjestykseen. Kirkko-

järjestyksessä määritellään diakoniaa seuraavasti:  

 

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituk-

sena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niil-

le, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta (KJ 4:3) 

 

Evankelis-luterilaisen kirkon tekemä diakoniatyö on maailmanlaajuisesti verrattuna 

hyvin laajaa ja järjestäytynyttä. Diakoniatyö pohjautuu pohjoismaiseen seurakunta-

diakoniamalliin. Diakoniatyötä tekevät koulutetut diakoniatyöntekijät sekä seurakunta-

laiset yhdessä. Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 4§1) jokaisessa seurakunnassa tulee olla 

diakoniatyöntekijä. (Kuusimäki 2012, 11–12.) Viran pakollisuus säädettiin kirkkolakiin 

tehdyllä muutoksella sotavuosina 1943. Lakimuutoksen myötä diakoniatyöstä tuli viral-

lista, kirkon perustehtävän mukaista työtä. (Malkavaara 2007, 32.) 

 

Kirkkojärjestys ohjaa diakoniatyöntekijöitä työskentelemään niiden ihmisten parissa, 

joiden hätä on suurin. Määritelmän mukaan diakoniatyö perustuu lähimmäisenrakkau-

teen. Diakoniatyön apu on kokonaisvaltaista apua. Apu voi olla hengellistä, henkistä, 

fyysistä, sosiaalista tai taloudellista auttamista. Diakoniatyössä pyritään etsimään, lievit-

tämään ihmisten hätää ja kärsimystä. Diakoniatyöhön kuuluu myös yhteiskunnallisten 

epäkohtien esiin nostaminen ja yhteiseen lähimmäisvastuuseen kannustaminen. Laa-

jemman määritelmän mukaan diakonia kuuluu kaikille ihmisille. Jokainen kristitty on 

kutsuttu palvelemaan ja auttamaan lähimmäistään Jeesuksen esimerkin mukaisesti. 

(Kuusimäki 2012, 11–12.) 

 

Diakoniatyötä seurakunnissa tekevät virkoihin koulutetut diakonit ja diakonissat. Dia-

konit ovat saaneet sosiaalialan koulutuksen ja diakonissat sairaanhoitajan koulutuksen. 

Uusimman koulutuksen suorittaneet diakonit ovat sosionomeja (AMK) ja diakonissat 

sairaanhoitajia (AMK). Nykyiset tutkinnot sisältävät 90 opintopistettä kirkollisia opinto-
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ja. Ammattikorkeakoulututkintoja vanhemmat tutkinnot ovat opistotason asteista koulu-

tusta. (Diakoniatyöntekijän ammatin ja koulutuksen vaiheet 2010.) 

 

Diakoniatyöntekijöiden työnkuvat ja painopistealueet määritellään usein varsin itsenäi-

sesti eri seurakunnissa, vastaamaan alueen paikallisia tarpeita ja haasteita. Diakonia-

työntekijöiden ydinosaamisaluetta ovat hengellisen työn osaaminen, diakonisen asiakas-

työn osaaminen, organisaatio- ja kehittämisosaaminen sekä yhteisöllinen ja yhteiskun-

nallinen osaaminen. Diakoniatyön perustehtävä voidaan jakaa viiteen eri osa-alueeseen. 

Diakoniatyö sisältää katekeettista eli opetuksellista ja kasvatuksellista työtä, karitatiivis-

ta auttamista eli apua tarvitsevien ihmisten yksilöllistä auttamista, sosiaalista eli hei-

koimmassa asemassa olevien ihmisten tilanteeseen ja yhteiskunnan rakenteellisen eriar-

voisuuden vähentämiseen vaikuttamista. Lisäksi diakoniatyöhön kuuluvat pastoraalisen 

eli sielunhoidollisen ja liturgisen, jumalanpalveluksissa toteutuvan diakonian osa-alueet. 

(Diakonian viranhaltijan ydinosaaminen 2010.) 

 

 

3.2 Diakoniatyön painopisteiden muutokset 

 

Diakoniatyön vaiheet ja painopisteet ovat aina liittyneet laajempiin yhteiskunnassa ta-

pahtuneisiin muutoksiin. Työalan kehitys on seurannut julkisten hyvinvointi- ja ter-

veyspalvelujen kehitystä. 1960-luvulla uskottiin, että kirkon ei tarvitse jatkossa käyttää 

varoja ihmisten toimeentulon turvaamiseen. Kattava sosiaaliturvan taso ja toimivat hy-

vinvointipalvelut vastaisivat ihmisten avun ja tuen tarpeisiin. 1970- ja 1980-luvuilla 

taloudellisen kasvun vuosina ennen 1990-luvun alun lamavuosia ei tarvittu yhtä laaja-

alaista diakonista taloudellista avustamista kuin tämän päivän Suomessa. (Malkavaara 

2002, 245, 248–249.) 

 

Suuri muutos diakoniatyössä koettiin vuonna 1972, jolloin säädettiin kansanterveyslaki. 

Diakonissojen työtehtävät kotisairaanhoitajina vähenivät ja seurakunnilla ei ollut enää 

virallista asemaa terveydenhuollossa. Suomeen rakennettiin kattava terveyskeskusjärjes-

telmä ja terveyspalvelut. Seurakuntadiakonia alkoi vähitellen seurakunnallistua. Hyvin-

vointivaltion kasvun vuosina diakoniatyössä keskityttiin ihmisten kokonaisvaltaiseen 

auttamiseen. Diakoniatyölle tuli entistä vahvempi hengellisen auttajan rooli. Seurakun-

tien diakoniatyö painottui vanhusten ja vammaisten parissa tehtävään työhön. Diakonia-
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työntekijät keskittyivät virkistys- ja ryhmätoiminnan järjestämiseen ja kotikäyntityöhön. 

(Malkavaara 2002, 248–249.) 

 

Seurakuntadiakonian painopisteet muuttuivat 1990-luvun laman seurauksena. Diakonia-

työssä korostui työikäisten, taloudellista tai henkistä apua tarvitsevien ihmisten auttami-

nen. Taloudellisesta avustamisesta tuli pysyvä osa työtä. Jo ennen lamaa diakoniatyössä 

oli taloudellista avustamista ja vastaanottotyötä, mutta ei vielä kovin laajassa mittakaa-

vassa. Työmuodon toimintamuutosta voi kuvata termillä lamasuuntautunut diakoniatyö. 

Laman aikana diakoniatyö vastasi uuteen yhteiskunnassa olevaan ihmisten hätään ja 

suuntasi voimavaroja työikäisen väestön auttamiseen vastaanotoilla. Vastaanottotyön 

lisäksi seurakunnissa alettiin järjestää työttömien ruokailuja, ruokapankkitoimintaa, 

velkaneuvontaa ja yhteistyötä kehitettiin paikallisten työttömien yhdistysten kanssa. 

(Hiilamo 2010 b, 8–9.) 

 

Diakoniatyössä tapahtunutta työn painopisteiden muutosta on selitetty muun muassa 

ulkoisilla tekijöillä. Työn sisältöjen muutokseen 1990-luvulla johti ainakin yleinen ta-

louslama ja yleisen epävarmuuden lisääntyminen. Diakonian vahvuus lamavuosina oli 

siinä, että se reagoi nopeasti laman aiheuttamiin seurauksiin. Kirkko otti ja kantoi vas-

tuuta ihmisten taloudellisesta auttamisesta. Ihmiset hakeutuivat diakoniatyöntekijöiden 

luokse, koska muualta ei saanut riittävästi apua. Diakoniatyössä palattiin tekemään 

kirkkojärjestyksen perusmääritelmän mukaista työtä eli autettiin kaikkein heikoimmassa 

asemassa olevia ihmisiä. Työalan painopisteiden muutokseen vaikutti myös syrjäyty-

miskeskustelun ja vapautuksen teologian yleistyminen julkisessa keskustelussa sekä 

yksilön oman vastuun korostamisen painotus ongelmien ratkaisemisessa. (Malkavaara 

2007, 34–38.) 

 

Lamavuodet muuttivat olennaisesti vallitsevaa käsitystä kirkon tekemästä diakoniatyös-

tä. Tilastotiedot osoittavat, että lama näkyi seurakuntien diakoniatyössä viieellä. Asia-

kastyön vastaanottokontaktit kasvoivat tuntuvasti vasta vuonna 1994. Ilmiötä on selitet-

ty sillä, että kotitalouksien taloudelliset ongelmat ja työttömyys pahenivat vielä senkin 

jälkeen, kun talous alkoi kasvaa. Diakoniatyön asiakaskontaktien määrät kasvoivat vuo-

teen 1998 asti, minkä jälkeen kontaktit alkoivat vähentyä. Asiakasmäärät ovat jatkaneet 

laskua vielä 2010-luvullakin. (Hiilamo 2010 b, 10–11.) 
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Valtakunnallisesti tarkasteltuna seurakuntien diakoniatyö reagoi laman aiheuttamaan 

hätään yhdenmukaisella tavalla, kohdistamalla työtä uudelleen työikäiseen väestöön ja 

panostamalla vastaanottotyöhön. Auttamisen resurssit säilyivät entisellään lamavuosien 

aikana. Diakoniatyöntekijöiden määrä seurakunnissa ei kasvanut tai vähentynyt. Diako-

niatyöhön ei myöskään käytetty enemmän määrärahoja. Ainoastaan EU-ruoka-

avustukset olivat uusi aineellisen auttamisen muoto muun avun rinnalla. (Hiilamo 2010 

b, 10–11.) 

 

Tutkimus (Hiilamo 2010 b, 12–13.) kyseenalaistaa käsityksen siitä, että lamavuodet 

olisivat olleet koko kirkon diakonian suurta ja yhtenäistä murroskautta. Laman aiheut-

tama muutos diakoniatyössä ei lopulta näkynyt tasaisesti eri hiippakunnissa. Niin sano-

tun lamasuuntautuneen diakoniatyön tarve lisääntyi lähes yhtä paljon kaikissa hiippa-

kunnissa, mutta tarpeeseen vastattiin eri laajuudella. Esimerkiksi asiakaskontaktit eivät 

lisääntyneet lainkaan Mikkelin ja Porvoon hiippakunnissa vuosien 1993–1996 aikana. 

Hiippakuntakohtaiset erot näkyvät vastaanottoasiakkaiden ja työikäisten kohtaamisessa. 

Mikkelin hiippakunnassa asiakaskontaktit jopa vähenivät. Vastaanottoasiakkaiden ja 

työikäisten asiakkaiden määrät lisääntyivät, joskin hitaammin kuin muissa hiippakun-

nissa. Voidaan todeta, että Mikkelin hiippakunnassa diakoniatyö ei vastannut taloudelli-

sen hädän lisääntymiseen asiakaskontaktien kautta. (Hiilamo 2010 b, 12–13.) 

 

Lamavuosien jälkeen kirkko asettui puolustamaan hyvinvointivaltion säilymistä ja lisäsi 

yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Kirkko pyrki vaikuttamaan eriarvoisuuden kasvuun 

vetoamalla hallituksen tekemiin toimiin köyhyyden vähentämiseksi perustamalla vuon-

na 1999 Kirkon nälkäryhmän. Nälkäryhmän aloitteesta hallitusohjelmaan kirjattiin niin 

sanottu köyhyysohjelma, jolla pyrittiin vähentämään ja ehkäisemään syrjäytymisen ja 

huono-osaisuuden kasautumista. Nälkäryhmä halusi tuolloin muistuttaa, että köyhyy-

destä oli tullut pysyvä ongelma. Kirkon taloudellisen avun tarve ja ruokajonot kertoivat, 

että julkisilla hyvinvointipalveluilla ei pystytty vastamaan kaikkein heikoimmassa ase-

massa olevien ihmisten avun tarpeeseen. (Hiilamo 2011, 18.) 
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3.3 Taloudellinen avustaminen diakoniatyössä 

 

Diakoniatyön taloudellista avustamista on tutkittu viimeisten vuosien aikana suhteelli-

sen paljon. Omassa työssäni käytän keskeisinä lähteinä kolmen tutkijan; Elina Juntusen 

(2011), Ulla Jokelan (2011) ja Anne Määtän (2012) taloudellisen avustamisen aihepiiriä 

käsitteleviä tutkimuksia. Tutkimukset osoittavat, että taloudellisen avustamisen rooli 

osana diakoniatyötä on hyvin moninainen, osittain jopa ristiriitainen. 

 

Nykyiset diakonian taloudellisen avun asiakkaat ovat entistä nuorempia verrattuna la-

man jälkeisiin vuosiin. Asiakaskunnan nuorentumista on selitetty sillä, että huono-

osaisuus on periytynyt seuraavalle sukupolvelle. Taloudellisen avun asiakkaat saavat 

usein pientä eläkettä, ovat työttömiä, velkaantuneita tai opiskelijoita. Asiakaskunnassa 

on matalapalkkaista tai pätkätyötä tekeviä. Äkilliset, ennakoimattomat menot, velat ja 

elämän kriisit aiheuttavat taloudellisen avun tarvetta. Kaikkiaan diakonian taloudellisen 

avun asiakasryhmät ja syyt hakea apua ovat moninaiset. Taloudellisen avun hakemiseen 

vaikuttaa toimeentulon riittämättömyys. Osa asiakkaista on saanut ensisijaisen toimeen-

tulon, esimerkiksi työttömyysturvan tai eläkkeen lisäksi toimeentulotukea. Rahattomuus 

ja nälkä ovat yleisimmät syyt hakea diakonian taloudellista apua. (Juntunen 2006, 173–

174.) 

 

Vaikka taloudellisesta avustamisesta on tullut pysyvää, ei seurakunnissa ole muodostet-

tu yhteisiä avustamisen toimintatapoja. Kirkkojärjestyksen määritelmä (KJ 4:3) diako-

niasta ei anna yksityiskohtaista ohjeistusta käytännön auttamistyöhön. Määritelmällä 

voidaan perustella taloudellista avustamista osana diakoniatyötä. Viime kädessä talou-

dellisen avustamisen painotukset tehdään paikallisesti eri seurakunnissa. Koko kirkon 

tasolla ei ole olemassa yhteistä taloudellisen avustamisen toimintatapaa tai sitovaa toi-

mintaohjetta. (Suominen 2008, 99.) 

 

Seurakuntien taloudellinen apu on aineellista auttamista, kuten osto-osoitusten ja mak-

susitoumusten myöntämistä. Apu voi olla myös ruoka-avustusta, EU-elintarvikkeita, 

ruoka-aterioita tai paikallisten kauppojen lahjoittamaa ruokaa. Avun hakemisen taustalla 

on muitakin syitä kuin taloudelliset syyt, useimmiten sosiaalisia ja terveydellisiä ongel-

mia. Diakoniatyön myöntämät taloudelliset avustukset eivät ole rahallisesti suuria. Kes-

kimääräiset avustukset ovat muutamia kymmeniä euroja. Osto-osoituksilla tai ruoka-
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avulla voidaan auttaa asiakasta selviytymään seuraavaan tulopäivään tai viranomaispää-

töksen myöntämiseen asti. Diakoniatyön avun saaminen ei perustu seurakunnan jäse-

nyyteen, vaan apu perustuu sen hetkiseen ihmisen tai perheen tilanteeseen ja tarpeisiin. 

Ennen avustamisen myöntämistä selvitetään asiakkaan taloudellinen tilanne ja muut 

avustamisen mahdollisuudet. Diakoniatyön taloudellisen avun tulisi olla kertaluonteista 

avustamista vaikeassa elämäntilanteessa ja vain yksi osa ihmisen kokonaisvaltaista aut-

tamista. Taloudelliseen avustamiseen kuuluu aineellisen avun lisäksi yhteistyö eri vi-

ranomaisten kanssa, neuvonta, ohjaus ja hengellinen auttaminen. (Rättyä 2012, 92–95.) 

 

Seurakunnissa varataan vuosittaiseen talousarvioon määrärahaa diakonian kautta tapah-

tuvaan avustamiseen. Talousarviomäärärahan lisäksi seurakunnissa voidaan kerätä lisä-

varoja. Yhteisvastuukeräyksen tuotosta jää vuosittain 10 prosenttia oman seurakunnan 

diakoniatyölle. Lisäksi avustusta voidaan hakea seurakuntayhtymän, oman hiippakun-

nan diakoniarahastosta tai Kirkon diakoniarahastosta. Kirkon diakoniarahasto on koko 

evankelis-luterilaisen kirkon yhteinen avustusrahasto, josta myönnetään avustusta esi-

merkiksi tulipalon, onnettomuuden, sairauden tai ylivelkaantumisen aiheuttamaan vai-

keaan taloustilanteeseen. Diakoniarahaston periaatteissa korostetaan yhteiskunnan vas-

tuuta ihmisten viimesijaisesta perustoimeentulosta. (LIITE1.). (Rättyä 2012, 92–94.) 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on selvitetty diakoniatyöntekijöiden käsityksiä diakonian 

taloudellisesta avustamisesta osana diakoniatyötä. Diakoniatyön taloudellinen avusta-

minen sisältää kuusi eri elementtiä, joita asiakkaan avustamisprosessissa käytetään. 

Elementit ovat: aineellinen apu, viranomaisyhteistyö, neuvonta ja ohjaus, keskustelu ja 

myötäeläminen, rohkaiseminen ja kannustaminen sekä hengellinen auttaminen. Autta-

misen eri keinot painottuvat joko aineelliseen, henkiseen tai hengelliseen auttamiseen. 

Auttamisen eri osa-alueet täydentävät toisiaan, eivätkä poissulje toinen toistaan. Talou-

dellista avustamista voikin kuvata prosessina, jossa auttamisen keinot vaihtelevat asia-

kastilanteen mukaan. Erityisesti hengellisen auttamisen elementti vaikuttaa olennaisesti 

diakonisen avun luonteeseen. Diakoniatyöntekijät kokevat, että hengellinen auttaminen 

on tärkeä osa taloudellista auttamistyötä. Hengellinen auttaminen on kaiken diakonisen 

auttamisen perusta, motiivi auttamiselle sekä yksi väline auttamistyössä. Työntekijät 

kokevat, että taloudellisella avustamisella toteutetaan lähimmäisenrakkauden ja Jeesuk-

sen esimerkin toteutumista. (Juntunen 2006, 79; Jokela 2011, 184). 
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Kokonaisuudessaan diakoniatyön kautta tapahtuvaa taloudellista avustamista voi kuvata 

monitasoisena auttamisen muotona. Vaikka taloudellisesta avustamisesta on tullut py-

syvä auttamisen muoto, suhtautuminen taloudelliseen apuun diakoniatyöntekijöiden 

keskuudessa on jännitteistä. Osa diakoniatyöntekijöistä arvottaa hengellisen ja henkisen 

auttamisen aineellista avustamista arvokkaammaksi. Tällöin työssä halutaan pitää ensi-

sijaisena seurakunnallisuutta ja sielunhoitoa. Näiden työntekijöiden on vaikeampi nähdä 

taloudellista avustamista keskeisenä osana diakoniatyötä, verrattuna niihin työntekijöi-

hin, jotka pitävät 1990-luvun laman mukanaan tuomaa muutosta työn sisältöön luonte-

vana osana työn kokonaisuutta. Diakoniatyö edellyttääkin työntekijöiltä valmiutta mää-

ritellä aina väliajoin uudelleen työn keskeisimmät painopisteet ja työn perusteet. Tähän 

arviointiin haastaa jatkuvasti yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat 

ihmisten elämäntilanteisiin ja sitä kautta diakoniatyön toimintaympäristöön. (Juntunen 

2011, 112, 115; Jokela 2011, 142–151.) 

 

 

3.4 Taloudellisen avustamisen asiantuntijuuden osa-alueet 

 

Diakoniatyön taloudellisessa avustamisessa tarvittava ammatillinen asiantuntijuus voi-

daan jakaa neljäksi eri asiantuntijuuden osa-alueeksi. Malli perustuu Elina Juntusen 

tekemään jaotteluun. Ensimmäinen asiantuntijuuden muoto on niin sanottu instrumen-

taalis-rationaalinen asiantuntijuus. Tämä osa-alue sisältää asiakastyön tiedollisen ja tai-

dollisen osaamisen kokonaisuuden. Taloudellinen avustaminen edellyttää diakoniatyön-

tekijältä erityisesti hyvää yhteiskunnan palvelu- ja etuusjärjestelmän tuntemista. Palve-

lujärjestelmän tuntemista tarvitaan asiakkaan taloudellisen tilanteen selvittämisessä, 

sosiaalietuuksia ja palveluita koskevassa neuvonnassa sekä asiakkaan ohjaamisessa eri 

auttajatahojen luokse. Taloustilanteen lisäksi pyritään kartoittamaan laajemmin asiak-

kaan elämäntilanne, etsimään ongelmien taustalla olevat syyt ja etsimään välineitä nii-

den poistamiseksi. Instrumentaalis-rationaaliseen asiantuntijuuteen kuuluu myös ihmis-

suhde- ja vuorovaikutusosaaminen, jota tarvitaan niin asiakastyössä kuin yhteistyötilan-

teissa toisten diakoniatyöntekijöiden kanssa sekä moniammatillisessa yhteistyössä. 

(Juntunen 2010, 17–29.) 
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Toinen keskeinen osa-alue on yksilöllis-narratiivinen osaaminen. Yksilöllis-

narratiivinen osaaminen on asiakkaan elämäntarinan, elämänkokemusten kuuntelemista 

ja tulkitsemista. Käytännön työssä tämä osaaminen näkyy dialogisena työskentelymene-

telmänä, jossa asiakkaalle itselle annetaan tilaa ja mahdollisuus kertoa hänen omaa elä-

mäntilannettaan koskevista asioista. Dialogisen työtavan tavoitteena on tukea asiakasta 

löytämään omat voimavarat ja oppia tiedostamaan elämässä olevat uudet mahdollisuu-

det. Työskentelyssä korostuu asiakkaan subjektius eli jokaisen ihmisen oman elämänti-

lanteen asiantuntijuus. Asiakkaan elämäntarinan kuuntelemisen kautta työntekijä voi 

osoittaa asiakkaalle ymmärtämystä ja myötäelämistä kyseisessä tilanteessa. Kaikissa 

kohtaamisissa pyritään vahvistamaan elämän merkityksellisyyden ja mielekkyyden ko-

kemusta yhdessä asiakkaan kanssa. (Juntunen 2010, 17–29.) 

 

Kolmas asiantuntijuuden osa-alue on yhteisölliskulttuurinen osaaminen, joka pohjautuu 

kontekstuaaliseen eli alueelliseen tai paikalliseen asiantuntijuuteen. Paikallistuntemuk-

sen pohjalta on mahdollista havaita elinympäristöstä nousevien ilmiöiden vaikutuksia 

yksittäisten ihmisten elämäntilanteisiin ja laajemmin koko alueen väestön hyvinvointiin. 

Paikallistuntemuksen pohjalta voidaan kohdentaa diakoniatyön osaamista ja resursseja 

juuri kyseisen alueen tarpeiden suuntaisesti. (Juntunen 2010, 17–29.) Esimerkiksi valta-

kunnallisesti tarkasteltuna diakoniatyössä käytetään suurempi osuus seurakunnan mää-

rärahoista taloudelliseen avustamiseen sellaisilla alueilla, joissa esiintyy keskimääräistä 

enemmän huono-osaisuutta. (Grönlund & Hiilamo 2006, 29–50). 

 

Yksittäiset diakoniatyöntekijät kokevat haastavana ihmisten elämäntilanteista nousevien 

asioiden ja kokemusten esiin tuomisen. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja yhteistyön 

tekemisen kannalta olisi tärkeää kertoa juuri arjen asiakastyöhön perustuvia kokemuksia 

ja havaintoja ihmisten elämäntilanteista. Tällöin ihmisten arkielämän kokemukset tuli-

sivat laajempaan tietoisuuteen ja mahdollisiin epäkohtiin voitaisiin puuttua yhdessä eri 

auttajatahojen kanssa. (Juntunen 2010, 17–29.) 

 

Neljäs asiantuntijuuden osa-alue on eettis-spirituaalinen osaaminen, joka sisältää kolme 

eri osaamisaluetta: eettisyyden, hengellisyyden ja sielunhoidon. Diakoniatyöntekijän 

eettinen asiantuntijuus pohjautuu Raamatusta nousevaan ohjeeseen rakastaa ja palvella 

lähimmäisiä. Useimmiten eettis-spirituaalinen osaaminen korostuu enemmän yksilö-

työssä kuin yhteiskunnallisessa työssä. Eettinen asiantuntijuus näkyy diakoniatyönteki-
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jöiden tavassa kohdata ihmisiä. Diakoniatyön ihmiskuvan mukaan jokainen ihminen 

nähdään ainutkertaisena ja arvokkaana. Ihmisen arvo pohjautuu Jumalan luomistyöhön. 

Eettiseen asiantuntijuuteen sisältyy oikeudenmukaisuuden lisääminen niin yksittäisten 

ihmisten kohdalla kuin yhteiskunnassa. (Juntunen 2010, 17–29.) 

 

 

3.5 Diakoniatyö Mikkelin tuomiorovastikunnassa 

 

Mikkelin tuomiorovastikunta kuuluu Mikkelin hiippakuntaan. Hiippakunnat on jaettu 

alueellisesti eri rovastikuntiin. Hiippakuntien rovastikuntajaosta vastaa ja päättää tuo-

miokapituli. Seurakuntien toiminta ja papit toimivat hiippakuntien tuomiokapitulien 

valvonnan ja piispan alaisina. Piispan avuksi on nimetty lääninrovasteja, jotka edustavat 

piispaa eri rovastikunnissa ja toimivat tuomiokapitulin apuna rovastikunnan hallinnolli-

sissa tehtävissä. Lääninrovastit valitaan rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista 

kuuden vuoden toimikaudelle. Lääninrovastin tehtävänä on asettaa rovastikunnallisia 

yhteistyöryhmiä, kuten rovastikunnan seurakuntien yhteinen diakoniatyöryhmä. Työ-

ryhmään nimetään jokaisesta rovastikunnan seurakunnasta yksi viranhaltija toimikauden 

ajaksi. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 

 

Mikkelin tuomiorovastikuntaan kuuluu viisi seurakuntaa: Juvan, Hirvensalmen, Kan-

gasniemen, Mäntyharjun seurakunnat sekä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, johon 

kuuluu kuusi alueseurakuntaa. Näiden seurakuntien kesken tehdään toiminnallista yh-

teistyötä. Rovastikunnallisen yhteistyön tekemiselle ei ole olemassa ryhmän toimintaan 

sitovaa tai velvoittavaa toimintamallia. Esimerkiksi diakoniatyöryhmässä suunnitellaan 

ja toteutetaan rovastikunnallista toimintaa, tapahtumia, leirejä ja koulutusta seurakunta-

laisille. Toiminnan suunnitellussa ja toteuttamisessa pyritään huomioimaan eri seura-

kunnista nousevia tarpeita. Parhaimmillaan rovastikunnallisessa toiminnassa pystytään 

yhdistämään eri seurakuntien voimavaroja ja osaamista työalan perustehtävän toteutta-

miseksi. 

 

Mikkelin tuomiorovastikunnan seurakunnissa toteutetaan laaja-alaista diakoniatyötä 

osana paikallisseurakuntien toimintaa. Työtä tehdään niin viranhaltijoiden kuin vapaa-

ehtoisten toimesta. Diakoniatyössä kohdataan ihmisiä kotikäynneillä, vastaanottotyössä, 

taloudellisessa avustamisessa ja lähimmäispalvelussa. Diakoniatyö järjestää monipuolis-
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ta ryhmätoimintaa esimerkiksi vanhuksille, vammaisille, mielenterveysongelmaisille, 

riippuvuuksista kärsiville ja perheille. Diakoniatyö järjestää leirejä, retkiä ja kirkkopy-

hiä erityisryhmille. Diakoniatyössä auttaminen ulottuu myös kaukaisempiin lähimmäi-

siin. Kansainvälisen diakonian kautta autetaan erityisesti köyhissä maissa eläviä ihmi-

siä, yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun ja lähetystyön kanssa. Jokaisessa seurakunnassa 

voi lisäksi olla omia paikallisia työn painopisteitä. 
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4 DIAKONIATYÖN SUHDE JULKISIIN PALVELUIHIN 

 

 

4.1 Diakonian suhde perusturvaan 

 

Vaikka kirkko on Suomessa julkisoikeudellinen toimija verotusoikeuksineen ja viran-

omaistehtävineen, diakoniatyön aineellinen avustaminen muistuttaa kolmannen sektorin 

toimintaa. Määrittelyä on perusteltu sillä, että diakoniatyöllä ei ole olemassa virallista 

määritelmää tai asemaa julkisissa hyvinvointipalveluissa. Kolmatta sektoria kuvataan 

ei-voittoa tavoittelevana, vapaaehtoisuuteen perustuvana, järjestäytyneenä ja ihmisten 

omasta aktiivisuudesta nousevaksi ruohonjuuritason toiminnaksi. (Jokela, 2011, 25–26.) 

 

Suomen liittyminen Euroopan unionin jäseneksi 1995 vaikutti siihen, että kirkon diako-

niatyö alkoi muistuttaa entistä enemmän kolmannen sektorin toimintaa. EU:n myötä 

projektiyhteistyön tekeminen kolmannen sektorin toimijoiden, kuntien, yritysten ja 

ELY-keskusten kanssa lisääntyi. Seurakunnat pystyivät hakemaan EU:sta projektirahoi-

tusta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja osallistumaan yhteisprojekteihin. Projektit 

keskittyivät pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen, työttömyyden torjumiseen ja 

osaamisen kehittämiseen. Seurakunnat toimivat projekteissa sekä julkisen sektorin toi-

mijoiden eli kuntien ja valtion että kolmannen sektorin välimaastossa. Seurakunnat osal-

listuivat projekteissa paikalliseen päätöksentekoon ja toimivat kaikkein heikoimmassa 

asemassa olevien ihmisten puolestapuhujina. (Lehtinen 2013, 6, 29–30, 34.) 

 

Diakoniatyötä Suomessa pidetään yleisesti köyhien auttajana ja sosiaaliturvaa täydentä-

vänä toimijana. Diakonian yhteiskunnallisena tehtävänä on tuoda esille sosiaaliturvan 

epäkohtia, pyrkiä vaikuttamaan ja tekemään työtä niiden poistamiseksi. Diakoniatyö on 

nähty viimeisenä luukkuna, josta haetaan viimesijaisinta apua tilanteissa, joissa julkiset 

hyvinvointipalvelut eivät ole pystyneet apua tarvitsevaa ihmistä auttamaan. Tämän seu-

rauksena diakoniatyötä on kutsuttu sosiaalityön epäviralliseksi, mutta suhteellisen laaja-

alaiseksi jatkeeksi. (Jokela, 2011, 25–26; Kuusimäki 2012, 48.) 

 

Diakoniatyöntekijöiden asiakastyöhön perustuvien kokemusten mukaan entistä useampi 

asiakas ohjataan sosiaalitoimistosta diakoniatyön vastaanotolle, ennen kaikkea taloudel-

liseen apuun liittyvissä asioissa. Diakoniatyössä koetaan, että viimesijaisen sosiaalitur-
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van taso ei vastaa yleisiä elinkustannuksia. Sosiaaliturvajärjestelmä ei pysty reagoimaan 

nopeasti asiakkaiden elämäntilanteiden muutoksiin. Asiakkailla on epätietoisuutta heille 

kuuluvista etuuksista ja diakoniatyöntekijät joutuvat tarkistamaan, että asiakas saa hä-

nelle kuuluvat lakisääteiset etuudet. (Määttä 2012, 17–19, 32.) 

 

Yhteiskunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on muuttunut viimeisten vuosien 

aikana entistä eriytyneemmäksi ja pirstaloituneemmaksi. Palvelujärjestelmän moninai-

suuden seurauksena tapahtuu niin sanottua ihmisten luukuttamista viranomaiselta toisel-

le. Heikoimmassa tilanteessa ovat ihmiset, joiden elämäntilanne muuttuu usein. Jousta-

maton ja byrokraattinen sosiaaliturvajärjestelmä ei pysty vastaamaan näiden ihmisten 

avun tarpeeseen riittävän nopeasti. Kaikista haastavin järjestelmän rakenne on niille 

ihmisille, joilla itsellään ei ole voimavaroja olla yhteyksissä eri auttajatahoihin ja huo-

lehtia omien oikeuksien toteutumisesta. (Määttä 2012, 32.) 

 

Diakoniatyön arjessa kohdataan ihmisiä, jotka ovat tippuneet viimesijaisen tuen eli toi-

meentulotuen ulkopuolelle. Niin sanotut väliinputoamiskokemukset näyttävät kasaantu-

van toimeentulotuen hakijoille. Väliinputoamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmisel-

lä on tarvetta tukeen, mutta tuen saamisen kriteerit eivät täyty kaikilta osin. Toimeentu-

lotukeen liittyvät väliinputoamiset syntyvät silloin, kun hakija saa kielteisen päätöksen 

toimeentulotukihakemukseen. Kielteisen päätöksen voi aiheuttaa tulojen ylittyminen 

tukeen oikeuttavassa normilaskelmassa, tulojen vyöryttäminen eli tulojen huomioimi-

nen laskelmassa jälkikäteen tai menot, kuten velat tai lainat, joita ei huomioida lainkaan 

osana toimeentulotukilaskelmaa. Toimeentulotuki voi jäädä kokonaan saamatta tilan-

teissa, joissa ihmisellä itsellään ei ole kykyä hakea etuutta tai riittävästi tietoa tuen ha-

kemisen perusteista. (Määttä 2012, 23–25.) 

 

Diakoniatyössä kohdatut toimeentulotukea saaneet asiakkaat kokevat, että avustuskäy-

tännöt voivat vaihdella eri kunnissa, toimistoissa ja tuen saamiseen liittyvät odotusajat 

ovat pitkät. Osa toimeentulotukiasiakkaista kokee, että heitä kohdellaan eriarvoisesti 

suhteessa toisiin asiakkaisiin. Lisäksi joissakin tilanteissa sosiaalityöntekijän vastaan-

otolle voi ylipäätään olla vaikea päästä. Toimeentulotuen hakeminen tapahtuu pääsään-

töisesti kirjallisesti, mikä voi osaltaan vähentää tuen hakemista. Toimeentulotukeen 

liittyy myös alikäyttöä. Tukea ei haeta vaikka siihen olisi oikeus. Alikäyttöön vaikutta-



29 
 

vat monimutkaisiksi koetut säännöt, tarveharkinta, kontrolloivat etuuskäytännöt, pitkät 

käsittelyajat sekä leimautumisen pelko. (Määttä 2012, 23–25.)  

 

Väliinputoamiskokemusten lisäksi asiakkaat voivat kohdata poiskäännyttämistä. Pois-

käännyttäminen eroaa väliinputoamisesta siten, että poiskäännyttämiseen liittyy aktii-

vista toimintaa. Poiskäännyttämistä voikin kutsua sosiaalisen syrjäytymisen aktiiviseksi 

muodoksi, koska käännyttämisen seurauksena ihminen suljetaan pois tarvittavan avun 

ulkopuolelle. (Määttä 2012, 33; vrt Jokela 2011, 155–158.) Poiskäännyttäminen muo-

dostuu neljästä eri vaiheesta: sulkeumasta, käännytyksestä, siirrännästä ja torjunnasta. 

Sulkeumaa kuvaa esimerkki työnhakijasta, joka on työtön, mutta hänelle ei löydy sopi-

vaa työtä työmarkkinoilta. Aktiivisesta työn hakemisesta huolimatta työtön henkilö jää 

työelämän ulkopuolelle. Käännytyksessä ihmisen toimintaa pyritään muuttamaan vas-

taamaan paremmin vallitsevan järjestelmän toimintatapaa. Esimerkiksi työtöntä henki-

löä kannustetaan työllistämään itse itsensä ryhtymällä yrittäjäksi. Siirrännässä apua tar-

vitseva henkilö käännytetään viranhaltijan toimesta jonkun toisen viranomaisen tai toi-

mijan luokse. Siirrännäksi kutsutaan myös etuuspäätösten viivästymistä. Viimeisimmäs-

sä ja vaikeimmassa poiskäännyttämisen muodossa eli torjunnassa ihminen jää virallisen 

palvelujärjestelmän ulkopuolelle, oman itsen tai epävirallisen avun varaan. (Määttä 

2012, 33–34.) 

 

 

4.2 Valta ja auttaminen 

 

Eri viranhaltijoilla on mahdollisuus käyttää asiakassuhteessa ja päätöksenteossa vallan 

eri muotoja. Vallan käyttäminen on läsnä sekä sosiaalityön että kirkon diakoniatyön 

auttamisprosesseissa. Vallankäyttö ilmenee harkinnan ja kontrollin käyttämisenä asia-

kastyössä. Sosiaalityötä käsittelevän tutkimuksen mukaan valta vaikuttaa ja näkyy työn-

tekijöiden keskinäisissä suhteissa, suhteessa toisiin ammatteihin, päätöksenteossa ja 

päätösten läpiviemisen eri vaiheissa. (Pohjola & Laitinen 2010, 314–315.) Vaikka dia-

koniatyö ei ole yhtä lailla säädeltyä kuin sosiaalityö, voidaan diakoniatyöstä ja sen käy-

tännöistä löytää samoja vallan ja hallinnan elementtejä kuin sosiaalityöstä (Jokela 2011, 

198). 
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Sosiaalialan ja kirkon diakoniatyön yksi tärkeimmistä päämääristä on tuottaa ihmistä 

kunnioittavia ja ihmisen itsemääräämisoikeutta tukevia palveluja. Asiakassuhteissa val-

lan tulisi aina rakentua oikeuksien pohjalle: jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus vaikut-

taa omaa elämäänsä koskeviin asioihin ja päätöksentekoon silloinkin, kun ihminen tar-

vitsee apua. Vallankäytön koetaan korostuvan erityisesti tarveharkintaisten sosiaa-

lietuuksien myöntämisessä. Ihmiset, jotka ovat hakeneet tarveharkintaisia etuuksia, ku-

ten toimeentulotukea, asumistukea tai työmarkkinatukea, ovat kokeneet, että heihin 

kohdistetaan harkintavaltaa. Harkinnalla tarkoitetaan viranhaltijoiden tekemiä valintoja 

eri vaihtoehdoista. (Pohjola & Laitinen 2010, 314–315.) 

 

Kun erilaisia ohjaavia lakeja, sääntöjä tai normeja laaditaan, tulisi niiden lopulta olla 

mahdollisimman yksiselitteiset. Käytännössä ei ole olemassa niin aukotonta lainsäädän-

töä tai ohjeistusta, että se antaisi vain yhden oikean ratkaisuvaihtoehdon kaikkiin tilan-

teisiin. Näin ollen päätösten toimeenpanoon ja sovellukseen jää aina viranomaisen mah-

dollisuus käyttää harkintaa. Työntekijälle jää vastuu siitä, kuinka hän tulkitsee ja sovel-

taa lakeja tai toimintaohjeita. Toimintaohjeita voi tulkita joko tiukasti tai joustavasti 

siten, että harkinta koituu asiakkaan eduksi tai päinvastoin. Viranhaltijoiden harkinta ei 

koskaan saisi olla mielivaltaista, vaan harkinnassa tulee huomioida päätösten oikeudel-

lisuus ja ammattieettisyys. (Kalliomaa-Puha, Kotkas & Rajavaara 2014, 8–10.) 

 

Viranhaltijoiden harkintavallan käyttöä ja päätöstentekoa ohjaavat työalan ammattieetti-

set ohjeet. Esimerkiksi jatkuvasti tiukentunut talous, sosiaaliturvassa tapahtuvat palvelu- 

ja etuusleikkaukset voivat vaikuttaa joko tarkoittamatta tai tarkoituksellisesti viranhalti-

jan harkinnan sääntelyyn ja sen käyttöön. Tämän lisäksi on tärkeää pyrkiä kehittämään 

palvelujen sisältöjä siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin vallitsevaa yhteis-

kunnallista tilannetta, ympäristöä ja apua tarvitsevien ihmisten tarpeita. (Kalliomaa ym. 

2014, 8–10.) Sekä sosiaalityössä että diakoniatyössä tulisikin pystyä arvioimaan työalo-

jen omia toimintatapoja aina säännöllisin väliajoin sekä tiedostaa asiakastyöhön liittyvä 

vallankäyttö. 
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4.3 Valta diakoniatyössä 

 

Diakoniatyön keskeinen tavoite on ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen, jossa huomi-

oidaan asiakkaiden subjektiuden eli oman elämän asiantuntijuuden toteutuminen. Ta-

loudellista avustamista käsittelevät tutkimukset ovat tuoneet esille näkökulman, jonka 

mukaan asiakkaana olevan ihmisen subjektius ei aina toteudu avustamisen eri vaiheissa. 

Diakoniatyön perusmääritelmä velvoittaa diakoniatyötä auttamaan jokaista apua tarvit-

sevaa ihmistä. Diakoniatyön taloudellista apua voisi ensisijassa pitää pyyteettömänä 

lahjana, jota ihmisen ei tarvitse korvata. Diakoniatyön taloudellisen avustamisen lähtö-

kohta on ihmisten pyyteetön auttaminen ja asiakaskeskeisyyden toteutuminen. Toisen 

näkemyksen mukaan ei ole olemassa pyyteettömiä lahjoja. Tällöin täysin objektiivinen 

ja tasapuolinen auttaminen olisi mahdotonta myös diakoniatyössä. (Juntunen 2011, 

118–121; Jokela 2011, 135.) 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että diakoniatyössä on usein sattumanvaraisuutta siinä, 

ketkä valikoituvat diakoniatyön asiakkaiksi, kenen asioihin paneudutaan tarkemmin ja 

millä tavoin. Vastavuoroiseen asiakassuhteeseen diakoniatyöntekijän kanssa pääsevät 

useimmiten ne asiakkaat, joiden sosiaalinen asema on parempi, ja jotka osaavat ilmaista 

itseään selkeämmin. (Jokela 2011, 128, 184–187.) 

 

Diakoniatyön taloudellisen avustamisen vaiheista on löydettävissä negatiivisen vallan-

käytön ja hallinnan piirteitä. Diakonian kautta myönnettyihin avustuksiin liittyy vasta-

vuoroisuuden ja vaihdon elementit. Vastavuoroisuus pitää sisällään ajatuksen, että oi-

keus apuun pitää ansaita ja saadusta avusta tulee olla kiitollinen. Avustustilanteessa 

työntekijä arvioi ensimmäiseksi asiakkaan avun tarpeen tasoa. Arviointi on yksi kontrol-

lin keinoista. Työntekijä joutuu kartoittamaan, mistä asiakkaan avun tarve johtuu. Arvi-

oinnin taustalla vaikuttavat työntekijän tiedostetut tai tiedostamattomat asenteet, jotka 

voivat vaikuttaa avustustilanteeseen. Työntekijä arvioi, pystyykö asiakas itse vaikutta-

maan elämäntilanteeseensa, onko avun tarve itse aiheutettua vai seurausta asioista tai 

tapahtumista, joihin ihminen ei ole itse pystynyt vaikuttamaan. (Juntunen 2011, 118–

121.) 
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Valta asiakastyössä voi olla mikrovaltaa, diskurssiivista valtaa, sosiaalista tarkkailua tai 

kyseiseen instituutioon liittyvää kuria. Mikrovaltaa on mahdollista käyttää asiakaskoh-

taamisissa, joissa tehdään asiakasta koskevia päätöksiä. Diakoniatyössä työntekijä voi 

hyvin pitkälle itse päättää, keiden asiakkaiden elämäntilannetta selvitetään yksityiskoh-

taisemmin tai keitä autetaan kertaluontoisesti. Diskurssiivinen valta näkyy työntekijän 

eri auttamisratkaisujen etsinnässä asiakkaan tilanteen korjaamiseksi. Työntekijä voi 

tietoisesti rajoittaa kertomistaan seurakunnan kaikista auttamisen mahdollisuuksista tai 

hän voi olla ottamatta yhteyttä eri yhteistyötahoihin. (Jokela 2011, 115–121.) 

 

Sosiaalisella tarkkailulla tarkoitetaan asiakkaan elämäntilanteen ja elämäntapojen arvi-

oimista. Institutionaalinen kuri voi puolestaan näkyä asiakassuhteessa kontrollivaltana. 

Asiakkaan taloudellista avustamista perustellaan, rajataan tai evätään kokonaan vedoten 

seurakunnissa käytössä olevilla taloudellisen avustamisen periaatteilla ja ohjeilla. Dia-

koniatyön taloudelliseen avustamiseen liittyy ehtoja, jotka asiakkaan tulee hyväksyä 

ennen kuin hänelle voidaan myöntää apua. Eri tositteiden ja etuuspäätösten vaatiminen 

avustustilanteissa ovat esimerkkejä kontrollivallasta. (Jokela 2011, 116–121.) 

 

 

4.4 Vallasta asiakkaan valtautumisen tukemiseen 

 

Diakoniatyössä on jo vuosikymmenten ajan määritelty apua tarvitsevat ihmiset ja ne 

menetelmät, joilla ihmisiä pyritään auttamaan. Diakoniatyössä yksittäisellä työntekijällä 

on melko suuri vapaus päättää, millaista apua asiakkaat saavat. Auttamistilanteessa 

työntekijällä on mahdollisuus tehdä oma tulkinta asiakkaan elämäntilanteesta ja toimia 

tulkinnan mukaisesti. Keskeinen kysymys onkin, jäävätkö asiakkaan vaikutusmahdolli-

suudet omaa elämäänsä koskeviin kysymyksiin liiaksi diakoniatyöntekijän henkilökoh-

taisten arvojen, määritelmien ja näkemyksien alle. Tällöin diakoniatyön kautta tapahtu-

vaa auttamista voi kuvata paternalismin käsitteellä. Paternalismilla tarkoitetaan autta-

mista, jossa ei huomioida ihmisen kokonaistilannetta, ei vahvisteta ihmisen oman elä-

män asiantuntijuutta, omaa tahtoa tai ihmisen omia toiveita elämäntilanteen paranta-

miseksi. Yksittäisten työntekijöiden vahvat ennakkonäkemykset asiakkaan tilanteesta 

saattavat ohjata yksipuolisesti työntekijän toimintaa. Työntekijä voi pitää asiakasta esi-

merkiksi olosuhteiden uhrina tai työntekijä voi määritellä asiakkaan vaikeudet itse ai-

heutetuiksi, mikä heijastuu auttamisen tapaan. (Juntunen 2011, 118–121.) 
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Diakoniatyön taloudellisen avustamisen kohdalla yksittäisen työntekijän vallankäytön 

mahdollisuus kasvaa, jos seurakunnassa ei ole selkeästi määritelty, millä perusteilla ta-

loudellista apua asiakkaille myönnetään. Diakoniatyön avustusten myöntäminen ei pe-

rustu tiukkoihin laskennallisiin normeihin vaan harkinnanvaraisuuteen, ihmisen tai per-

heen sen hetkiseen tilanteeseen. Harkinnanvaraisuus lisää työntekijän valtaa avustuspää-

töksiä tehtäessä. Samaan aikaan jouston ja harkinnan käyttöä on pidetty diakoniatyön 

vahvuutena, josta ei haluta kokonaan luopua. (Jokela 2011, 118.) 

 

Taloudellisen avustamisen käytännöissä on koettu olevan sekä seurakuntakohtaisia että 

työntekijäkohtaisia eroja. Diakoniatyön avustustoiminnalle on perusteltua laatia vähin-

tään seurakuntakohtaiset taloudellisen avustamisen periaatteet ja käytännön mallit, joi-

hin kaikki asiakkaan avustuspäätökseen osallistuvat työntekijät ja luottamushenkilöt 

sitoutuvat. Yhtenäinen avustuskäytäntö varmistaa asiakkaiden tasapuolisemman kohte-

lun ja tukee työntekijää avustusten myöntämisessä. Jos päätökset perustuvat vain har-

kintavaltaan, asiakkaiden tasaveroisuus ei toteudu ja työala antaa ristiriitaista viestiä 

työstään. Selkeät, yhteiset toimintatavat vähentävät avustusten mahdollista pitkäaikaista 

käyttöä, mikä voi herättää työntekijöissä jopa kyynistä suhtautumista taloudelliseen 

avustamiseen ja asiakkaisiin. (Gothóni 2012, 5–8.) 

 

Vallan olemassaolon tiedostaminen ja vallan vaikutusten arviointi asiakastyössä voi 

parhaimmillaan johtaa siihen, että diakoniatyössä aletaan etsiä entistä tietoisemmin kei-

noja vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja. Voimavaroja tukevaan asiakastyöhön voi-

daan liittää sanasta valta muodostettu käsite empowerment. Käsitettä on sovellettu ja 

käytetty yleisemmin sosiaalityössä. (Lindqvist 2009, 44–45.) 

 

Käsite soveltuu käytettäväksi myös diakoniatyön taloudellisen avustamisen yhteydessä. 

Empowerment tarkoittaa valtautumista, valtaistamista tai voimavaraistumista. Käsitteel-

lä kuvataan prosessia, jossa ihmiset voivat parantaa oman elämänsä hallintaa ja osalli-

suutta omassa elinympäristössä. Valtautumisessa pyritään vaikuttamaan sekä yksittäisen 

ihmisen elämäntilanteeseen että ympäröivään todellisuuteen ja sen rakenteisiin. (Juntu-

nen 2009, 139–142.) 
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Yksilöllisen valtautumisen tasoon kuuluvat eri toiminnot ja vaiheet, joiden avulla ihmi-

nen itse pystyy parantamaan oman elämänsä hallintaa. Niin sanottu rakenteellinen taso 

tarkoittaa yksittäiseen ihmiseen ulkoapäin vaikuttavia sosiaalisia rakenteita ja vallan eri 

suhteita, jotka vaikuttavat ihmisen valtautumisen mahdollisuuksiin. (Lindqvist 2009, 

44–45.) 

 

Yhden määritelmän mukaan valtautuminen tai voimavaraistuminen on: 

 

Ihmisten toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamista heidän 

omassa elinympäristössään, yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa, 

asiakkaassa olevien voimavarojen aktivoimista, omaa elämänhallintaa ja 

kontrollia, mutta myös toimintaa, jolla pyritään järjestämään ihmisen 

käyttöön riittäviä palveluja ja resursseja sekä muuttamaan ulkoisia oloja 

niin, että ihmisen oikeudet, elämisen välttämättömyydet ja toimintamah-

dollisuudet tulevat turvatuiksi. (Lindqvist 2009, 45–46.) 

 

 

Valtautumisen yhteydessä vallan ilmenemismuotoja ovat ylivalta (power over), toimin-

tavalta (power to) tai jaettu valta (power with). Ylivalta on vallan muodoista kaikkein 

hierakkisin ja selvimmin jakautunut vallan muoto. Äärimmilleen vietynä yksilöllä joko 

on valtaa tai sitä ei ole. Toimintavalta on valtaa, jonka avulla voidaan tavoitella jostakin 

toiminnasta seuraavaa lopputulosta. Jaettu valta kuvaa vallan kasvua, kehittymistä ja 

jakautumista eri toimijoiden kesken. Jaettu valta voi lopulta johtaa konkreettiseen muu-

tokseen. Vallan jakautumisella pystytään murtamaan ylivallan mahtia. (Hokkanen 2009, 

326.) 

 

Valtautumiseen pyrkivä työ on aina muutostyötä. Diakoniatyössä ollaan samanaikaisesti 

tekemisissä yksittäisten ihmisten vallan puutteiden ja vallan vahvistamisen kanssa. Dia-

koniatyön asiakkaiden keskuudessa on havaittu olevan useita vallan ja vaikuttamismah-

dollisuuksien puutteita, ja jopa osattomuutta eri palveluihin ja omaa elämää koskeviin 

päätöksiin. Asiakkaiden köyhyys ja huono-osaisuus voivat ajaa ihmiset pois yhteiskun-

nan keskiöstä, josta voi seurata ulkopuolisuutta valtavirrasta ja voimavarojen eri puut-

teita. Diakoniatyössä on mahdollista tukea ihmisen voimavaroja ja valtautumista suh-

teessa häneen itseensä ja elinympäristöönsä. Käytettävät menetelmät perustuvat vuoro-

vaikutukseen ja yhdessä tekemiseen. (Juntunen 2009, 139–142.) 
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Laajemmin tarkasteltuna valtautumisen tukeminen on vastakohta sekä paternalismille 

että 2010-luvun vallitsevalle hyvinvointipoliittiselle keskustelulle, jonka keskiössä on 

huoli julkisen talouden kestävyydestä ja tuottavuudesta. Valtautumisen haasteena onkin, 

kuinka saada eri tavoin yhteiskunnan keskiöstä syrjäytyneet ihmiset kiinnittymään ta-

kaisin yhteiskuntaan, kokemaan olevansa tasaveroisia yhteiskunnan jäseniä, joilla on 

mahdollisuus vaikuttaa omaa elämää koskeviin asioihin. Aitoa valtautumista ei tapahdu, 

jos ihmisiin kohdistetaan eri aktiivisen sosiaalipolitiikan toimia ja odotuksia omaehtoi-

sesta selviytymisestä. Hyvinvointiyhteiskuntamme muutos lisää rakenteellisen vaikut-

tamisen tarvetta, jossa keskitytään köyhyyskysymykseen, osallisuuskysymykseen ja 

valtakysymykseen. (Heinonen 2014, 51–52.)  
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5 MUUTTUVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖT 

 

 

5.1 Julkisten hyvinvointipalveluiden rakennemuutos 

 

Suomalaisen yhteiskunnan rakenteet ovat suurten muutosten edessä. Nykyisen Katai-

sen-Stubbin hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden rakennetta ja järjestämistä tulee tarkastella kokonaisuudessaan ja uudistaa. 

Hallitus on käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen eli 

Sote-uudistuksen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014 c.) Palvelurakenneuudistuksen 

tarkoituksena on taata kaikille suomalaisille yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut 

asuinpaikasta riippumatta. Sote-uudistuksessa pyritään yhdistämään sosiaali- ja tervey-

denhuollon palvelut ja erikoissairaanhoito yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. 

Palvelujen tuottamiselle tulee löytää kestävä rahoitus. (Kinnula, Malmi & Vauramo 

2014, 111–112.) 

 

Maamme julkiseen talouteen vaikuttaa kestävyysvaje. Verotulot eivät riitä kattamaan 

palveluiden tuottamisesta aiheutuvia kuluja ja menoja joudutaan rahoittamaan velkara-

halla. Haasteen valtion taloudelle ja hyvinvointipalvelujen järjestämiselle tuo väestön 

nopea ikääntyminen. Samalla väestön palvelutarve kasvaa väestön ikääntymisen myötä. 

Nykyisellä palveluiden tuottamisen mallilla ei pystytä takaamaan alueellisesti tasa-

arvoista palvelujärjestelmää kaikille kansalaisille. (Kinnula ym. 2014, 111–112, 118.) 

 

Sote-uudistuksen tavoitteena onkin edistää kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä, taata 

yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, purkaa päällekkäisiä palveluita, turvata pal-

veluiden rahoitus sekä pyrkiä kaventamaan ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja. Kes-

keinen kysymys onkin, kuinka järjestää palvelut taloudellisesti kestävästi ja laadukkaas-

ti harvaan asutuissa, pienissä kunnissa sekä isommissa kasvukeskuksissa. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2014 c.) Sote-uudistuksen selvitystyön yhteydessä on laskettu, että 

pienten kuntien, alle 20 000 asukkaan kuntien palvelujärjestelmän ylläpitäminen on 

merkittävästi kalliimpaa kuin keskisuurten, 25 000–50 000 asukkaan kuntien. Pienten 

kuntien palvelujärjestelmän ylläpitäminen maksaa noin 350 miljoonaa euroa enemmän 

kuin keskisuurten kuntien. (Kinnula ym. 2014, 118.) 
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Sote-uudistuksessa on kyse uuden tilaajaorganisaation kehittämisestä. Palvelurakennetta 

uudistetaan siten, että uudistuksessa yhdistetään sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- 

ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kunnissa lähipalvelut järjestetään uusilla toimintamal-

leilla, yhdistämällä palveluja ja laajentamalla palveluiden järjestämisvastuuta nykyises-

tä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014 c.)  

 

Hallitus on antanut omat linjauksensa uudistuksen lakieityksessä ja esittää, että Suo-

meen perustetaan viisi sote-aluetta, joiden vastuulla on kaikkien julkisten sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestäminen. Sote-alueet perustuvat nykyisiin erityisvastuualueisiin 

(erva), joita nykyäänkin on viisi. Sote-alueet muodostetaan viiden kaupungin, Helsin-

gin, Turun, Tampereen, Kuopion ja Oulun ympärille. Paikallisia sosiaali- ja terveyspal-

veluita järjestävät sote-alueiden kunnat, jotka muodostavat kuntayhtymän. Kuntayhtymä 

vastaa palveluiden tilaamisesta. Kuntayhtymät saavat rahoituksen yhtymään kuuluvilta 

kunnilta. Rahoitukseen vaikuttavat kuntien ikärakenne ja asukkaiden sairastuvuuden 

aste suhteutettuna asukasmäärään. Jokaisella kunnalla tulee olemaan lakisääteinen vel-

vollisuus kuulua muodostettavaan sote-alueeseen. Uudistuksella halutaan turvata kun-

tien lähipalvelut ja jakaa palveluiden järjestämisvastuuta sekä rahoitusta kuntayhtymään 

kuuluvien kuntien kesken. Aikataulullisesti uudistus etenee siten, että sote-alueet on 

määrä perustaa vuonna 2016, jolloin uuteen palvelujärjestelmään voidaan siirtyä vuoden 

2017 alussa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014 c.) 

 

Opinnäytetyöni tutkimuskohteena olevat seurakunnat sijoittuvat maantieteellisesti Itä-

Suomeen ja Etelä-Savon maakuntaan. Tehdyt valtakunnalliset selvitykset ja hankkeet 

osoittavat, että alueelliset erot hyvinvointipalveluiden saatavuudessa ja laadussa voivat 

olla suuria. Etelä-Savon maakunnan suurimpina hyvinvoinnin haasteina voidaan pitää 

väestön vanhenemista ja korkeaa työttömyysastetta. Etelä-Savon asukkaiden osalta hy-

vinvointipuutteita kasaantuu henkilöille, jotka ovat työttömiä, yksin asuvia ja iäkkäitä. 

Vaikein tilanne on syrjäisen maaseudun alueen ihmisillä. Laajemmin tarkasteltuna koko 

Itä-Suomen alueella ja Etelä-Savossa alle 15-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden määrä suh-

teessa työikäisiin on muuta maata suurempi. Etelä-Savossa sataa työikäistä kohden on 

56,3 huollettavaa (vrt. 49,8, koko maa). Huoltosuhde vaikuttaa niin palvelujen tuottami-

seen kuin palvelujen tarpeeseen. Eniten avun tarvetta on terveydellisissä ongelmissa ja 

toiseksi eniten taloudellisissa ongelmissa. (Siltaniemi, Perälahti, Eronen, Londen & Pel-

tosalmi 2008, 16, 197–198.)  
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Itäsuomalaiset kannattavat julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä. Valtaosa 

oman kunnan julkisten sosiaalipalveluiden käyttäjistä on tyytyväisiä käyttämiinsä sosi-

aalipalveluihin. Eniten tyytymättömiä palveluiden laatuun oltiin maaseutumaisissa, ti-

heään asutuissa kunnissa sekä 10 000–19 999 asukkaan kunnissa. Tyytymättömämpiä 

palveluiden tasoon olivat työttömät henkilöt. Tyytymättömyyden taustalla voi olla pal-

veluiden suurempi tarve ja palveluiden saatavuuteen liittyvät ongelmat. Kaikissa tilan-

teissa ihmisten palveluiden tarpeet ja palveluiden saatavuus eivät kohtaa. Palveluiden ja 

avun saatavuuteen vaikuttivat pitkät jonot, pitkät etäisyydet ja tulorajojen ylittyminen 

etuuden myöntämiseksi sosiaalipalveluiden osalta. Erityistä huolta Itä-Suomessa kan-

nettiin syrjäseutujen palvelujen tarjonnasta ja tuottamisesta. Tutkimus osoitti, että mitä 

enemmän ihmisellä on avun tarvetta, sitä enemmän oman hyvinvoinnin nähdään perus-

tuvan julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tutkimukseen osallistuneet ihmiset koki-

vat, että heillä itsellään on ensisijainen vastuu omasta hyvinvoinnistaan. Toiseksi eniten 

vastuuta hyvinvoinnin toteutumisessa annettiin perheelle, sukulaisille ja ystäville. (Sil-

taniemi ym. 2008, 199–202.) 

 

 

5.2 Seurakuntien muuttuvat rakenteet 

 

Yhteiskunnan rakenteelliset haasteet heijastuvat ja vaikuttavat merkittävästi myös seu-

rakuntien rakenteisiin ja toimintaan. Keskeinen kysymys evankelis-luterilaisen kirkon 

näkökulmasta katsottuna on, mikä sen rooli tulee lähitulevaisuudessa olemaan ihmisten 

hyvinvoinnin tukemisessa. 

 

Seurakuntien taloudellinen tilanne on useiden seurakuntien osalta huolestuttava. Talou-

dellisesti heikot seurakuntataloudet heikkenevät entisestään. Taloudelliseen tilanteeseen 

vaikuttavat jäsenkehitys ja väestön nopea ikääntyminen, jonka seurauksena veropohja 

kapenee ja eläkekustannukset kasvavat. Talouden haasteet kohdistuvat kaikkiin seura-

kuntiin. Eläköityminen tulee vaikuttamaan eniten maaseutumaisiin alueisiin ja jäsenkato 

kaupunkeihin. Kirkosta eroamisen taloudelliset vaikutukset eivät näy heti seurakuntien 

talouskehityksessä. Suurin osa kirkosta eronneista on nuoria aikuisia. (Seurakuntaraken-

teiden kehittämisen päälinjat 2012, 5–8.) 
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Kuntaliitosten myötä seurakuntien rakenteet ja toimintakulttuurit ovat jo kokeneet muu-

toksia eri puolella Suomea. Mikkelin tuomiorovastikunnan alueella viimeisin kuntaliitos 

toteutettiin tammikuussa 2013, kun yhteen liittyivät Mikkeli, Ristiina ja Suomenniemi. 

 

Kirkko onkin aloittanut oman seurakuntarakenteiden uudistustyön. Kirkkohallitus on 

tehnyt kirkolliskokoukselle esityksen Uusi seurakuntayhtymä 2015 -rakennemallin 

käyttöönotosta kirkossamme. Seurakuntarakenteiden kehittämistä on perusteltu teologi-

silla, toiminnallisilla ja taloudellisilla näkökulmilla. Rakenteiden kehittämistarpeen 

taustalla ovat niin sanotut ulkoiset tekijät, kuten muutokset ihmisten uskonnollisuudessa 

ja arvomaailmassa, jäsenmäärän vähentymisessä, maansisäisessä muuttoliikkeessä ja 

väestön ikääntymisessä. (Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat 2012, 5–8.) 

 

Toukokuussa 2014 pidetyssä kirkolliskokouksessa käsiteltiin seurakuntarakenteiden 

kehittämiseen liittyvää lakiesitystä. Esityksen mukaan kaikki seurakunnat siirtyvät seu-

rakuntayhtymärakenteeseen siirtymäajan puitteissa, viimeistään vuoden 2019 alussa. 

Kirkolliskokous jatkaa asian käsittelyä seuraavissa kokouksissaan. Lopulliset lainsää-

däntömuutokset vaativat ¾ määräenemmistön kannatuksen kokousedustajista. (Sakasti 

i.a.) 

 

Nykyisen seurakuntarakennemallin mukaan kirkon jäsenet kuuluvat seurakuntiin, joilla 

on oma määrätty alueensa. Alueellinen seurakuntajako noudattaa nykyistä kuntajakoa. 

Kukin kunta on kokonaisuudessaan saman seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella. 

Uudessa rakenne-esityksessä kaikki seurakunnat kuuluvat tulevaisuudessa johonkin 

seurakuntayhtymään. Seurakuntayhtymämallissa seurakuntien itsehallinto pyritään säi-

lyttämään mahdollisimman laajana. Seurakuntayhtymissä hoidettaisiin talouteen, hallin-

toon, kiinteistö- ja hautaustoimeen sekä henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Henkilös-

tö olisi jatkossa hallinnollisesti seurakuntayhtymän henkilöstöä, joka sijoitettaisiin eri 

seurakuntiin. Yhtymä voisi jatkossa päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta 

sekä virka- ja työjärjestelyistä seurakuntayhtymän sisällä. (Seurakuntarakenteiden kehit-

tämisen päälinjat 2012, 5–10, 17.) 

 

Rakenneuudistusvalmistelussa on harkittu myös pakollisia seurakuntavirkoja koskevan 

kirkkojärjestyksen määräyksen kumoamista. Tämä muutosehdotus on herättänyt kes-

kustelua diakoniatyön virkojen asemasta ja virkojen säilymisestä jatkossa seurakunnis-



40 
 

sa. (Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat 2012, 5–10, 17.) Kirkon ja seurakun-

tien kiristynyt taloudellinen tilanne heijastuu jo nyt diakoniatyöhön. Vuonna 2013 dia-

koniatyöntekijöitä palkattiin kaksi prosenttia vähemmän verrattuna edelliseen vuoteen. 

Viiden vuoden aikana diakoniatyöstä on vähentynyt kaikkiaan noin 86 henkilötyövuo-

den verran työntekijäresursseja. Uhkana on, että työntekijäresurssit vähenevät jatkossa-

kin. (Diakonia 2013.) 
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6 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

 

6.1 Tutkimuksen tarkoitus 

 

Tarkastelen opinnäytetyössä Mikkelin tuomiorovastikunnan seurakuntien diakoniatyön 

taloudellisen avustamisen toimintatapoja ja mahdollisia kehittämistarpeita. Opinnäyte-

työn aihe nousi käytännön tarpeesta ja omasta kiinnostuksesta selvittää eri seurakuntien 

taloudellisen avustamisen käytäntöjä. Vastaavanlaista tutkimusta ei ole aikaisemmin 

tehty Mikkelin tuomiorovastikunnan seurakunnissa.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille seurakuntien taloudellisen avustamisen käy-

täntöjä ja taloudellisen avustamisen merkitystä osana diakoniatyötä. Työssä painottuu 

diakoniatyöntekijöiden käytännön avustustyöhön perustuvat kokemukset taloudellisen 

avustamisen toimintatavoista ja avun vaikuttavuudesta asiakkaiden elämäntilanteisiin. 

Työ antaa kokonaisuudessaan tietoa diakoniatyöntekijöiden ammatillisesta osaamisesta 

taloudellisen avustamisen asiakastyössä. Parhaimmillaan opinnäytetyön tutkimusaineis-

tosta nousevat tulokset voivat tukea tuomiorovastikunnan seurakuntien taloudellisen 

avustamisen käytäntöjen kehittämistä.  

 

 

6.2 Tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyössä selvitetään: 

 

1. Millaisia diakoniatyön taloudellisen avustamisen toimintatapoja käytetään Mik-

kelin tuomiorovastikunnan seurakunnissa? 

 

2. Millaiset mahdollisuudet diakoniatyöllä on nykyisillä toimintatavoilla toteuttaa 

taloudellista avustamista eri seurakunnissa? 

 

3. Miten taloudellisen avustamisen toimintatapoja voisi Mikkelin tuomiorovasti-

kunnan alueella yhdenmukaistaa ja luoda perustaa yhteiselle taloudellisen avus-

tamisen toimintamallille? 
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Opinnäytetyössä selvitän, millaisiin periaatteisiin Mikkelin tuomiorovastikunnan seura-

kuntien diakoniatyön taloudellinen avustaminen perustuu ja millaisia avustamisen käy-

täntöjä seurakunnissa käytetään asiakkaiden avustamisessa. Tuomiorovastikunnan seu-

rakuntien taloudellisen avustamisen toimintatapoja ja käytäntöjä selvitetään tuomioro-

vastikunnan seurakuntien diakoniatyön avustustoimintaa koskevien tilastojen, avusta-

mista koskevien periaatteiden, talousarvioon varattujen määrärahojen ja niiden käytön, 

työntekijöiden avustustyöhön perustuvien kokemusten ja avustustoimintaa koskevan 

yhteistyön tekemisen näkökulmista. Tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia teema-

haastattelujen avulla. 

 

Aikaisemmat diakoniatyön taloudellista avustamista koskevat tutkimukset osoittavat, 

että diakoniatyön taloudellisen avustamisen asema ja rooli osana seurakuntien diakonia-

työtä on ristiriitainen, jopa jännitteinen. (Juntunen 2011; Jokela 2011). Seurakunnissa 

voidaan varsin vapaasti itse määritellä taloudellisen avustamisen periaatteet ja käytän-

nöt. Talousapua saavien asiakkaiden näkökulmasta katsottuna olennaista on, millä pe-

rusteilla ihmiset saavat taloudellista apua eri seurakunnissa. Diakoniatyön taloudellisen 

avustamisen haasteet liittyvät sekä taloudellisen avustamisen määrittelemättömään ase-

maan seurakuntien diakoniatyössä että suhteessa yhteiskunnan hyvinvointipalveluihin. 

Diakoniatyössä koetaan, että seurakunnissa joudutaan täydentämään yhteiskunnan pe-

ruspalveluiden riittämättömyyttä taloudellisen avustamisen keinoin.  
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7 AINEISTON KERUU- JA ANALYYSIMENETELMÄT 

 

 

7.1 Tutkimusmenetelmä ja aineiston kerääminen 

 

Diakoniatyön taloudellisesta avustamisesta on olemassa aikaisempaa tutkimustietoa ja 

aihetta on tutkittu useasta eri näkökulmasta. Omassa työssäni keskityin tutkimaan Mik-

kelin tuomiorovastikunnan diakoniatyöntekijöiden omaan työhön ja paikalliseen toimin-

taympäristöön perustuvia kokemuksia taloudellisesta avustamisesta. Opinnäytetyöni 

aineisto muodostui kahdesta eri aineistosta. Käytin laadullisen aineiston taustatietoina 

valmiiksi kerättyjä Mikkelin tuomiorovastikunnan seurakuntien diakoniatyön tilastotie-

toja vuosilta 2011–2013. Valmis tilastoaineisto pohjautui evankelis-luterilaisen kirkon 

seurakuntien diakoniatyön vuosittain kirkkohallitukselle kerättäviin tilastolomakkeiden 

tietoihin.  

 

Tilastotiedot sain tuomiorovastikunnan diakoniatyöntekijöiltä joko tiivistettynä yhteen-

vetona tai kopioina alkuperäisistä tilastoista. Tilastoista selvitin tiedot asiakaskontak-

teista ikäryhmittäin, asiakkaiden perherakenteet, asiakkaiden tilanteet sekä yleisimmät 

asiakaskontaktien aiheet. Näiden tietojen pohjalta sain yleiskuvan diakoniatyön asiak-

kaista. Lisäksi keräsin tilastoista tiedot myönnetyistä taloudellisista avustuksista seura-

kunnittain. 

 

Opinnäytetyön varsinainen laadullinen tutkimusaineisto muodostui tekemistäni diako-

niatyöntekijöiden teemahaastatteluista. Teemahaastattelut mahdollistivat aiheen moni-

puolisen käsittelyn. Teemahaastatteluissa korostuivat haastateltavien oma tieto, koke-

mus ja tulkinta tutkittavasta asiasta. (Eskola & Suoranta 1998, 86). Teemahaastatteluis-

sa kävin läpi valitut teemat kaikissa haastatteluissa, niiden järjestys ja laajuus saattoivat 

vaihdella eri haastattelutilanteissa. Etukäteen valitut teemat pohjautuivat tutkittavan 

asian viitekehykseen eli jo aikaisemmin tutkittuun tietoon.  

 

Haastatellut diakoniatyöntekijät olivat Mikkelin tuomiorovastikunnan seurakuntien dia-

koniatyöntekijöitä. Seurakuntia oli kaikkiaan viisi. Seurakunnat ovat pääsääntöisesti 

pieniä, kuntien taajamissa toimivia sekä maaseutumaisia (n. 2000–6000 jäsenen) seura-

kuntia. Ainoastaan Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaa voidaan pitää suurena seurakun-



44 
 

tana (n. 45 800 jäsentä). Tuomiokirkkoseurakuntaan kuuluu kaikkiaan kuusi alueseura-

kuntaa, joista Ristimäen alueseurakunta ja osa Savilahden alueseurakunnasta ovat niin 

sanottua kaupunkimaista aluetta ja muut alueseurakunnat toimivat joko taajamissa tai 

maaseutumaisissa ympäristöissä.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että ne henkilöt, joilta tietoa kerätään, tietävät 

tutkittavasta asiasta mahdollisimman paljon tai heillä on kokemukseen perustuvaa tietoa 

asiasta. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 85). Omassa opinnäytetyössäni ehto haastattelulle oli, 

että viranhaltijan työnkuvaan kuului taloudellista avustamista. Ennen haastatteluja olin 

yhteydessä sähköpostilla eri seurakuntiin. Sähköpostiviestissä kerroin diakoniatyönteki-

jöille opinnäytetyöstäni, sen aiheesta, tarkoituksesta ja aineistonkeräysmenetelmästä. 

Ennakkotiedossa kerroin haastattelun pääteemat. Lopulta diakoniatyöntekijät saivat itse 

valita omasta diakoniatiimistään haastatteluun osallistuvat työntekijät. Kaikkiaan tuo-

miorovastikunnan seurakunnissa on yhteensä 21 diakoniaviranhaltijaa. Ainostaan Hir-

vensalmen ja Kangasniemen seurakunnissa oli mahdollista haastatella vain yhtä diako-

niatyöntekijää.  

 

Tein haastattelut huhti-toukokuussa 2014. Haastattelin lopulta 11 diakoniatyöntekijää. 

Haastattelin Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen ja Mäntyharjun seurakunnissa sekä 

Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntien jokaisesta alueseurakunnasta (Anttola, Savilahti, 

Ristiina, Suomenniemi, Haukivuori) yhtä diakoniatyöntekijää. Mikkelin tuomiokirkko-

seurakunnan Ristimäen alueseurakunnan alueella tein kaksi haastattelua. Ristimäen 

alueseurakunta on jäsenmäärältään suurin ja kaupunkimaisin. Ennakkokäsitykseni mu-

kaan kaupunkimaisissa ympäristöissä sekä taloudellisen avustamisen määrä että rooli 

työnkuvassa on suurempaa kuin pienemmissä seurakunnissa. Tämän vuoksi päätin haas-

tatella kahta viranhaltijaa, että sain riittävän kattavan kuvan avustamisen sisällöistä ja 

käytännöistä myös Ristimäen alueelta. 

 

Haastatelluista diakoniatyöntekijöistä kuusi oli diakoneja, joista kolme oli suorittanut 

sosionomi (AMK) tutkinnon. Diakoniatyöntekijöistä viisi oli diakonissoja, joista kah-

della oli sairaanhoitaja (AMK) tutkinto. Yksi työntekijöistä työskenteli johtavana dia-

koniatyöntekijänä. Työkokemusta työntekijöillä oli kahdesta vuodesta 34 vuoteen, kes-

kimäärin työkokemusta seurakunnan diakoniatyöstä oli 13 vuotta. Haastattelujen kesto 

vaihteli noin 20 minuutista 35 minuuttiin. Nauhoitin haastattelut Mp3-soittimella sekä 
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älypuhelimella. Haastattelutilanteissa huomasi, että aihealue oli diakoniatyöntekijöille 

tuttu ja he vastasivat kysymyksiin siten, että haastatteluissa pysyttiin hyvin ennakkoon 

valituissa teemoissa. Haastattelutilanteissa oli mahdollista esittää tarvittaessa lisäkysy-

myksiä ja tarkentaa haastateltavien ajatuksia. Haastateltavilla oli mahdollisuus esittää 

tarkentavia kysymyksiä haastattelijalle. Haastattelutilanteet olivat ilmapiiriltään avoimia 

ja niissä korostui työntekijöiden työhön perustuvien omien kokemusten pohdinta. Haas-

tatteluissa kävimme läpi pääteemoina taloudellisen avustamisen perusteet ja periaatteet, 

avustamisen käytännön toimintatapaa, yhteistyötahoja, taloudellisen avustamisen ase-

maa osana diakoniatyötä sekä diakoniatyön taloudellisen avustamisen kehittämistarpei-

ta. Litteroin haastattelut sanatarkasti ja litteroituja haastatteluja kertyi yhteensä 90 sivua. 

Haastatteluja tehdessä huomasi, että aineisto alkoi vähitellen kyllääntyä ja haastatteluis-

sa esiintyvät näkökulmat alkoivat toistua. Aineistoin kyllääntyminen osoitti, että 11 

haastattelua antoi kattavan kuvan tutkittavasta aiheesta. (LIITE 2).  

 

 

7.2 Aineiston käsitteleminen 

 

Oma ennakkokäsitykseni seurakuntien diakoniatyön taloudellisesta avustamisesta oli, 

että työntekijöiden suhde taloudelliseen avustamiseen on ristiriitainen ja osin jopa jän-

nitteinen. Ennakkoon oletin, ettei diakoniatyön taloudellisen avustamisen periaatteita 

ole jokaisessa seurakunnassa selkeästi määritelty. Oletin, että taloudellisen avustamisen 

periaatteissa ja avustamisen käytännöissä oli kehittämisen tarvetta. Näiden ennakkokäsi-

tysten pohjalta aloitin aineiston analyysin.  

 

Aineiston analyysimenetelmänä käytin laadullista aineistolähtöistä sisällönanalyysia. 

Laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä on sisällönanalyysi. Sisällönanalyysia 

voidaan pitää yksittäisenä metodina tai väljästi määriteltynä teoreettisena kehyksenä. 

Sisällönanalyysi antaa varsin laajat mahdollisuudet järjestää, luokitella ja kuvata tutkit-

tavaa ilmiötä. Analyysin tarkoituksena on muodostaa tiivistetty ja selkeä kuva tutkitta-

vasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 105, 108.) 

 

Aineiston analyysi jaetaan kolmivaiheiseksi prosessiksi: 1.) aineiston pelkistäminen eli 

redusointi, 2.) aineiston ryhmittely, 3.) teoreettisten käsitteiden luominen. (Tuomi & 

Sarajärvi 2013, 108–109). Opinnäytetyöni analysoitava aineisto oli teemahaastatteluista 
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litteroitua eli auki kirjoitettua tekstiä. Litteroinnin jälkeen aloitin aineiston pelkistämi-

sen. Pelkistämisen tukena ja perustana käytin haastattelun teemoja. Teemojen pohjalta 

poimin haastattelusta esille tutkimustehtävän kannalta olennaisimpia ilmauksia. Ilmaus-

ten perusyksikkönä käytin haastateltavien ajatuskokonaisuuksia eli haastattelusitaatteja. 

Merkitsin tulostettuihin haastattelupapereihin eri teemojen mukaisesti keskeisimpiä 

haastattelusitaatteja. Kokosin haastattelusitaatit pelkistetyiksi ilmauksiksi. Pelkistämisen 

jälkeen aineistosta nostetut ilmaukset ryhmittelin alaluokkiin. Ryhmittelyn perustana oli 

etsiä ilmauksista temaattisia yhteneväisyyksiä ja eroja. Samaa asiaa merkitsevät käsit-

teet ryhmittelin ja yhdistin omaksi luokaksi. Luokat nimesin luokan sisältöä kuvaavalla 

käsitteellä. Luokittelun myötä aineisto tiivistyi. Pelkistetyt ilmaukset ryhmittelin ala-

luokkiin. Alaluokkien jälkeen muodostin pääluokat sisällöllisen yhteneväisyyden perus-

teella. Tämän jälkeen tein aineistosta tutkimuskysymyksien kannalta olennaisia johto-

päätöksiä ja etenin lopulta käsitteelliseen näkemykseen tutkittavasta ilmiöstä.  

 

 

7.3 Analyysin luotettavuuden arviointi 

 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on ymmärtää tutkimuskohteena olevaa ilmiötä 

tutkittavien näkökulmasta. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija itse on tutkimusasetel-

man luoja ja tulkitsija. Tämä asetelma vaikuttaa koko tutkimuksen kulkuun. Tutkimusta 

tuleekin arvioida kokonaisuutena. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden perusta on, 

että tutkimuksessa kuvataan mahdollisimman tarkasti tutkimuksen toteutumisen eri vai-

heet: aineiston kerääminen, aineiston analyysi ja keskeisemmät tutkimustulokset. Ai-

neistolähtöisen analyysin tarkoituksena on yhdistellä eri käsitteitä ja lopulta saada vas-

taus tutkittavaan asiaan. Tutkimustuloksissa kuvataan luokittelujen pohjalta muodostet-

tuja käsitteitä ja niiden sisältöjä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 108–113, 150.) 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voi arvioida laadulliselle tutkimukselle asetettu-

jen luotettavuuskriteereiden pohjalta. Tarkasteltavat luotettavuuskriteerit ovat uskotta-

vuus, siirrettävyys ja vahvistettavuus. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 138–139.) Tutkimuk-

sen uskottavuuteen vaikuttaa se, miten tutkija kerää ja selvittää tutkimukseen osallistu-

neilta tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Olennaista on, vastaako tutkijan tekemä käsitteellis-

täminen ja tulkinta kerätystä aineistosta tutkittavien käsityksiä.  
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Oman työni uskottavuutta pyrin vahvistamaan keräämällä tutkimusaineistoa sekä tee-

mahaastatteluilla että käyttämällä jo valmiina olevaa diakoniatyön taloudellista avusta-

mista koskevia tilastotietoja. Teemahaastattelut ja valmiit tilastoaineistot täydensivät 

hyvin toisiaan ja laajensivat kuvausta diakoniatyön taloudellisen avustamisen kokonai-

suudesta. Haastattelutilanteissa pyrin luomaan avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin, 

jossa työntekijät saivat valitsemieni teemojen suuntaisesti kertoa vapaasti omista koke-

muksistaan ja näkemyksistään diakoniatyön taloudellisesta avustamisesta omassa työs-

sään ja seurakunnassaan. Haastateltaville työntekijöille kerroin ennakkoon tutkimuksen 

tavoitteet ja tutkimusaineiston käytön tarkoituksen. Tekemäni tulkinta kerätystä aineis-

tosta perustuu omaan, yksin tekemääni tulkintaan. Tulkinnan luotettavuutta olisi voinut 

parantaa siten, että tulkintaa olisi tehty yhdessä toisen henkilön kanssa tai mahdollisesti 

käytännön diakoniatyötä tekevien työntekijöiden kanssa. Ajankäytöllisistä syistä tämä ei 

ollut mahdollista.  

 

Tutkimustulosten sovellettavuuden kannalta olennaista on tutkimustulosten siirrettä-

vyys. Siirrettävyys tarkoittaa sitä, miten tuloksia voidaan hyödyntää jossakin toisessa 

ympäristössä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 138). Tulosten siirrettävyys toiseen ympäris-

töön riippuu siitä, miten samankaltainen tutkittu ympäristö ja sovellusympäristö ovat. 

Tutkimustulokset ovat aina ympäristö- ja tilannesidonnaisia ja tämän vuoksi eivät kos-

kaan täysin siirrettävissä vastaavaan kontekstiin.  

 

Oman opinnäytetyöni aineisto kertoo Mikkelin tuomiorovastikunnan seurakuntien dia-

koniatyöntekijöiden tekemästä taloudellisesta avustamisesta paikallisseurakunnissa. 

Työn tulokset ovat ainakin osittain siirrettävissä tuomiorovastikunnan seurakuntien dia-

koniatyön paikallisiin toimintaympäristöihin. Jokaisessa seurakunnassa on tällä hetkellä 

käytössä omat taloudellisen avustamisen käytännöt ja perinteet, mitkä vaikuttavat talou-

dellisen avustamisen nykyisiin toimintatapoihin. Lisäksi taloudellisen avustamisen eu-

romäärissä ja avustamisen laajuudessa on eroja sekä kaupunkimaisten seurakuntien että 

maaseutumaisten seurakuntien välillä, mikä osaltaan vaikuttaa tulosten sovellettavuu-

teen eri toimintaympäristöissä.  

 

Kolmas luotettavuuteen vaikuttava tekijä on tulosten vahvistettavuus. Tulosten vahvis-

tettavuutta lisää se, että opinnäytetyössä kerrotaan yksityiskohtaisesti kaikki tutkimuk-

sen eri vaiheissa tehdyt ratkaisut siten, että työn lukija pystyy seuramaan ja arvioimaan 
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työstä tehtyjä ratkaisuja. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 139.) Omassa työssäni koko tutki-

musprosessi on pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti läpi työn.  

 

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman objektiivista, puoluee-

tonta tietoa tutkittavasta asiasta. Tutkijan puolueettomuutta tarkasteltaessa on hyvä poh-

tia, vaikuttaako tutkijan oma asenne tai virka-asema siihen, miten hän esimerkiksi kuu-

lee ja havainnoi tutkimukseen osallistuvia haastateltavia. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 

136.) Täysin objektiivisen ja puolueettoman tiedon tuottaminen voi olla mahdotonta, 

koska tutkimuksen tekijä itse vaikuttaa niin keskeisesti tutkimusasetelman muodostami-

seen ja tutkimusaineiston tulkitsemiseen. Tämä asetelma on tiedostettava työn tekemi-

sen eri vaiheissa. Tutkimuksen alkuvaiheessa tiedostin oman roolini suhteessa tutki-

musaiheeseen. Itselläni on diakoniatyön tekemiseen ja asiakkaiden taloudelliseen avus-

tamiseen liittyvää käytännön työhön perustuvaa kokemusta. Omien ennakkokäsityksieni 

vaikutusta työhön pyrin vähentämään siten, että perehdyin kattavasti työn aiheeseen, 

aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin ja eri teorioihin. Opinnäytetyöni tavoitteet ja tutki-

muskysymykset pohjautuvat aikaisemmin tutkittuun teoriatietoon, eivät omiin ennak-

konäkemyksiini tai kokemuksiini taloudellisesta avustamisesta. 
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

8.1 Keskeiset asiakasryhmät ja avun tarpeen syyt 

 

Selvitin Mikkelin tuomiorovastikuntaan kuuluvien seurakuntien vuosien 2011–2013 

diakoniatyön tilastoista, millaiset ihmiset hakeutuivat seurakuntien diakoniatyön asiak-

kaiksi. Tilastotiedot perustuivat diakoniatyöntekijöiden antamiin tietoihin. Kirkkohalli-

tus kerää seurakuntien toiminnasta vuosittain tilastotietoja. Diakoniatyön tilastot kerto-

vat diakoniatyöntekijöiden tekemästä asiakastyöstä. Tilastojen ilmoittamista ohjaavat 

kirkkohallituksen antamat ohjeet ja valmiit tilastolomakkeet. Tilastotietojen keräämises-

sä voi olla seurakunta- ja työntekijäkohtaisia eroja, mikä voi vaikuttaa tilastotietojen 

luotettavuuteen. Tilastotietoja saatetaan osittain laatia niin sanotulla mutu-tuntumalla. 

Kirkkohallituksen keräämät tilastot kertovat kuitenkin suuntaa antavasti koko kirkossa 

tehdystä diakoniatyöstä ja työssä tapahtuneista muutoksista.  

 

Osassa tuomiorovastikunnan seurakunnista käytetään tietokoneohjelmapohjaisia asia-

kasrekistereitä. Yleisimmin käytössä ovat joko Status tai Katrina diakoniatyön työkirjat. 

Ohjelmien käyttö diakoniatyössä osaltaan parantaa tilastojen luotettavuutta, koska tal-

lennetut tiedot perustuvat toteutuneisiin asiakaskontakteihin. Esimerkiksi Katrina-

työkirja kerää diakoniatyössä käytettävään A5-tilastopohjaan suoraan ohjelmaan tallen-

netut asiakaskontaktit ja muut tilastoitavat tiedot. 

 

Mikkelin tuomiorovastikunnan seurakuntien diakoniatyön vuosien 2011–2013 tilastojen 

perusteella tuomiorovastikunnan alueen seurakuntien diakoniatyön niin sanottu tyypilli-

sin asiakas oli sukupuoleltaan nainen, työikäinen (30–64-vuotias) tai yli 74-vuotias. 

Asiakas asui yksin, oli eläkkeellä tai työelämän ulkopuolella. Yleisimmät diakoniatyön 

asiakaskontaktien syyt koskivat talousasioita, terveyteen ja sairauteen liittyviä kysy-

myksiä, ihmissuhteita ja muita syitä.  

 

Tuomiorovastikunnan seurakuntien kuva tyypillisestä asiakkaasta oli hyvin samansuun-

tainen kuin kuva koko maan diakoniatyön tilastotietoihin perustuvasta asiakkaasta. Ko-

ko kirkon osalta avustuksia annettiin eniten yksin asuville, 30–64-vuotiaille, eläkkeellä 

oleville ja yksinhuoltajaperheille. (Diakonia 2013 i.a.). 
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Diakoniatyön asiakaskunnassa on tapahtunut nuorentumista, erityisesti kaupungeissa 

1990-luvun lopusta lähtien. 2000-luvulla yksinhuoltajaäitien osuus asiakasryhmistä on 

kasvanut. Eläkeläisten taloudellisen avun tarve johtui useimmiten pienestä eläkkeestä, 

jolla ei pystytty kattamaan suuria lääke- ja sairauskuluja. Usein taloudellisen avun tar-

peen taustalla oli elämänhallinnan ongelmiin ja rahankäytön suunnitteluun liittyviä vai-

keuksia. Kertaluontoisen, äkillisen taloudellisen avun tarpeen aiheuttivat elämän kriisiti-

lanteet: sairastumien, avioero, kuolemantapaukset perheessä tai onnettomuudet. Diako-

niatyön taloudellista apua haettiin myös yllättäviin, yksittäisiin ennakoimattomiin me-

noihin, kuten kodinkoneen rikkoutumiseen ja sen hankintaan. Suuri osa taloudellisen 

avun asiakkaista oli työelämän ulkopuolella olevia työttömiä, jotka elivät työmarkkina-

tuella. (Diakonia 2013 i.a.)  

 

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien diakoniatyön avustusvarat koostuvat pää-

sääntöisesti kirkollisveroista ja erilaisista lahjoituksista. Avustamiseen varataan seura-

kunnissa vuosittain laadittavaan talousarvioon määräraha avustuksia varten. Määräraho-

jen suuruus ja avustuskäytännöt vaihtelevat seurakunnittain. Eri seurakunnissa voi ta-

lousarviomäärärahojen lisäksi olla omia taloudelliseen avustamiseen tarkoitettuja rahas-

toja tai avustamiseen voidaan suunnata esimerkiksi kolehtivaroja ja muita lahjoituksia.  

 

TAULUKKO 4. Mikkelin tuomiorovastikunnan diakoniatyön taloudellisen avustamisen 

määrärahat seurakunnittain vuonna 2014 

 kunnan asukas-

luku 28.2.2014 

talousarvion määrä-

rahat 2014 

€/asukas 

Hirvensalmi 2326 1300 0,60 

Juva 6673 3200 0,50 

Kangasniemi 5783 10 000 1,70 

Mikkeli 54 662 40 000 0,70 

Mäntyharju 6272 15 000 2,40 

 

Diakoniatyön kautta tapahtuvan taloudellisen avustamisen edellytyksenä ei ole seura-

kuntaan kuuluminen. Taulukossa esitetyt avustussummat on laskettu koko kunnan alu-

een asukasluvun mukaan. Diakoniatyön taloudellisen avustamisen talousarvioiden mää-

rärahat ovat suhteellisen pienet koko kunnan asukaslukuun suhteutettuna. Todellisuu-
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dessa diakoniatyön avustusvaroja myönnetään vain pienelle osalle (1,97 % – 2,23 %) 

kunnan alueen asukkaista.  

 

Mikkelin tuomiorovastikunnan seurakuntien diakoniatyön avustusvarat muodostuivat 

pääsääntöisesti talousarvioon varatuista määrärahoista, kolehtituotoista, Yhteisvastuuke-

räyksen oman seurakunnan 10 prosentin keräystuotto-osuudesta, lahjoituksista ja eri 

rahastoista. Kaikissa rovastikunnan seurakunnissa oli käytettävissä talousarviomäärära-

hojen lisäksi muita avustusvaroja, kuten eri rahastoja. Rahastot perustuivat testamentti-

lahjoituksiin tai yhdistysten, järjestöjen ja yksittäisten ihmisten tekemiin vapaaehtoisiin 

lahjoituksiin. Rahastojen varoja oli suunnattu sekä perheiden tukemiseen että äkilliseen 

kriisiapuun. Seurakunnissa haettiin vuosittain avustusta diakoniatyön asiakkaille Mikke-

lin hiippakunnan omasta yhteisvastuurahastosta ja valtakunnallisesta Kirkon diako-

niarahastosta.  

 

Seurakunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta antaa taloudellista apua. Ensisijainen 

vastuu ihmisten viimesijaisesta toimeentulosta on kuntien sosiaalitoimella. Mikkelin 

tuomiorovastikunnan seurakunnat kuuluvat alueellisesti Etelä-Savon maakuntaan. Kes-

kimääräinen Etelä-Savon kunnissa myönnetty toimeentulotuki kotitaloutta kohti kuu-

kaudessa oli 427 euroa (vrt. koko maa 478€) ja 281 euroa henkilöä kohti kuukaudessa 

(vrt. koko maa 308€). (THL 2014 b). Luvut konkretisoivat sen, että seurakuntien diako-

niatyön taloudellisen avustamisen määrärahoilla ei pystytä laajamittaisesti vastaamaan 

ihmisten taloudellisen avun tarpeeseen tai täydentämään yhteiskunnan perusturvaetuuk-

sissa esiintyviä puutteita. Diakoniatyön taloudellinen apu on tarkoitettu kertaluonteisek-

si auttamisen muodoksi. 
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Seuraavassa taulukossa on tiedot Mikkelin tuomiorovastikunnan seurakuntien diakonia-

työn, vuosina 2011–2013 myöntämästä taloudellisesta avusta. Tiedot on koottu seura-

kuntien ilmoittamista tilastotiedoista.  

 

TAULUKKO 5. Taloudellinen avustaminen (€) Mikkelin tuomiorovastikunnan seura-

kunnissa vuosina 2011–2013 

 *v. 2011 v. 2012 v. 2013 

Hirvensalmen seurakunta 2111 3076 2375 

Juvan seurakunta 2595 3130 2235 

Kangasniemen seurakunta 10 497 13 310 11 981 

**Mikkelin seurakuntayhty-

mä/***tuomiokirkkoseurakunta (vuodesta 2013) 

42 306 59 807 ***64 705 

Mäntyharjun seurakunta 33 378 36 159 18 521 

Yhteensä 90 887 115 482 99 817 

 

*vuonna 2011 tilastoitiin ruoka-apu ja muu taloudellinen apu erikseen. Taulukon tiedot 

sisältävät molemmat tiedot yhteen laskettuina. 

**Mikkelin seurakuntayhtymä muodostui Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnasta, Mik-

kelin maaseurakunnasta, Anttolan ja Haukivuoren seurakunnista. 

***vuoden 2013 alussa Mikkelin seurakuntayhtymä lakkautettiin ja tilalle perustettiin 

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta. Entiset seurakuntayhtymän seurakunnat toimivat nyt 

alueseurakuntina ja näiden lisäksi tuomiokirkkoseurakuntaan liittyivät Suomenniemen 

seurakunta ja Ristiinan seurakunta. 

 

Yhteenlasketut avustussummat sisältävät kaikki taloudellisen avustamisen eri muodot: 

talousarviomäärärahoista myönnetyt avustukset, seurakuntien omista rahastoista ja 

muista varoista myönnetyt avustukset sekä hiippakunnan tai Kirkon diakoniarahastosta 

saadut avustukset. Avustuksia myönnettiin tuomiorovastikunnan seurakunnissa vuonna 

2013 yhteensä 99 817 euroa, mikä on noin 15 600 euroa vähemmän kuin vuonna 2012. 

Koko evankelis-luterilainen kirkko myönsi taloudellista apua vuonna 2013 yhteensä 

7,78 miljoonaa euroa, mikä oli viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2012. Erityisesti 

ruoka-avustusten määrää kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Monessa seurakunnassa 

lisättiin kauppojen lahjoittaman päivämäärävanhenevan ruoan jakamista. Ruoka-avun 
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tarve kertoo osittain yhteiskunnan sosiaaliturvan aukoista, joita seurakuntien diakonia-

työn taloudellisella avulla paikataan. (Diakonia 2013 i.a.) 

 

Tuomiorovastikunnan seurakunnista Mäntyharjun seurakunnassa oli myönnetty erityi-

sesti vuosina 2011 ja 2012 taloudellista apua enemmän suhteessa muihin seurakuntiin. 

Mäntyharjun seurakunnassa on myös suurimmat taloudelliseen avustamiseen kohdiste-

tut talousarviomäärärahat tuomiorovastikunnan seurakunnista. Kuntakohtaisten tilasto-

tietojen tarkasteleminen osoittaa, että esimerkiksi Mäntyharjun ja Kangasniemen kun-

tien tilastoluvat työttömyysasteen ja huoltosuhteen osalta olivat tutkimuskohteena ole-

vien seurakunta-alueiden heikoimmat. Sekä Mäntyharjun että Kangasniemen työttö-

myysaste vuonna 2012 oli 13,3 prosenttia. Koko Suomen osalta vastaava luku oli 10,2 

prosenttia. Taloudellista huoltosuhdetta kuvaava tunnusluku oli molempien kuntien 

osalta suurempi verrattuna alueen muihin kuntiin (Mäntyharju 1,80 ja Kangasniemi 

1,84). Huoltosuhteella tarkoitetaan työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevien hen-

kilöiden suhdetta yhtä työllistä kohden (koko maa 1.32). (Tilastokeskus i.a.) Nämä tun-

nusluvut voivat osaltaan selittää Mäntyharjun ja Kangasniemen seurakuntien taloudelli-

sen avustamisen laajuutta ja tarvetta suhteessa muihin seurakuntiin. 

 

Seurakuntien diakoniatyön taloudelliseen avustamiseen panostamisen ja alueellisen 

huono-osaisuuden välillä on tutkimuksissa osoitettu olevan selvä yhteys. Kunnissa, jois-

sa esiintyi enemmän taloudellista huono-osaisuutta, käytettiin diakoniatyöhön seura-

kunnan määrärahoista enemmän varoja kuin kunnissa, joissa huono-osaisuutta esiintyi 

vähemmän. 1990-luvun laman jälkeisinä vuosina huono-osaisuus säilyi keskitasoa kor-

keampana juuri Mikkelin hiippakunnan alueella, johon opinnäytetyöni tutkimuskohtee-

na olevat tuomiorovastikunnan seurakunnat kuuluvat. Tutkimuksen mukaan Mikkelin 

hiippakunnassa ei kuitenkaan käytetty keskitasoa enempää varoja diakoniatyöhön, vaik-

ka huono-osaisuutta esiintyi keskimääräistä enemmän. Tutkimustulos perustuu vuosien 

1998 ja 2003 tilastovertailun tietoihin. (Grönlund & Hiilamo 2006, 21–22, 27–28.) 
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8.2 Taloudellisen avun lähtökohdat 

 

Selvitin haastattelukysymysten avulla Mikkelin tuomiorovastikunnan seurakuntien dia-

koniatyöntekijöiden näkemyksiä diakonian taloudellisesta avustamisesta. Haastatteluai-

neiston perusteella voi todeta, että diakoniatyöntekijät näkivät taloudellisen avustamisen 

luonteen ja merkityksen osana diakoniatyötä hyvin moninaisena. Taloudellisen avusta-

misen nähtiin olevan seurausta 1990-luvun lamavuosista, jolloin taloudellisen avun ky-

syntä kasvoi seurakunnissa. Diakoniatyöntekijät määrittelivät diakoniatyön taloudellisen 

avun ensisijassa aineelliseksi avuksi eli ruoka-avuksi. Ruoka-apua myönnettiin seura-

kunnissa osto-osoituksina tai maksusitoumuksina paikallisiin elintarvikeliikkeisiin. 

Ruoka-avun katsottiin olevan akuuttiin elämäntilanteeseen vastaamista. Ruoka-avun 

lisäksi avustuksia myönnettiin harkinnanvaraisesti vaatehankintoihin ja laskuihin. Ta-

loudellista avustamista kuvattiin pääsääntöisesti kriisiapuna tai ensiapuna. Diakonian 

kautta annettu apu oli tarkoitettu ensisijassa tilanteisiin, joihin ei muilla keinoin pystytty 

nopeasti vastaamaan. Aineellisen avun tarkoituksena oli auttaa asiakasta kaikkein vai-

keimman tilanteen yli. Työntekijät kokivat, että taloudellinen apu ei yksin pystynyt py-

syvästi muuttamaan asiakkaan kokonaistilannetta. Diakonian taloudellinen apu oli tar-

koitettu lyhytaikaiseksi ja pienimuotoiseksi avuksi. Apua luonnehdittiin tilannesidon-

naiseksi ja viimesijaiseksi auttamiseksi. Taloudellista auttamista osana diakoniatyötä 

perusteltiin kirkkolain määritelmän mukaiseksi auttamiseksi. 

 

”Diakoniatyön tehtävänä on poistaa ihmisten hätää ja auttaa niitä, joita 

ei muut riittävästi auta, ihan kirkkolainkin mukaan…ihmisillä on iso hätä, 

mutta kun määrärahat on mitä on, niin se on vain laastaria avohaa-

vaan.”(H1) 

 

”Taloudellinen avustaminen on aina hätäapua. Sitä annetaan tilantee-

seen, jolloin tukiverkot ja omat rahat ei pysty siinä tilanteessa auttamaan. 

Niin silloin on perusteltua auttaa diakonisesti.”(H10) 

 

 

Työntekijöiden suhtautuminen ja määritelmät taloudellisesta avustamisesta osoittautui-

vat myönteisimmiksi niissä yhteyksissä, jolloin avustamista käsiteltiin yleisellä, käsit-

teellisellä tasolla. Kriittisempi suhtautuminen taloudellista avustamista kohtaan tuli esil-

le, kun työntekijät kertoivat käytännön kokemuksiaan asiakkaiden avustamisesta avus-

tusvastaanotoilla. Diakoniatyöntekijät saattoivat ajoittain kokea, etteivät he pystyneet 

parhaalla mahdollisella tavalla auttamaan asiakkaita heidän elämäntilanteissaan. Ristirii-
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taisia ajatuksia työntekijöissä herätti diakoniatyön taloudellisen avustamisen asema suh-

teessa yhteiskunnan antamaan apuun, avustamisen käytäntöihin, avun riittävyyteen ja 

sen vaikuttavuuteen. Asiakkaiden taloudellinen avustaminen koettiin työlääksi ja laaja-

alaista ammatillista osaamista vaativaksi auttamisen muodoksi. Entistä monimutkai-

semmat asiakkaiden elämäntilanteet edellyttivät paljon aikaa vievää paneutumista asi-

akkaan kokonaistilanteeseen. 

 

”Kun ihmisten tilanteet paineistuu niin… että se ahdistaa, se rikkoo ihmi-

sen mielenrauhan ja parisuhteita ja tekee lapsille turvattomuutta, monen 

näköisiä asioita ja vanhuksille sitä, että ei käytetä lääkkeitä mitä lääkäri 

on määrännyt tai masennutaan, kipsaannutaan niitten avaamattomien las-

kujen kanssa. Kyl tää on sellanen mihin meidän on puututtava. Ei sitä voi 

ohittaa.”(H7) 

 

”Ehkä oonkin yrittänyt päästä sellasesta ajattelusta irti että ei sen (avus-

tuksen) oo tarkoitus sitä koko tilannetta ratkaista vaan että hän jaksaisi sit 

vähän eteenpäin. Se voi se yksi paperi (maksusitoumus) merkitä sillä het-

kellä paljonkin.”(H5) 

 

”Jos tietää tän reitin, että seurakunnan diakoniatyö on olemassa, niin py-

ritään auttamaan, mitä pystytään. Mutta kun se tilanne vastaanotolla 

päättyy, niin on semmonen tunne että miten sitten tämän jälkeen, kun on jo 

käyttänyt nämä varat. Kyllä se jää mietityttämään.”(H9) 

 

 

Ongelmallisiksi koettiin ne asiakassuhteet, joissa taloudellisesta avustamisesta oli tullut 

toistuvaa. Samoja asiakkaita tai perheitä oli saatettu avustaa useiden vuosien ajan. Ta-

loudellisesta avustamisesta ja muusta tukemisesta huolimatta ihmisten elämäntilanteet 

eivät olleet muuttuneet pysyvästi paremmiksi. Nämä tilanteet tuntuivat työntekijöistä 

turhauttavilta. 

 

”Tuntuu, että on niin paljon niitä vakiasiakkaita, että ei se tilanne parane, 

et se on vuosi sotalla se sama tilanne… ja kun on pienet tulot, niin se ei 

vielä riitä, koska monella on pienet tulot. Pitää olla jokin muu syy, mikä 

sit jotenkin edellyttää sen avun.”(H5) 

 

”Mutta meillä on tällaisia asiakkaita, jotka eivät tule autetuiksi ei vaikka 

annettais rahaa, annettais aikaa, annettais läsnäoloa niin se ei vain yksin-

kertaisesti joillekin riitä. Se tarve on vaan niin mittaamaton.”(H8) 
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Valitettavasti on sellaisia ihmisiä, jotka hakevat apua vuodesta toiseen. 

Elikkä silloin se (taloudellinen apu) ei ole auttanut heitä eteenpäin. Et jos-

tain syystä ne on paikallaan siinä samassa elämäntilanteessa.”(H11) 

 

 

Valtaosa diakoniatyöntekijöistä koki taloudellisen avustamisen olevan muutakin kuin 

vain aineellista apua eli maksusitoumusten myöntämistä. Haastatellut työntekijät pitivät 

taloudellista avustamista osana asiakkaan kokonaisvaltaista auttamista. Auttamisen ta-

voitteena oli tukea asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa elämän käänne-

kohdissa: työttömyyden, sairastumisen tai muun muutostilanteen keskellä. Avustaminen 

alkoi asiakkaan elämäntilanteen ja taloustilanteen kartoittamisesta. Asiakkaan kanssa 

yhdessä tarkistettiin hänelle kuuluvat sosiaalietuudet, häntä tuettiin talouden suunnitte-

lussa ja hänet ohjattiin tarvittaessa muiden auttajatahojen luokse. Auttamisen keinoina 

käytettiin joko aineellista, henkistä tai hengellistä auttamista. Samat aineellisen, henki-

sen ja hengellisen auttamisen keinot on liitetty taloudelliseen avustamiseen jo aikai-

semmissa tutkimuksissa, joissa on selvitetty diakoniatyöntekijöiden käsityksiä asiakkai-

den taloudellisesta avustamisesta. (Juntunen 2006, 79). Eri keinot täydentävät toinen 

toistaan asiakkaiden auttamisen kokonaisuudessa. 

 

Haastatteluaineistoni mukaan tuomiorovastikunnan seurakuntien taloudellisen avusta-

misen keskeisimmät auttamisen osa-alueet olivat keskustelu ja myötäeläminen, neuvon-

ta ja ohjaus ja tulevaisuuteen rohkaiseminen. Auttamistilanteissa asiakas kohdattiin 

olemalla läsnä kyseissä tilanteessa ja kuuntelemalla asiakasta. Käytännön neuvonnan ja 

ohjauksen lisäksi avustustilanteissa pyrittiin pitämään yllä toivon näkökulmia parem-

masta tulevaisuudesta. 

 

”Diakoniatyön tehtävä on miettiä, että onko tässä kaikki (tuet/avustukset) 

ja jos siinä on kaikki, niin miksi tämä ihminen ei pärjää sillä kaikella, kos-

ka sillähän pitäisi pärjätä. Ettei kukaan saa rahaa käyttöön enempää kuin 

mitä saa. Yhessä pitää löytää ne ratkaisut siihen, miten se pärjää ja mikä 

se ongelma on, vai eikö se sitten osaa itse jotakin.. taloudellinen auttami-

nen ei oo rahan antamista vaan välineiden ja opin antamista että se selvi-

ää.”(H10) 

 

 



57 
 

Työntekijät painottivat ihmisen henkisen tukemisen tärkeyttä taloudellisen avustamisen 

yhteydessä. Vain yksi diakoniatyöntekijä korosti rukouksen keskeistä merkitystä asiak-

kaan taloudellisten kysymysten selvittämisessä. 

 

”Ja tota se ei oo pelkästään sitä taloudellista avustamista, siinä on meillä 

aina kuitenkin rinnalla se henkinen tuki ja myös hengellinen tuki. Et pyri-

tään kohtaamaan se asiakas kokonaisvaltaisesti.”(H6) 

 

”Jos hän hengellisesti haluaa niin hänen kanssaan voidaan rukoilla oh-

jausta siihen asiaan ja saada viisautta tähän asiaan.”(H7) 

 

 

Hengellistä auttamista on pidetty aikaisempien tutkimusten mukaan kaiken diakonia-

työn perustana. Osa diakoniatyöntekijöistä arvottaa hengellisen auttamisen aineellista 

avustamista tärkeämmäksi. (Juntunen 2011; Jokela 2011.) Oman aineistoni perusteella 

hengellisen auttamisen sijasta painotettiin asiakkaan henkisen jaksamisen tukemista. 

Henkinen tukeminen liitettiin vahvasti osaksi asiakkaan rinnalla kulkemista. Rinnalla 

kulkeminen toteutui konkreettisen taloudellisen avun antamisen, ihmisten kuuntelemi-

sen, ajan antamisen, neuvonnan ja ohjauksen kautta. Nämä auttamisen osa-alueet muo-

dostivat asiakkaan henkisen tukemisen kokonaisuuden.  

 

Diakoniatyön yhtenä tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen. Käsite ko-

konaisvaltaisesta auttamisesta on yleisesti käytetty diakoniatyön yhteydessä. Opinnäyte-

työni tulos nostaa esille kysymyksen, mikä pohjimmiltaan tekee diakoniatyön auttami-

sesta kokonaisvaltaista ja erityistä suhteessa muihin auttajatahoihin. Haastattelemani 

diakoniatyöntekijät kokivat diakoniatyön olevan erityinen auttajataho verrattuna muihin 

yhteistyötahoihin. Auttamisen erityisyys ja erilaisuus korostuivat verrattaessa diakonia-

työtä kuntien sosiaalityöhön. Sosiaalityön antamaa apua ei pidetty niin kokonaisvaltai-

sena kuin diakoniatyön antamaa apua. Sosiaalityötä ja erityisesti toimeentulotukeen 

liittyvää työtä kuvattiin lakeihin ja normeihin perustuvaksi, kiireen sävyttämäksi ja vain 

talousasioihin keskittyväksi työksi, jossa ei huomioida ihmisen kokonaiselämäntilannet-

ta. 
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Diakoniatyössä saatetaan ajatella, että työn erityisen arvopohjan vuoksi asiakastyö olisi 

jossakin määrin automaattisesti eettisesti parempaa ja asiakkaat tulisivat kokonaisvaltai-

semmin autetuiksi. Tämä näkemys voi yksipuolistaa työntekijöiden tapaa toimia diako-

niatyön asiakastyössä. Pelkästään pyrkimys antaa aikaa ja kuunnella asiakasta eivät vie-

lä yksin tee diakoniatyön auttamisesta erityistä. Eettisyys voidaan liittää kaikkeen sosi-

aalialan auttamiseen, mutta hengellinen ja sielunhoidollinen auttaminen erottavat diako-

niatyön muista auttajatahoista. Diakoniatyöntekijöiden yhtä keskeistä asiantuntijuuden 

osa-aluetta kutsutaankin eettis-spiritualiseksi osaamiseksi, mikä sisältää kolme eri 

osaamisaluetta: eettisyyden, hengellisyyden ja sielunhoidon. (Juntunen 2010, 17–29).  

 

Diakoniatyöntekijöiden eettinen asiantuntijuus pohjautuu Raamatusta nousevaan ohjee-

seen rakastaa ja palvella lähimmäisiä. Jos diakoniatyössä ei tuoda esillä eettis-

spirituaalista osaamista auttamistilanteissa, mikä lopulta erottaa diakoniatyön muusta 

sosiaalialan auttamisesta. Jos diakoniatyöntekijät eivät konkreettisesti tuo näkyväksi 

työn arvopohjaa ja perustaa, vaarana on, että diakoniatyö muuttuu niin sanotuksi yleis-

auttajiksi ja työala kadottaa oman hengellisen arvopohjansa ja erityisyytensä. Siksi on 

tärkeä tiedostaa, mitä yleisesti käytetyillä käsitteillä ja määritelmillä diakoniatyöstä oi-

keasti tarkoitetaan ja mitä konkreettisia asioita ne pitävät sisällään.  

 

Vaikka diakoniatyön ja sosiaalityön käytännöistä on löydettävissä eroavaisuuksia, on 

työalojen arvoperusteissa yhteneväisyyksiäkin. Sekä sosiaalialan että kirkon diakonia-

työn yksi tärkeimmistä päämääristä on tuottaa ihmistä kunnioittavia ja ihmisen itsemää-

räämisoikeutta tukevia palveluja. Asiakassuhteissa vallan tulisi aina rakentua oikeuksien 

pohjalle: jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus vaikuttaa omaa elämää koskeviin asioihin 

ja päätöksentekoon silloinkin, kun ihminen tarvitsee apua. (Pohjola & Laitinen 2010, 

314–315). Kaiken auttamisen tavoitteena tulee olla pyrkimys vahvistaa ihmisen omia 

voimavaroja ja lisätä asiakkaan omaa osallisuutta elämän eri osa-alueilla.  
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8.3 Taloudellisen avustamisen periaatteet 

 

Selvitin tuomiorovastikunnan seurakuntien diakoniatyön taloudellista avustamista oh-

jaavia seurakuntakohtaisia avustamisen periaatteita ja käytäntöjä. Jokaisessa Mikkelin 

tuomiorovastikunnan seurakunnassa oli käytössä joko kirjallisesti sovitut avustamisen 

periaatteet tai osittain kirjallisesti laaditut ja/tai osittain suullisesti työntekijöiden kesken 

sovitut toimintaperiaatteet. Kaikki haastattelemani diakoniatyöntekijät pitivät yhteisesti 

sovittuja avustamisen periaatteita tärkeinä, käytännön avustustyön perustana ja avustus-

toimintaa ohjaavina. Taloudellisen avustamisen periaatteet koettiin tärkeiksi kaikissa 

avustustilanteissa. Periaatteiden nähtiin parhaimmillaan lisäävän asiakkaiden tasaveroi-

suutta avustustilanteissa. Yhdessä laaditut periaatteet ja periaatteisiin sitoutuminen yh-

denmukaistivat seurakuntien avustuslinjoja ja vähensivät yksittäisten työntekijöiden 

omien näkemysten vaikutusta avustustilanteissa ja päätöksissä.  

 

”Kyllähän se sitä ammatillisuutta ja turvaa tuo tavallaan siihen tilantee-

seen. Sitä stressiä vähentää, koska sitä ajattelee että meillä toimitaan niin 

kuin näin.”(H7) 

 

”Kun on useampia ihmisiä ja meillä on omat näkemykset siitä ja jos me ei 

olla yhdessä pohdittu sitä, mikä on meidän yhteinen tapa toimia niin me 

kohdellaan ihmisiä epätasa-arvoisesti.”(H10) 

 

 

Jokaisessa tuomiorovastikunnan seurakunnassa oli vähintään yhdessä sovittu, ketkä 

työntekijöistä päättivät avustusten myöntämisestä, kuinka monta avustusta asiakkaille 

pystyttiin kaikkiaan myöntämään kalenterivuoden aikana ja mihin euromääriin asti 

avustuksia pääsääntöisesti myönnettiin. Avustamisen periaatteet oli seurakunnissa laa-

dittu siten, että valmistelutyön oli useimmiten ensin tehnyt yksi diakoniatyöntekijä. 

Alustavan rungon pohjalta oli yhdessä toisten diakoniatyöntekijöiden kanssa keskusteltu 

periaatteiden sisällöistä. Keskusteluun oli voinut osallistua myös työalan lähiesimies. 

Valmistelutyön jälkeen periaatteet vietiin diakoniatyön johtokuntaan tai vastuuryhmään, 

jos seurakunnissa oli toiminnassa kyseiset viranhaltijoista ja vapaaehtoisista seurakunta-

laisista muodostetut ryhmät. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa periaatteet oli viety 

suoraan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Lopullisen hyväksynnän periaatteille kaikis-

sa seurakunnissa antoi kirkkoneuvosto.  
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Haastatteluaineiston mukaan tuomiorovastikunnan seurakuntien taloudellista avustamis-

ta yhdisti kolme yhteistä avustamisen periaatetta. Yhdistävien periaatteiden mukaan 

ensisijassa autettiin niitä ihmisiä, joiden hätä oli suurin. Toisessa periaatteessa painotet-

tiin avun antamista niille ihmisille, joita ei muulla tavoin autettu. Kolmannessa pariaat-

teessa korostettiin diakoniatyön kautta myönnettyjen avustusten viimesijaisuutta.  

 

Käytännössä Mikkelin tuomiorovastikunnan seurakunnissa yksittäiset diakoniatyönteki-

jät pystyivät itse myöntämään avustusta 100 eurosta 300 euroon asti. Hirvensalmella 

diakoniatyöntekijä sai yksin myöntää avustusta 150 euroon, Mäntyharjulla 300 euroon, 

Kangasniemelle 170 euroon, Juvalla 100 ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa 100 

euroon asti. Juvalla ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa kahden viranhaltijan pää-

töksellä voitiin avustusta myöntää enintään 200 euroa. Mäntyharjun seurakunnassa dia-

koniatyöryhmä sai päättää avustuksista 500 euroon asti ja sitä suuremmat avustukset 

vietiin kirkkoneuvoston päätettäviksi. Juvalla 200 euroa ylittävät avustukset käsiteltiin 

diakoniatyön johtokunnassa. Hirvensalmella ja Kangasniemellä viranhaltija ja kirkko-

herra pystyivät yhdessä myöntämään taloudellista apua aina 600 euroon asti. Sitä suu-

remmat avustukset menivät kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi. Mikkelin tuomiokirkko-

seurakunnassa isommat avustukset vietiin diakoniatyöntekijöistä koostuvan avustustyö-

ryhmän käsiteltäviksi. 

 

Avustuspäätöksissä käytettiin yleisesti harkintaa ja arvioitiin asiakkaan kokonaistilan-

netta. Avustusten myöntäminen perustui aina diakoniatyöntekijän tai diakoniatyönteki-

jöiden tekemiin esityksiin asiakkaan tilanteesta ja avun tarpeista. Mahdollisuuksien mu-

kaan avustuspäätöksiä tehdessä käytiin keskustelua ja neuvottelua avustuksen myöntä-

misen perusteista lähimmän työparin tai lähiesimiehen kanssa. Viranhaltijoiden tekemät 

esitykset suuremmista avustuksista vietiin kaikissa seurakunnissa avustuksista päättävil-

le henkilöille tai työryhmille. Pienemmissä seurakunnissa luottamushenkilöillä oli 

isompi rooli avustusten päätöksenteossa kuin Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa, 

jossa viranhaltijat yhdessä päättivät avustusten myöntämisestä lähiesimiehen kanssa. 

Hirvensalmen ja Juvan seurakunnissa taloudellista avustamista ei pidetty kovin laajana 

ja paljon työaikaa vievänä työmuotona. Samansuuntaisesti koettiin osassa Mikkelin 

tuomiorovastikunnan pienemmissä, maaseutumaisissa alueseurakunnissa. Mikkelin 

tuomiokirkkoseurakunnassa taloudellinen avustaminen oli keskittynyt Ristimän alue-
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seurakunnan alueelle. Mäntyharjun ja Kangasniemen seurakunnissa taloudellisen avus-

tamisen tarve ja kysyntä olivat melko tasaista läpi vuoden. 

 

 

8.4 Taloudellisen avustamisen käytännöt 

 

Tuomiorovastikunnan seurakuntien diakoniatyön taloudellisen avustamisen käytännöis-

tä oli löydettävissä yhteneväisiä toimintatapoja. Taloudellinen avustaminen tapahtui 

avustusvastaanotoilla. Jokaisessa seurakunnassa oli sovittu säännölliset päivystysajat. 

Päivystyksiä pidettiin joko kerran tai kaksi viikossa. Päivystysaikoina asiakkaat tulivat 

vastaanotolle ennalta sovitusti tai ilman ajanvarausta. Mikkelin tuomiokirkkoseurakun-

nan Ristimäen alueseurakunnassa oli käytössä puhelinpäivystys kolmena päivänä vii-

kossa, jolloin asiakkaalle varattiin aika päivystysvastaanotolle. Diakoniatyöntekijä teki 

puhelimessa arvion asiakkaan tilanteesta ja päätti, voidaanko asiakkaalle varata aika 

vastaanotolle. 

 

”Ensin kuunnellaan, millainen se asiakkaan tilanne on ja onko se sellai-

nen, että meidän avustuksella voidaan auttaa eli varataanko meille aika. 

Tänne ei voi tulla ihan vaan, että nyt tulin hakemaan avustusta.”(H6) 

 

 

Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen ja Mäntyharjun seurakunnissa ei ollut käytössä 

vastaavaa puhelinpäivystystä. Vastaanotolle pystyi tulemaan ilman ajanvarausta. Asiak-

kaita otettiin vastaan päivystysvastaanottojen lisäksi muina aikoina, työntekijän oman 

harkinnan mukaan. Ilman ennalta sovittua aikaa vastaanotolle tulivat yleensä toistuvasti 

autettavat asiakkaat. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan maaseutumaisissa alueseura-

kunnissa otettiin asiakkaita vastaan avustusvastaanottojen lisäksi sopimuksen mukaan. 

 

”Nää meijän vakkariasiakkaat, jotka tietää miten tää homma toimii, tulee 

varaamatta aikaa päivystysaikana.”(H1) 

 

”Ne on ne tietyt ketkä on oppinu täällä vastaanotolla käymään.”(H2) 

 

 

Seurakunnissa oli käytössä omat diakoniatyön asiakasrekisterit. Tiedot asiakkaista kir-

jattiin joko Status- tai Katrina-työkirjoihin taikka itse tehtyihin asiakasrekistereihin. 

Tietokoneohjelmiin tai omiin rekistereihin lisättiin asiakkaan kirjallisella suostumuksel-
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la häntä koskevat tiedot ja päätökset myönnetyistä avustuksista. Avustusvastaanotoilla 

asiakkailla tuli olla mukana joko toimeentulotukipäätös tai tiedot muista etuuksista, tu-

loista, menoista ja veloista. Mahdollinen avustus perustui ensisijassa työntekijän teke-

mään talouslaskelmaan ja työntekijän arvioon asiakkaan kokonaistilanteesta. 

 

Yhdessä sovitut ja määritellyt avustusten ylärajat ja avustuskerrat antoivat raamit avus-

tusten suuruudelle. Yhteisesti sovituista periaatteista ja käytännöistä huolimatta yksittäi-

selle työntekijälle tai työparille jäi harkinta- ja päätösvallan käyttämisen mahdollisuus 

avustusten myöntämisessä. Mikkelin Ristimäen alueseurakunnassa päätösvalta avustus-

vastaanotolla oli jaettu kahdelle diakoniatyöntekijälle. Esimerkiksi seurakunnassa, jois-

sa työskenteli vain yksi tai kaksi viranhaltijaa, harkintavalta avustustilanteissa jäi lähes 

yksinomaan yksittäiselle työntekijälle. Avustamisen periaatteiden keskeinen tavoite on 

pyrkiä vähentämään työntekijän omien näkemysten vaikutusta avustuspäätöksiin ja vä-

hentää asiakkaiden valikoitumista. 

 

”Mut kun meitä on useampia ihmisiä ja meillä on omat näkemyksemme ja 

jos me ei olla yhdessä pohdittu sitä, että mikä se on se meidän yhteinen 

tapa toimia, niin me kohdellaan ihmisiä epätasa-arvoisesti. Se on mun 

mielestä paha, että ihmiset valikoituu tai saa erilaista apua riippuen siitä, 

kenen avustusvastaanotolle ne valikoituu. Sen takia on tärkeä luoda yhtei-

set säännöt. Vaikka meitä on monta niin aina samoilla periaatteilla kaikki 

työntekijät ja kaikkien ihmisten kohdalla. Ei oo kavereita tai suosikkeja, 

joita autetaan enemmän vaan tässä on rajat ja niillä mennään.”(H10) 

 

 

Asiakkaan taloudellinen avustaminen alkoi asiakkaan kokonaistilanteen kartoittamises-

ta. Jokaisessa seurakunnassa varmistettiin, oliko asiakas hakenut ja saanut kunnan sosi-

aalitoimen myöntämää toimeentulotukea.  

 

”Jos on uusi asiakas, niin hän soittaa ensin meille ja me pyydetään että 

hän kävis sosiaalitoimistossa ja tulis sitten sieltä saadun paperin (toi-

meentulotukipäätös) kanssa meille. Eli silloin meille tulis faktana ja to-

dennettuna se tilanne.”(H3) 

 

”Jos asiakas soittaa niin sitten mä aina tarkistan, että onko se käynyt tääl-

lä meillä aikaisemmin ja sitten mä katon, että onko sillä mitään aikaisem-

pia merkintöjä asiakasrekisterissä. Tarkistan että ovatko käyneet sosiaali-

toimessa, ovatko sieltä joskus anoneet ja saaneet ja yleensä aika tiukasti 

vaadin, että ois ne paperit edes lähteneet sinne. Niin sit jos sanoo, että en 

mä oo jaksanut, viittinyt niin sit mä mietin, että johtuuko se jaksaminen 



63 
 

siitä että ei oikeesti jaksa. Me voidaan sitten yhdessäkin ne paperit täyt-

tää. Mut sitten jos on kyseessä ihan semmosesta asenteesta että minä en 

sinne mene, niin kyllä mä sitten sanon, että se on se ensisijainen ja vasta 

sitten me autetaan.”(H5) 

 

 

Diakoniatyöntekijät määrittelivät diakoniatyön taloudellisen avun viimesijaiseksi aut-

tamisen muodoksi. Asiakasta neuvottiin ja ohjattiin häntä koskevien etuuksien hakemi-

sessa. Taloudelliseen avustamiseen liittyi yhteistyön tekeminen eri auttajatahojen kans-

sa. Yhteistyötä tehtiin niin oman työyhteisön sisällä kuin kunnan sosiaalitoimen, velka-

neuvonnan, Kansaneläkelaitoksen, paikallisten yhdistysten ja muiden uskonnollisten 

yhteisöjen (helluntaiseurakunta, vapaakirkko) kanssa. Asiakkaiden talousasioista ja las-

kujen maksuajoista neuvoteltiin paikallisten sähköyhtiöiden, kaupungin ja kuntien 

vuokratalojen sekä perintätoimistojen kanssa.  

 

Diakoniatyöntekijöiden kokemukset yhteistyön tekemisestä asiakkaiden taloudellisessa 

avustamisessa vaihtelivat. Neljä haastattelemaani työntekijää koki diakoniatyön olevan 

toissijainen auttaja, niin sanottu epävirallinen taho. 

 

”No, mä toivoisin että diakoniatyö voisi olla ihan semmoinen täysivaltai-

nen, tasavertainen kumppani mutta harmittavan usein joutuu vähän sel-

laiseksi altavastaajaksi siinä.”(H1) 

 

”Mutta myöskin oon havainnut sellaista tiettyä kyseenalaistamista että tää 

meijän avustusten myöntäminen ja kuinka mielekästä se on ja käytetäänkö 

sitä hyväksi ja tai väärin. Että niistä on tullut keskustelua ja on sellaisia 

avoimia kysymyksiä joita mietitään.”(H4) 

 

 

Seitsemän diakoniatyöntekijää piti työalaansa tasaveroisena, arvostettuna ja luotettavana 

auttajana muiden toimijoiden joukossa. 

 

”Meihin suhtaudutaan hyvin. Mä iloitsen siitä, että kun mä sanon että 

olen diakoniatyöntekijä niin se yleensä avaa mahdollisuudet. Meihin luo-

tetaan ja nähdään, että me tehdään asioita.”(H10) 

 

 

Diakoniatyöntekijät toivat haastatteluissa esille näkemyksensä siitä, miten diakoniatyön 

antama taloudellinen apu auttoi asiakasta. Työntekijöiden mielestä taloudellinen apu 

auttoi asiakasta menemään eteenpäin kyseisessä elämäntilanteessa. Työntekijät painotti-
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vat, että avun tuli olla asiakkaan elämäntilannetta tukevaa, ennen kaikkea ohjauksellista 

tukea. Auttamisen perustana oli vuorovaikutuksellinen työskentely, jossa tuettiin asiak-

kaan omia voimavaroja.  

 

Keskeinen työni tulos oli, että työntekijän oma kiinnostus perehtyä asiakkaan taloudelli-

seen tilanteeseen, tiedollinen osaaminen taloudellisista kysymyksistä ja palvelujärjes-

telmästä vaikuttivat siihen, miten asiakkaan tilannetta alettiin selvittää, ja millaista apua 

hän kokonaisuudessaan sai. 

 

”Se on itelleni isoin haaste, koska en niin kuin rakasta tällaisia pykälien 

lukuja, se ei vaan ole mun juttu. Se on suurin haaste, että pysyy ajan tasal-

la siinä, että mitkä on niitä apuja ja mitä saa yhteiskunnalta ja että osaa 

neuvoa ihmisen oikean avun piiriin ja oikean ihmisen luokse.”(H8) 

 

”Mä osaan sen tukiviidakon hyvin. Ja sitten mä valitan. Esimerkiksi kun 

on ne tuet, jotka laissa on määritelty ihmiselle niin ne tuet pitäisi jonkun 

ihmiselle hakea. On paljon tukia, joita ei ihmiset edes tiedä olevan. Ja hoi-

totuki on yksi sellainen. Mun mielestä on jotain erittäin väärää että pitää 

valittaa että sitä tukea saa.”(H10) 

 

”Sit olen asiakkaalle sanonut, että määkään en tiedä kaikkia niitä tukia, 

mitä sä voit saada ja niitä voidaan yhdessä ihmetellä ja pohtia. ”(H5) 

 

 

Työntekijät vaikuttivat siihen, kenelle avustukset kohdennettiin, millaisia summia asi-

akkaille myönnettiin, mihin tarkoituksiin ja millaista ohjausta asiakas kaikkiaan sai. 

Työntekijöiden käyttämää harkinta- ja päätösvaltaa asiakastyössä kuvasi esimerkiksi 

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa käytössä olevat, eri perustein laaditut listat asiak-

kaista. Listojen tarkoituksena oli vähentää avustusten mahdollisia väärinkäytöksiä.  

 

”Sitten jos ihminen on semmosella listalla, että sille voidaan antaa aika 

vain kahden ihmisen suostumuksella. Eli pitää olla kaksi työntekijää ennen 

kuin sille ihmiselle voidaan antaa aika.”(H8) 

 

 

Asiakkaat saattoivat päätyä listoille tilanteissa, joissa asiakkaalle tai perheelle oli vuo-

sien aikana myönnetty säännöllisesti toistuvia avustuksia ja avustuksista huolimatta 

elämäntilanteessa ei ollut tapahtunut pysyviä muutoksia. Listoille kirjattiin muun muas-

sa ne asiakkaat, joiden kohdalla oli ilmennyt väärinkäytöksiä myönnettyjen avustusten 
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käytössä. Esimerkiksi maksusitoumuksella ei ollut ostettu peruselintarvikkeita sopimuk-

sen mukaisesti. Toisissa tapauksissa asiakas ei ollut rehellisesti kertonut kaikkia avus-

tusten myöntämiseen vaikuttavia asioita, jotka olivat myöhemmin tulleet esille. Osa 

listoille joutuneista asiakkaista oli voinut hakea avustusta useasta eri seurakunnasta. 

 

Vaikka yhteiset periaatteet ja toimintatavat koettiin diakoniatyöntekijöiden keskuudessa 

tärkeiksi ja työtä ohjaaviksi, diakoniatyöntekijät toivoivat, että he voisivat tehdä työs-

sään asiakkaan kannalta joustavia päätöksiä ja säilyttää harkinnan käytön mahdollisuu-

den avustuspäätöstilanteissa. Työntekijät vertasivat diakoniatyötä sosiaalityöhön, jota 

ohjaavat lakisääteiset normit ja ohjeistukset. Diakoniatyön ei haluttu muuttuvan sosiaa-

lityön kaltaiseksi työksi.  

 

”Joitakin asioita arviostakin hyväksyn, ei ilmeisesti pitäisi hyväksyä. Mut-

ta kyllä minä oon joihinkin asioihin luottanut myöskin. Mutta sanon, että 

jatkossa en voi käsitellä, jos et sinä tuo sitten niitä papereita mukanasi. 

Me pystytään paremmin kuin sosiaalitoimi huomioimaan näitä eri näkö-

kohtia. Et semmonen inhimillinen tilanne ottamaan paremmin huomioon.” 

(H6) 

 

Aikaisemmat taloudellista avustamista käsittelevät tutkimukset osoittavat, että asiak-

kaan subjektius eli ihmisen oman elämäntilanteen asiantuntijuuden huomioiminen ja 

kunnioittaminen eivät aina toteudu taloudellisen auttamisen yhteydessä. (Juntunen 

2011, 118–121). On tärkeää, että diakoniatyöntekijät tiedostavat vallan läsnäolon asia-

kassuhteissa. Kaiken diakoniatyössä tapahtuvan auttamisen tulisi olla asiakkaan valtau-

tumista tukevaa. Tavoitteena on tunnistaa ja ottaa käyttöön asiakkaan oma asiantunti-

juus. Yhteistyön perustana on vuorovaikutuksellinen työskentely, jossa vahvistetaan 

asiakkaan voimavaroja, oikeuksia ja mahdollisuuksia muutokseen sekä kannustetaan 

ottamaan vastuuta omaa elämää koskevista päätöksistä. Diakonian asiakastyössä ollaan 

samanaikaisesti tekemisissä yksittäisten ihmisten vallan puutteiden ja vallan vahvista-

misen kanssa. (Juntunen 2009, 139–142). 
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8.5 Taloudellisen avustamisen rooli osana diakoniatyötä 

 

Diakoniatyön taloudellisen avustamisen nähtiin tuovan uusia ihmisiä seurakunnan yh-

teyteen. Avustusvastaanotoilla kohdattiin eri asiakkaita kuin esimerkiksi kotikäynneillä. 

Taloudellisen avustamisen kautta oli ollut mahdollista kohdata ja auttaa niitä ihmisiä, 

joita ei muutoin diakoniatyössä tai laajemmin koko seurakuntien tekemässä työssä olisi 

tavoitettu. Taloudellinen avustaminen oli johtanut pitempikestoisiin asiakassuhteisiin, 

joissa oli myöhemmin käyty läpi laajemmin ihmisen elämäntilannetta. Positiiviset ko-

kemukset avustustilanteista ja asiakkaiden kanssa työskentelemisestä lisäsivät työnteki-

jöiden myönteisempää suhtautumista taloudelliseen avustamiseen. 

 

Diakoniatyöntekijät vertasivat seurakuntien taloudellisen avustamisen roolia ja merki-

tystä kuntien sosiaalityöhön. Diakoniatyön antamaa taloudellista apua kuvattiin jousta-

vaksi ja ihmisen kokonaistilanteen huomioon ottavaksi auttamiseksi. Haastatteluista 

nousi esille, että diakoniatyön yhtenä tehtävänä oli puolustaa ja varmistaa asiakkaiden 

oikeuksien toteutuminen. Oikeuksien puolustaminen liitettiin vahvasti juuri asiakkaiden 

taloudelliseen avustamiseen. Eniten epäkohtia, joihin työntekijöiden tuli puuttua, esiin-

tyi sosiaalitoimen myöntämissä viimesijaisissa toimeentuloetuuksissa. Seuraavat haas-

tattelusitaatit osoittavat, että diakoniatyön ja sosiaalitoimen yhteistyön tekemiseen liittyi 

omia haasteita ja jännitteitä.  

 

 

”Sosiaalitoimessa se on selkeästi se, että siellä esitetään faktat ja meillä 

puhutaan siitä ihmisen kokonaisuudesta, siitä elämän kokonaistilanteesta, 

jossa se talous syystä tai toisesta on niin kuin haastavaa. Mutta musta se 

on osa sitä ihmisen kokonaisuutta. Se ei voi olla vain pelkkä se taloudelli-

nen avustaminen se on se kokonainen ihminen.”(H3) 

 

”Meillä on käyty tällaisia rajakeskusteluja, että pitääkö mennä samaan 

kuin sosiaalitoimi vai olla erilainen. Mie aina itse tuon sen kriittisen nä-

kökulman, että ei vietäis siihen toimeentulotukityyppiseen ajatukseen, kos-

ka se on ihmistä kohtaan aika väärä tai ankara. Minusta diakonia saisi ol-

la jotain muuta.”(H7) 

 

”Jotenkin ollaan herättelemässä ja puhumassa sen asiakkaan puolesta. 

Tuntuu että sosiaalitoimessa ne kattoo hirveen kapealaisesti eivätkä vält-

tämättä nää sitä kokonaistilannetta. Se asetelma on usein että asiakas vas-

taan muu yhteiskunta ja tahot ja paperisota. Et vois olla siinä rinnalla olla 

vaikka mekään ei mitään myönnettäis niin mä voisin olla se ihminen, joka 
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yhdessä asiakkaan kanssa hakee niitä (etuuksia) ja pohtii ja yhdessä miet-

tii ja mitäs nyt tehdään ja jotenkin siinä niin kuin äänenä.”(H5) 

 

 

Diakoniatyöntekijät pitivät sosiaalityötä byrokraattisena ja normitettuna työalana. Dia-

koniatyöntekijät toivoivat, että diakoniatyö ei muutu entistä enemmän sosiaalityön kal-

taiseksi. Työntekijät haluavat jatkossakin auttamisen pohjautuvan diakonisiin perustei-

siin, osittain myös taloudellisen avustamisen kohdalla.  

 

”Se, että on diakoninen peruste, joka nousee Raamatusta ja sitten on, että 

autetaan niitä joiden hätä on suurin. Ja sitten on erikseen ne perusteet, 

mitkä on ne periaatteet täällä seurakunnassa taloudellisesta avustamises-

ta.”(H8) 

 

 

 

8.6 Taloudellisen avustamisen haasteet ja avustamisen tulevaisuuden kuva 

 

Suurimpina seurakuntien diakoniatyön taloudellisen avustamisen haasteina pidettiin 

työn ulkopuolelta tulevia, käytännön avustamisen resursseihin vaikuttavia tekijöitä. 

Esille nostettiin yhteiskunnan palvelujärjestelmän rakenteeseen liittyvät puutteet, jotka 

näkyivät järjestelmän heikentyneenä kykynä vastata ihmisten avun tarpeeseen. Pahin 

tilanne olisi, jos yhteiskunnan taloustilanne heikkenisi nopeasti ja sen seurauksen seura-

kuntien taloudellisen avun kysyntä kasvaisi. Työntekijät arvioivat, että nykyisillä mää-

rärahoilla ei pystyttäisi vastaamaan lisääntyvään taloudellisen avun tarpeeseen. Nykyi-

nenkin tilanne koettiin ajoittain vaikeaksi, mutta nykyiseen taloudellisen avun kysyn-

tään oli pystytty vastaamaan eri seurakunnissa. Ihmisten odotukset seurakuntien mah-

dollisuuteen auttaa taloudellisesti olivat työntekijöiden mielestä liian suuret. 

 

”No, ihmisten odotukset on niin tähtitieteelliset että ne kuvitelmat siitä, 

minkälaiset resurssit meillä on auttaa taloudellisesti on epärealistiset.” 

(H11) 

 

”Suurin haaste on niukkuuden jakaminen. Kun kaikille ei voi antaa ja aina 

ei voi sanoa kyllä.”(H7) 
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Taloudellisen avustamisen haasteet liittyivät myös yhteistyön tekemisen käytäntöihin. 

Jokaisessa seurakunnassa tehtiin jonkin asteista yhteistyötä kuntien sosiaalityöntekijöi-

den kanssa taloudellisen avun kysymyksissä. Diakoniatyöntekijöiden mielipiteet olivat 

yhteneväiset: päävastuu ihmisten taloudellisesta avustamisesta tuli olla kuntien sosiaali-

toimella nyt ja tulevaisuudessa. Haastattelussa pohdittiin monipuolisesti yhteistyön ke-

hittämisen perusteita ja toimintamalliehdotusta yhteistyön tiivistämiseksi sosiaalityön 

kanssa. Taloudellisen avustamisen päävastuu ehdotettiin siirrettäväksi sosiaalityön vas-

tuulle ja seurakuntien diakoniatyön erityisosaamista olisi henkisen ja hengellisen tuen 

antaminen ja arjessa selviytymisen tukeminen. Sosiaalityöntekijöillä nähtiin olevan 

enemmän vahvaa, ammatillista talousosaamista. 

 

”Sosiaalitoimi ja yhteiskunta huolehtis siitä taloudellisen avun antamises-

ta ja me sitten siitä henkisestä ja hengellisestä puolesta. Jos me saataisiin 

nää yhteen, koska heillä ei oo siihen (henkinen ja hengellinen tuki) aikaa, 

voimavaroja ja taitookaan. Kyl mä henkilökohtaisesti koen, että ei mulla 

oo sitä taitoo, mikä heillä on niissä talousasioissa. Että ne, joilla on se tai-

to, lain määrittelemä oikeus ja joita suojelee ne lain määrittelemät perus-

teetkin, niin he pääsääntöisesti myöntäisivät sen rahan ja me tuettaisiin si-

tä ihmistä selviytymään siinä arjessa ja jokapäiväisessä elämässä.”(H3) 

 

Haastatteluissa tuli esille näkökulma, jonka mukaan taloudellisesta avustamisesta tulisi 

luopua kokonaan diakoniatyössä.  

 

”Voisi jättää talousavustamisen kokonaan ja enemmän panostaa siihen 

ihmisten elämänhallintaan.”(H4) 

 

”Välillä mietin, että sen vois katkaista kokonaan.. ja välillä mietin, että 

eihän diakoniatyössä tarvittais mitään muuta kuin vaan sen ihmisen kans-

sa olemista ja nekin määrärahat käytettäis, että me ostettais jokin paku ja 

alettais ajelemaan tuolla kylillä. Ja kun aatellaan että onks siitä oikeesti 

millaista apua ja onks se ees meidän tehtävä.”(H5) 

 

 

Avustamisesta luopumista perusteltiin vahvasti työntekijän henkilökohtaisilla mielipi-

teillä ja kokemuksilla taloudellisen avun merkityksestä osana diakoniatyötä. Ne työnte-

kijät, jotka toivoivat taloudellisen avustamisen roolin vähenevän tai loppuvan kokonaan 

diakoniatyössä, kokivat itsellään olevan enemmän tiedollisia ja taidollisia puutteita ta-

loudellisen avustamisen kysymyksissä kuin niillä työntekijöillä, jotka suhtautuivat ta-

loudelliseen avustamiseen myönteisemmin.  
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Lisäkoulutusta ja selkeitä taloudellisen avustamisen periaatteita ja toimintaohjeita toi-

vottiin taloudellisen avustamisen tueksi seurakuntien diakoniatyöhön. 

 

”Pitäis luoda myös yhteiset perusteet, joista kaikki diakoniatyöntekijät pi-

täisi kiinni ja sit meidät koulutettais niihin. Mut tällä tavalla jos me jatke-

taan tätä avustamista, niin silloin ollaan aika paljon oman ymmärryksen 

varassa ja usein toimitaan sit nii ku kuitenkin mututuntumalla.”(H3) 

 

 

Asiakkaiden moniongelmaisuuden nähtiin lisäävän asiakkaiden avun tarvetta. Ihmisten 

velkaantuminen, vuokrarästien lisääntyminen, ongelmat elämänhallinnassa, taidoissa 

hoitaa ja suunnitella omaa taloutta, vaikeuttivat diakoniatyön mahdollisuuksia auttaa 

asiakkaita. 

”Haasteena on jotenkin se, että asiakkailla on monia luottoja monelle eri 

taholle ja ne kasvaa hirveetä korkoa ja ne ei oikein itsekään tiedä, mistä 

mikäkin on tullut. Ja ne maksaa velkaa velalla. Tuntuu että joutuu teke-

mään hirveen työn ja sitten siltikään ei välttämättä tiedä, onko tässä edes 

se koko taloudellinen tilanne. Että ne on niin moniongelmaisia ja niihin 

liittyy usein muuta sairautta ja mielenterveysongelmaa, päihdeongelmaa. 

Aina ei edes tiedä, mistä lähteä liikkeelle. Onko se päihdeongelma se yk-

könen ja jos sitä hoitaa niin se talouskin tasaantuu vai onko se talous niin 

ahdistavaa että ihminen juo sen takia… ”(H5) 

 

 

Asiakkaiden talous- ja elämäntilanteen selvittämistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 

koettiin vaikeuttavan tiedonkulkuun, vaitiolovelvollisuuteen, byrokratiaan ja tietosuoja-

lakiin liittyvät asiat.  

 

”Tämä vaitiolovelvollisuus ja tietosuojalaki on monessa kohdassa noussut 

itseään vastaan ennen kaikkea asiakasta vastaan. Että niin kuin asioiden 

hoitaminen on hirveän haasteellista kun aletaan yhdessä asioita selvittä-

mään. Ja asiakas on siinä mukana niin useimmiten riittää että antaa puhe-

limen asiakkaalle ja hän kertoo kuka on ja mistä on kyse mutta on paikko-

ja (postimyyntifirmat) joihin sekään ei riitä.”(H1) 

 

”Sielläkin on niin (sosiaalitoimi) että toiset työntekijät on hirveen varo-

vaisia, mitään ei tämmöisiä henkilöpaljastuksia sais niin kuin tehdä ja ei-

kä antaa. Mutta sitten nää joiden kanssa tehdään esimerkiksi kotikäyntejä, 

niin kyllä ne avoimesti puhuu. Kuitenkin asiakkaan parhaaksi toimi-

taan.”(H8) 
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Selvitin haastattelukysymysten avulla, millaisena työntekijät näkivät diakoniatyön ta-

loudellisen avustamisen tulevaisuuden. Taloudelliselle avustamiselle uskottiin olevan 

tulevaisuudessakin tarvetta ja kysyntää. Vaikka työntekijöiden näkemykset taloudellisen 

avun laajuudesta ja merkityksestä vaihtelivat, taloudellisesta avustamisesta ei pääsään-

töisesti haluttu kokonaan luopua. Diakoniatyön tekemälle taloudelliselle avustamiselle 

toivottiin tulevaisuudessa selkeämpää omaa roolia ja omia avustamista ohjaavia periaat-

teita. Diakoniatyöntekijöiden kokemus oli, että taloudellinen avustamisen käytännöt 

tarvitsevat selkiyttämistä ja kehittämistä, ei vain seurakunta- tai rovastikuntatasolla, 

vaan koko kirkon tasolla.  

 

”Toivoisin sillä tavalla koko kirkon kannalta.. että samalla tavalla men-

täisiin eri seurakunnissa, että ei olis nää avustamiset kiinni siitä että onko 

hyvin toimeentuleva seurakunta vai sitten ihan kriittisillä rajoilla taloudel-

lisesti oleva seurakunta. Koska se ei saisi olla.. että eri puolella Suomea 

asuvat ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa. Pitäisi olla koko kirkon katta-

vat avustusperiaatteet.”(H4) 

 

Työntekijät näkivät, että tiukentuva valtion taloustilanne ja haasteet hyvinvointipalve-

luiden järjestämisessä eivät ainakaan tule parantamaan jo tällä hetkellä kaikkein hei-

koimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia. Elinkustannusten jatkuva nousu ja 

heikentyvä työllisyystilanne heijastuvat ihmisten hyvinvointiin. Jos sosiaaliturvaetuuk-

sia ei jatkossa pystytä tarkistamaan ja korottamaan vastaamaan todellisia elämisen kulu-

ja, erityisesti viimesijaisen toimeentuloturvan varassa elävien ihmisten asema ja osto-

voima heikkenevät entisestään.  

 

Osa työntekijöistä koki alueellisia, maakunnan tasoisia haasteita taloudellisessa avusta-

misessa. Etelä-Savon maakunnan talous- ja työllisyystilannetta pidettiin vaikeana, mikä 

näkyi asiakkaiden pitkäaikaisena taloudellisen avun tarpeena. Erityisesti nuorten aikuis-

ten pitkäaikaistyöttömyys näytti diakoniatyöntekijöiden kokemusten mukaan lisäänty-

neen. Vaikeimmassa tilanteessa olivat ne nuoret aikuiset, joilta puuttui kokonaan amma-

tillinen peruskoulutus. Koulutusta ja työtä vailla olevien nuorten elämäntilanteisiin oli 

kasautunut myös muita terveydellisiä ja sosiaalisia puutteita. Parhaillaan käynnissä ole-

valla Sote-uudistuksella etsitään keinoja ja välineitä järjestää tasapuoliset sosiaali- ja 

terveyspalvelut asuinpaikasta riippumatta jatkossakin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2014 c). 
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Yhteiskunnan palvelurakenteiden uudistuksen lisäksi seurakuntien rakenteet elävät 

muutosten keskellä. Haastatteluaineistoni mukaan diakoniatyöntekijät kantoivat huolta 

diakonian virkojen säilymisestä seurakunnissa. Seurakuntaliitosten yhteyksissä virkojen 

sisältöjä ja määriä oli tarkasteltu tuomiorovastikunnankin alueella. Virkoja oli uudelleen 

järjestelty ja jopa lakkautettu Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa.  

 

Kirkon työnantajana ja seurakuntana täytyy antaa meille edellytykset ja 

valmiudet, että me pystytään kohtaamaan ja palvelemaan myös näitä ta-

loudellisen avun tarvitsijoita. Se ei lopu tässä yhteiskunnallisessa tilan-

teessa ja tässä maailman tilanteessa…talous määrittää ja määrää. Ja sit-

ten kun seuraa tätä yhteiskunnallista keskustelua, niin joku ryhmä tai jol-

lekin ryhmälle annetaan näissä neuvotteluissa ja budjetissa näitä varoja. 

No eihän se muutaman euron korotus niin tuota taas sitten toisia auta. 

Nää on isommat puitteet joissa tätä koko Suomea, valtiota, kotimaata niin 

kuin johdetaan ja toisaalta Suomikaan ei johda itseään, koska sitten on 

nää maailmanlaajuiset markkinat ja poliittiset jutut, mitkä on kaikki me-

nossa. Kyl se avuntarve tulee jatkumaan.”(H9) 

 

”Ja että meillä säilyis se, että meillä olis niin paljon diakoniatyön virkoja, 

että meillä säilyis resurssit kohdata ja tarjota sielunhoitoa ja keskustelu-

apua.”(H1) 

 

 

Sekä yhteiskunnan että kirkon varojen vähenemisen myötä tulisi yhteistyön kehittämistä 

ja tekemistä eri toimijoiden kanssa lisätä. Yhteistyön tekemisessä diakoniatyön haluttiin 

säilyttävän sen oma ammatillinen erityisosaamisensa. Diakoniatyöstä ei saisi tulla ny-

kyistä enempää yhteiskunnan tai sosiaalitoimen avun jatke. Yhdeksi diakoniatyön kehi-

tyssuunnaksi ehdotettiin vaikutustyön lisäämistä ja asiakastyössä havaittujen yhteiskun-

nallisten epäkohtien voimakkaampaa esille tuomista. Yhdessä tekemisen ja diakoniaseu-

rakunnan nähtiin olevan yksi vastaus tulevaisuuden haasteisiin.  

 

”Diakonian tehtävä on tuoda hätää näkyväksi. Diakoniaa tarvitaan aina. 

Se tulee olemaan yksi tärkee auttamisen muoto. Ja enemmän semmosta 

seurakunnan yhdessä tekemää diakoniaa. Jos me saatais ihmisiä valjastet-

tua ihmisten auttamiseen, niin ei välttämättä tarvittais taloudellista autta-

mista. Jos me otettais sellainen vastuu. Joku on yksin kotona, kukaan ei 

käy kaupassa. Voisin kysyä, voinko mä tuoda. Niin ihan tällaisilla pienillä 

teoilla voidaan saada monta sellaista asiaa jonka eteen me nyt taistel-

laan.”(H10) 
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Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa on vahva perinne sille, että diakoniatyöstä 

vastaavat virkoihin koulutetut diakoniatyöntekijät. Tulevaisuudessa mahdollisten seura-

kuntayhtymäliitosten, tiukentuvan taloustilanteen ja vähenevien virkojen seurauksena 

diakoniatyö tulee todennäköisesti saamaan uusia toteutumismuotoja. Jo tällä hetkellä 

diakoniaa tehdään yhdessä vapaaehtoisten vastuunkantajien kanssa. Diakoniaseurakun-

nan kehittämisen lähtökohtana ei saisi olla tiukentuva talous ja sen mukanaan tuomat 

muutostarpeet. Diakoniatyön lähtökohtana tulee olla diakonian raamatullinen perusta ja 

perinne sille, että diakoniatyön tulisi olla erottamaton osa kaikkea seurakunnan elämää. 

Jokainen on kutsuttu kantamaan vastuuta lähimmäisistään. Diakoniatyö ei koskaan ole 

vain koulutettujen viranhaltijoiden tekemää työtä. Vastuu on yhteinen. Toisaalta diako-

niatyön asema seurakunnissa sekä laajemmin eri yhteistyöverkostoissa heikentyisi 

huomattavasti, jos seurakunnissa alettaisiin enenevässä määrin korvata koulutettuja dia-

koniatyöntekijöitä vapaaehtoisilla vastuunkantajilla. Diakoniatyö edellyttää laajaa am-

matillista osaamista ja koulutusta. 

 

 

8.7 Avustuskäytäntöjen yhdenmukaistaminen tuomiorovastikunnassa 

 

Opinnäytetyöni yhtenä tavoitteena oli selvittää, olisiko Mikkelin tuomiorovastikunnan 

seurakuntien diakoniatyössä tarvetta yhdenmukaistaa taloudellisen avustamisen toimin-

tatapoja ja käytäntöjä. Avustuskäytäntöjen kehittämiseen suhtauduttiin työntekijöiden 

keskuudessa hyvin myönteisesti ja sitä pidettiin jopa välttämättömänä kehityssuuntana. 

Jokaisessa seurakunnassa oli vuosien varrella muodostunut omat taloudellisen avusta-

misen tavat ja perineet. Tällä hetkellä seurakunnissa ei ole täysin yhteneväisiä avustami-

sen käytäntöjä. Työntekijät toivoivat, että taloudellisen avustamisen tapoja yhdenmu-

kaistettaisiin. Toimintaperiaatteiden tulisi sisältää käytännön avustustyöhön sovelletta-

vat yhteiset toimintaohjeet ja perusteet. Toimintaohjeet antaisivat työntekijöille raamit, 

joiden varassa avustuspäätöksiä tehtäisiin. Toimintaohjeiden ei haluttaisi olevan liian 

normitetut, vaan niiden tulisi sisältää mahdollisuus huomioida seurakuntien paikalliset 

erityispiirteet ja olosuhteet. Toimintaohjeiden ei myöskään haluttu muistuttavan sosiaa-

litoimen toimeentulotukinormeja. Harkinnanvaraisuuden säilyttäminen, neuvottelun ja 

keskustelun käymisen mahdollisuus toisten työntekijöiden kanssa avustuspäätöksiä teh-

dessä pidettiin tärkeänä osana asiakkaiden avustamista.  
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Yhteisen taloudellisen avustamisen toimintamallin uskottiin kehittävän koko työalaa ja 

lisäävän työntekijöiden ammatillisuutta. Tällä hetkellä taloudellinen avustaminen saate-

taan kokea liian jäsentymättömäksi auttamisen muodoksi. Yhdessä määritelty taloudel-

lista avustamista ohjaava toimintamalli selkiyttäisi taloudellisen avustamisen tarkoitusta 

ja tavoitteita, ja malli antaisi tukea työntekijöille avustuspäätöstilanteissa. Asiakkaiden 

oma vaikutus avustuspäätöksiin todennäköisesti vähenisi yhteisten avustusperiaatteiden 

ja niiden soveltamisen myötä. Mallin käyttöönotto seurakunnissa lisäisi oikeudenmukai-

suutta avustuspäätöksien laadinnassa ja asiakkaat olisivat avustuspäätösten suhteen ta-

saveroisemmassa asemassa koko tuomiorovastikunnan alueella. Näin ollen asiak-

kaidenkin oikeudet toteutuisivat paremmin ja työntekijöiden harkinta- ja päätösvallan 

käyttöä rajoitettaisiin toimintamallin kautta. Haastavinta yhteisen toimintamallin laa-

dinnassa olisi seurakuntien avustamisen käytäntöjen yhteensovittaminen. Erilaiset toi-

mintakulttuurit, talous- ja työntekijäresurssit sekä toimintaympäristöt vaikuttaisivat toi-

mintamallin käytännön soveltamiseen. Avustamisen toimintamallin käyttöönottaminen 

seurakunnissa edellyttäisi yhteistä keskustelua, arviointia ja jatkotyöskentelyä viranhal-

tijoiden ja lähiesimiesten kanssa. 

 

Laadin haastatteluaineistoni ja Kirkon diakoniarahaston taloudellisen avustamisen peri-

aatteiden pohjalta ehdotuksen Mikkelin tuomiorovastikunnan yhteisestä taloudellisen 

avustamisen toimintamallista. Mikkelin tuomiorovastikunnan seurakunnista laajimmat 

kirjalliset, kirkkoneuvoston hyväksymät taloudellisen avustamisen periaatteet olivat 

käytössä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa. Kuten jo työn aikaisemmassa vaiheessa 

on tullut esille, Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ei ole olemassa yhteisiä diako-

niatyön taloudellisen avustamisen perusteita tai suosituksia.  

 

Tekemäni taloudellisen avustamisen toimintamalliehdotus perustuu diakoniatyön määri-

telmään, jonka mukaan diakoniatyön tavoitteena on auttaa heitä, joiden hätä on suurin ja 

joita ei muulla tavoin auteta. Tätä määritelmää pidettiin tuomiorovastikunnan diakonia-

työntekijöiden keskuudessa tärkeänä ja seurakuntien taloudellista avustamista yhdistä-

vänä perustana. Lisäksi toimintamalliehdotuksen keskeinen perusta on kirkkojärjestyk-

sen (KJ 4:3) määritelmä, jolla perustellaan taloudellista avustamista tärkeänä osana dia-

koniatyötä. Avustamisen perusteiden lisäksi toimintaohje sisältää erittelyn avustamisen 

periaatteista ja käytännöistä. (LIITE 3.)  
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Toimintamalliehdotuksen mukaan tuomiorovastikunnan seurakuntien diakoniatyön ta-

loudellinen apu on tarkoitettu kertaluonteiseksi avuksi. Avustamista tehdään yhdessä 

muiden auttajatahojen kanssa ja ensisijainen vastuu taloudellisesta avustamisesta on 

kunnan sosiaalitoimella. Asiakkaan taloudellinen avustaminen on ohjauksellista autta-

mista, jossa huomioidaan asiakkaan elämäntilanteen kokonaisuus.  

 

Käytännössä avustaminen tapahtuu avustusvastaanotolla, jonne varataan etukäteen aika 

diakoniatyöntekijältä. Asiakkaalla on velvollisuus esittää viimeisimmät tiedot tuloista ja 

menoista sekä toimeentulotukipäätös. Avustusta ei voida myöntää ilman kirjallisten 

tositteiden esittämistä avustusvastaanotolla. 

 

Avustusta voidaan myöntää yksin asuvalle henkilölle enintään kolme kertaa vuodessa ja 

pariskunnille ilman lapsia enintään neljä kertaa vuodessa ja lapsiperheille viisi kertaa 

vuodessa. Ehdotuksen mukaan diakoniaviranhaltija voi yksin myöntää avustusta enin-

tään 100 euroa ja yhdessä toisen viranhaltijan kanssa yhteispäätöksellä 200 euroa. Sitä 

suuremmista avustuksista päättää avustustyöryhmä. Avustustyöryhmään kuuluu diako-

niatyöntekijöitä ja lähiesimies. Työryhmän koko voi vaihdella seurakunnittain. Teke-

mäni ehdotus pohjautuu Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan nykyiseen avustamisen 

käytäntöön. Haastatteluaineistoni mukaan kyseinen toimintatapa on ollut pääosin toimi-

va tuomiorovastikunnan seurakunnissa.  

 

Isompia taloudellisia avustuksia on mahdollista hakea hiippakunnan yhteisvastuurahas-

tosta tai Kirkon diakoniarahastosta. Paikallisissa seurakunnissa voidaan myöntää avus-

tusta äkillisissä kriisitilanteissa seurakuntien omista rahastoista. Taloudellista avustusta 

ei myönnetä suoraan vuokrarästeihin, vuokratakuisiin ja katkenneiden sähköjen uudel-

leenkytkentään. Näissä tilanteissa neuvotellaan maksusuunnitelmasta yhdessä asiak-

kaan, kunnan sosiaalitoimen ja velkojien kanssa.  

 

Toimintamalliehdotuksen mukaan seurakuntien diakoniatyön asiakkaalta pyydetään 

kirjallinen suostumus häntä koskevien tietojen käsittelemiseen ja tallentamiseen asia-

kasrekisteriin. Seurakuntien diakoniatyössä noudatetaan ”Lakia viranomaisen toiminnan 

julkisuudesta” (21.5.1999/621). Laissa säädetään muun muassa oikeudesta saada tieto 

itseään koskevasta asiakirjasta. Yhteistä keskustelua seurakuntien työntekijöiden kanssa 

olisi hyvä käydä asiakkaiden oikeudesta muutoksenhakuun. Sekä julkista että yksityistä 
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sosiaalihuoltoa koskee ”Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista” 

(812/2000). Lain mukaan asiakkaalla on oikeus hakea häntä koskevaan päätökseen 

muutosta. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa asiakkaalla on mahdollisuus tehdä 

muutoksenhakupyyntö häntä koskevasta avustuspäätöksestä asiakkaalle annettavalla 

kirjallisella muutoksenhakuohjeella.  

 

Muutoksenhakuohjeen käyttöön ottaminen kaikissa tuomiorovastikunnan seurakunnissa 

edellyttää asian jatkotyöskentelyä ja syvempää perehtymistä seurakuntien diakoniatyö-

hön sovellettaviin suosituksiin ja lakeihin. Seurakuntien taloudellinen avustaminen ei 

ole lakisääteistä tai virallinen osa hyvinvointipalveluja. Keskustelua tulee käydä siitä, 

lisääkö muutoksenhaku työalan byrokraattisuutta. Voidaanko asiakkaan oikeuksien to-

teutuminen varmistaa muilla keinoin? 
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9 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

9.1 Taloudellisen avustamisen kohdentuminen 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää Mikkelin tuomiorovastikunnan seurakuntien 

diakoniatyön taloudellisen avustamisen toimintatapoja ja mahdollisia kehittämistarpeita. 

Diakoniatyössä on perinteisesti itse määritelty apua tarvitsevat ihmiset ja menetelmät, 

joilla ihmisiä on pyritty auttamaan. Taloudellisesta avustamisesta päätetään varsin itse-

näisesti ja vapaasti paikallisissa seurakunnissa. Väljät avustamisen ohjeet ja paikallis-

seurakunnissa vakiintuneet avustamiset käytännöt voivat johtaa joko tiedostettuun tai 

tiedostamattomaan asiakkaiden valikointiin ja asiakkaiden eriarvoisuutta lisääviin avus-

tamisen tapoihin.  

 

Haastattelemani diakoniatyöntekijät määrittelivät taloudellisen avun aineelliseksi ja 

ohjaukselliseksi kriisiavuksi tai ensiavuksi tilanteisiin, joihin ei muilla keinoin pystytty 

nopeasti vastaamaan. Aineellisen avun tarkoituksena oli auttaa asiakasta kaikkein vai-

keimman tilanteen yli. Diakonian taloudellista apua pidettiin pienimuotoisena talous-

apuna, jossa huomioitiin ihmisen kokonaistilanne. Auttamisen kokonaisuuteen kuului-

vat aineellisen avun lisäksi keskustelu ja myötäeläminen, neuvonta ja ohjaus ja tulevai-

suuteen rohkaiseminen.  

 

Hyvin usein taloudellinen apu ei ollut vain kertaluonteista asiakkaan auttamista. Työn-

tekijät kokivat, ettei taloudelliseen apuun varatuilla määrärahoilla yksin pystytty pysy-

västi muuttamaan asiakkaan kokonaistilannetta. Haastavimpana pidettiin niiden asiak-

kaiden auttamista, joille oli kertynyt paljon maksamattomia laskuja ja velkoja: kulutus-

luottoja, pikavippejä, erääntyneitä vuokria ja osamaksuostoksia. Nämä tilanteet vaativat 

perusteellista selvitystyötä ja usein yhteistyön tekemistä kunnan velkaneuvonnan kans-

sa.  

 

Työni keskeiset tulokset osoittavat, että tuomiorovastikunnan seurakuntien taloudellisen 

avustamisen toimintatavoissa oli löydettävissä yhteneväisiä piirteitä ja yhteisiä avusta-

misen periaatteita. Suurimmat erot löytyivät avustamisen käytännöistä. Seurakuntien 

diakoniatyöntekijöiden toteuttama avustaminen perustui osittain seurakuntakohtaisiin 
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avustamisen ohjeisiin. Seurakunnissa oli käytössä joko yhdessä kirjallisesti laaditut ta-

loudellisen avustamisen periaatteet tai osaksi kirjallisesti sekä osaksi suullisesti työnte-

kijöiden kesken sovitut toimintaperiaatteet. Kaikissa seurakunnissa oli määritelty, ketkä 

työntekijöistä saivat päättää avustusten myöntämisestä, mihin summiin asti ja kuinka 

monta avustusta yksi viranhaltija tai viranhaltijat saivat myöntää eri asiakkaille kalente-

rivuoden aikana. Avustuskerroissa ja summissa oli eniten seurakuntakohtaisia eroja. 

Laadituista periaatteista huolimatta avustuspäätöksiä tehdessä käytettiin harkintaa ja 

avustuksia saatettiin myöntää enemmän tai useammin, mitä periaatteissa oli sovittu.  

 

Tutkimuskohteena olleissa seurakunnassa taloudellinen avustaminen perustui kolmeen 

avustamista yhdistävään periaatteeseen. Periaatteiden mukaan seurakuntien diakonia-

työn tavoitteena oli auttaa ensisijassa niitä ihmisiä, joiden hätä oli suurin. Toisessa peri-

aatteessa painotettiin avun antamista heille, joita ei muulla tavoin autettu. Kolmannessa 

periaatteessa korostettiin diakoniatyön kautta myönnettyjen avustusten viimesijaisuutta.  

 

Tuomiorovastikunnan seurakuntien diakoniatyön taloudellinen avustaminen ei käytän-

nössä aina perustunut seurakunnissa yhteisesti sovittuihin avustamisen periaatteisiin tai 

diakoniatyön yleisesti käytössä olevaan taloudellisen avustamisen perusmääritelmään. 

Perinteinen määritelmä diakoniatyöstä ei näyttänyt vastaavan työn arkea ja taloudellisel-

le avustamiselle asetettuja odotuksia. Aikaisemmin julkaistujen diakoniatyön taloudel-

lista avustamista käsittelevien tutkimuksien tulokset ovat samansuuntaiset oman työni 

tulosten kanssa. Diakoniatyöntekijät kokevat työssään, että diakoniatyön taloudellista 

avustamista ei voi kutsua pelkäksi viimesijaiseksi hätäavuksi. (Juntunen 2011, 113–

114). Taloudellinen avustaminen ei aina kohdistu niihin ihmisiin, joiden hätä on kaikista 

suurin. Diakoniatyössä ei myöskään aina tavoiteta niitä ihmisiä, jotka ovat jääneet kai-

ken muun yhteiskunnan järjestämän avun ulkopuolelle.  

 

Syyt siihen, miksi diakoniatyön taloudellisen avustamisen käytännöt eivät kaikissa ti-

lanteissa perustuneet seurakunnissa määriteltyihin avustamisen periaatteisiin, olivat 

moninaiset. Diakoniatyöntekijät kokivat olevansa hyvin ristiriitaisessa asemassa suh-

teessa taloudelliseen avustamiseen. Kaikista suurimman hädän koettiin olevan niin pii-

lossa olevaa, ettei se edes tullut diakoniatyöntekijöiden tietoisuuteen. Suurimman hädän 

määritteleminen sisälsi omat vaikeutensa. Työntekijöillä ei ollut käytössä sellaisia 

yleispäteviä perusteita, joilla olisi voinut luokitella tai arvottaa toisen ihmisen hädän 
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suuremmaksi tai vaikeammaksi kuin toisen. Viime kädessä työntekijöille jäi valta päät-

tää, keitä autettiin ja millaisin diakonisin perustein. Diakoniset perustelut olivat tilan-

nesidonnaisia ja perustuivat osittain määriteltyihin avustamisen periaatteisiin sekä työn-

tekijän tekemään arvioon asiakkaan elämäntilanteesta.  

 

Haastattelemani työntekijät pitivät diakoniatyön vahvuutena sitä, että taloudellinen 

avustaminen ei perustunut pelkästään tarkkoihin ohjeisiin ja normeihin. Diakoniatyön 

haluttiin jatkossakin säilyttävän harkinnan käytön mahdollisuuden avustuspäätöksien 

laadinnassa. Samaan aikaan työntekijät suhtautuivat myönteisesti taloudellisen avusta-

misen kehittämiseen. Työntekijät kaipasivat selkeitä toimintaohjeita avustuspäätösten 

tekemisen tueksi. Avustamista ohjaavan rovastikunnallisen toimintamallin luominen, 

käyttöönotto ja soveltaminen seurakuntien diakoniatyöhön koettiin tarpeelliseksi.  

 

Työntekijät arvioivat, että taloudellisen avun tarvitsijoita on paljon enemmän, mitä tällä 

hetkellä heitä diakoniatyössä kohdataan ja autetaan. Taloudellinen auttaminen kohdistuu 

usein niihin asiakkaisiin, joilla on säännöllinen asiakassuhde seurakuntien diakoniatyö-

hön. Tällä hetkellä on paljon ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta hae taloudellista 

apua seurakuntien diakoniatyöstä, vaikka heidän elämäntilanteensa oikeuttaisi avun 

saamisen. Aikaisemmat toimeentulotuen hakemiseen liittyvät tutkimukset ovat osoitta-

neet, että toimeentulotuki saatetaan jättää kokonaan hakematta, vaikka siihen olisi oi-

keus. Tuen alikäyttöön vaikuttavat muun muassa avustuksen hakemiseen liittyvä kont-

rolli, tarveharkinta sekä leimautumisen pelko. (Määttä 2011, 23–25).  

 

Diakoniatyön kautta myönnettyjen avustusten kohdalla ei voi puhua avustusten alikäy-

töstä samassa tarkoituksessa kuin puhuttaessa toimeentulotukietuudesta, koska seura-

kuntien taloudellinen apu ei ole lakisääteistä apua. Diakoniatyön taloudellisen avusta-

misen kohdalla voidaan ennemmin puhua taloudellisen avun kohdentumisesta ja asiak-

kaiden valikoitumisesta kuin avun alikäytöstä.  

 

Tiedot tuomiorovastikunnan seurakuntien vuosittain myöntämistä taloudellisen avusta-

misen määristä osoittavat, että nykyiseen avun tarpeeseen ja kysyntään on pystytty vas-

taamaan pääosin hyvin nykyisillä avustusmäärärahoilla. Luvut eivät kerro siitä, onko 

avustusmääriä ja summia jouduttu rajoittamaan tai pienentämään vuoden aikana siksi, 

että avustusvarat saataisiin riittämään vuoden loppuun asti. Avustamisen kysynnässä oli 
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sekä seurakuntakohtaisia että vuodenaikoihin liittyviä eroja. Erityisesti ennen joulua 

taloudelliselle avustamiselle oli runsaasti kysyntää ja tarvetta. Avustamisen kysynnässä 

oli myös vuosittaista vaihtelua. Taloudellisen avun kysyntään ja tarpeeseen heijastui 

osittain laajemmin koko yhteiskunnan taloudessa tapahtuneet muutokset työllisyydessä 

ja yleisessä talouskehityksessä. Avun tarve saattoi lisääntyä yksittäisten henkilöiden tai 

perheiden kohdalla ja näkyä pienellä viiveellä talousavun akuuttina tarpeena. Valtaosa 

diakoniatyön taloudellista apua säännöllisesti saavista asiakkaista oli joko eläkkeellä tai 

muutoin työelämän ulkopuolella. Yhteiskunnan äkilliset muutokset taloudessa eivät 

juuri vaikuttaneet pitkäaikaistyöttömien ja eläkeläisten taloustilanteisiin. Heidän tulota-

sonsa säilyivät eläketulon, -työttömyysetuuden tai viimesijaisen toimeentuloetuuden 

vuoksi lähes ennallaan. Valtaosassa seurakunnista taloudelliselle avustamiselle oli tar-

vetta tasaisesti pitkin vuotta. Tuomiorovastikunnan seurakunnista Hirvensalmella ja 

Juvalla sekä Mikkelin tuomiorovastikunnan alueseurakunnissa Ristimäen alueseurakun-

taa lukuun ottamatta taloudellisen avustamisen ei koettu vievän erityisen paljon työai-

kaa suhteessa muihin työtehtäviin.  

 

Johtopäätöksenä voi todeta, ettei taloudellisen avun asiakkaiden auttamisen kokonaisuus 

ollut pelkästään riippuvainen tai sidottu seurakuntien talousarvioon varattuihin määrä-

rahoihin. Tuomiorovastikunnan seurakunnissa oli useita eri keinoja ja menetelmiä aut-

taa ihmisiä taloudellisissa kysymyksissä. Aineellisen avun myöntämisen lisäksi mene-

telminä käytettiin eniten talousneuvontaa ja ohjausta ja asiakkaiden avustamista yhdessä 

eri toimijoiden kanssa. Vaikuttaa siltä, että työntekijöiden mielikuvat auttamisen mene-

telmistä ja avun konkreettisista vaikutusmahdollisuuksista olivat kielteisemmät kuin 

mitä auttamisen mahdollisuudet todellisuudessa olivat. Työntekijän asenne, aktiivisuus 

ja tiedollinen osaaminen yhteiskunnan palvelu- ja tukijärjestelmästä vaikuttivat siihen, 

miten asiakkaan taloustilannetta lähdettiin selvittämään. 

 

Seurakuntien diakoniatyön taloudellisen avustamisen määrärahat olivat kokonaisuudes-

saan pienet, jos ne suhteutettiin koko kunnan väestöpohjaan tai kuntien sosiaalitoimen 

toimeentulotukinormeihin. Diakoniatyön taloudellinen apu on alun perin mitoitettu vas-

taamaan ihmisten äkillisiin talousavun tarpeisiin, ei pitkäaikaiseen ja pysyvään käyt-

töön. Olennaista onkin, miten käytössä olevat varat käytetään, kenelle ne kohdistetaan ja 

millä perusteilla avustuksia myönnetään. Tällä hetkellä seurakunnissa pyrittiin tulemaan 

toimeen nykyisillä avustusmäärärahoilla. Työntekijät eivät kokeneet tarvetta nostaa tai 
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lisätä taloudelliseen avustamiseen suunnattuja määrärahoja nykyisestä tasosta, vaikka 

avustusmäärärahoja pidettiin pieninä. Kaikissa tuomiorovastikunnan alueen seurakun-

nissa oli käytettävissä taloudellisen avustamisen määrärahojen lisäksi muita avustami-

seen tarkoitettuja varoja ja rahastoja. Tarpeen mukaan avustuksia voitiin hakea hiippa-

kunnan yhteisvastuurahastosta, Kirkon diakoniarahastosta tai Takuusäätiön takausta 

lainojen uudelleenjärjestelyyn. 

 

Osittain ristiriitainen työni tulos oli, että diakoniatyöntekijät tietoisesti rajoittivat kerto-

mista diakoniatyön taloudellisen avustamisen kaikista mahdollisuuksista niin apua tar-

vitseville asiakkaille kuin yhteistyötahoille. Pelkona oli, että laajempi tietoisuus avus-

tamisen mahdollisuuksista lisäisi taloudellisen avun kysyntää. Talousavun kysynnän 

lisääntyminen voisi viedä entistä suuremman osan työntekijöiden työajasta, määrärahat 

eivät mahdollisesti riittäisi kaikkeen avustamiseen ja kuntien sosiaalitoimesta saatettai-

siin ohjata entistä useampi asiakas diakoniatyön vastaanotolle. Diakoniatyön antama 

taloudellinen apu voisi muuttua entistä enemmän ensisijaiseksi auttamiseksi ja jopa sub-

jektiiviseksi oikeudeksi.  

 

Huoli määrärahojen tai eri rahastojen varojen vähenemisestä ei saisi olla peruste sille, 

ettei avustustilanteissa oteta puheeksi kaikkia seurakunnan omia taloudellisen avustami-

sen mahdollisuuksia, jos muutoin avustamisen kriteerit täyttyvät. Kaikkia diakoniatyön 

taloudellisen avun asiakkaita tulisi avustaa noudattaen samoja avustamisen periaatteita. 

Ennen mahdollista avustamista tulee kaikkien asiakkaiden kohdalla arvioida, voidaanko 

häntä avustaa muilla keinoin kuin myöntämällä aineellista apua. Tärkeää on, että asia-

kas tulee joka tapauksessa autetuksi ja kuulluksi, vaikka painopiste auttamisessa ei oli-

sikaan aineellisessa avussa. Neuvonnallinen ohjaus ja taloussuunnittelu voivat auttaa 

asiakasta huomaamaan rahankäyttöön ja talouden suunnitteluun liittyviä osaamisen 

puutteita. Neuvonnan ja ohjauksen tavoitteena on kannustaa asiakasta kantamaan vas-

tuuta omasta tilanteestaan ja auttaa löytämään uusia selviytymiskeinoja taloudellisissa 

ongelmissa. Ohjauksellisen auttamisen seurauksena asiakkaiden aineellisen avun toistu-

va tarve voi vähentyä. 
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9.2 Taloudellisen avustamisen jännitteisyys 

 

Taloudellinen avustaminen näyttäytyi kokonaisuudessaan monimuotoisena ja eri jännit-

teitä sisältävänä työmuotona. Jännitteisyys liittyi taloudellisen avun kohdentumiseen, 

työntekijöiden tiedolliseen osaamiseen ja yhteistyön tekemiseen sosiaalitoimen kanssa. 

 

Diakoniatyön taloudellisen avustamisen käytännöistä oli löydettävissä eri vallankäytön 

muotoja. Diakoniatyössä asiakkaat saattoivat valikoitua liian sattumanvaraisesti, jonka 

seurauksena diakoniatyössä ei kohdattu niitä ihmisiä, joiden avuntarve oli kaikista suu-

rin. Kaikki asiakkaat eivät välttämättä edes päässeet vastaanotolle, jossa olisi voinut 

laajemmin käydä läpi ihmisen tilannetta. Niissä seurakunnissa, joissa avustusvastaan-

otolle tuli varata ennakkoon aika, tapahtui enemmän asiakkaiden valikoitumista. Asiak-

kaat pääsivät osin sattumanvaraisesti tapaamaan diakoniatyöntekijää. Ne asiakkaat, jot-

ka olivat itse aktiivisia ja osasivat ilmaista asiansa hyvin, pääsivät todennäköisemmin 

diakoniatyöntekijän vastaanotolle ja saivat apua.  

 

Asiakkaiden taloudellisen avun hakemista pidettiin työntekijöiden keskuudessa osittain 

opittuna tapana. Tämä koettiin ongelmallisena ja jopa turhauttavana. Taloudellisen avun 

asiakkaissa oli jokaisessa seurakunnassa paljon samoja vakioasiakkaita, joita saatettiin 

auttaa säännöllisesti useiden vuosien ajan. Niin sanottuja vakioasiakkaita avustettiin 

pääsääntöisesti maksusitoumuksilla tai osto-osoituksilla, joilla pystyi ostamaan elintar-

vikkeita. Myönnetyt maksusitoumukset auttoivat asiakasta selviytymään kyseissä elä-

mäntilanteessa tai helpottivat taloustilannetta seuraavaan tulopäivään asti. Pahimmillaan 

avustaminen siirsi todellista ongelmaa eteenpäin ja asiakkaan kokonaistilanne ei muut-

tunut tai ratkennut avustamisesta huolimatta. Näiden asiakkaiden kohdalla yhteisesti 

määriteltyjä avustamisen periaatteita ja toimintaohjeita pidettiin tarpeellisina. Työnteki-

jät saivat perustella myönteisen avustuspäätöksen tai avustamatta jättämisen asiakkaalle 

vedoten avustamisen perusteisiin ja käytäntöihin.  

 

Taloudellisen avustamisen seurakuntakohtainen toimintamalli toi turvaa työntekijälle, 

vähensi harkintavallan käyttöä ja paransi asiakkaiden tasapuolisempaa auttamista avus-

tustilanteissa. Työntekijät pohtivatkin, miten taloudellista apua voisi suunnata toisin ja 

niihin ihmisiin, joiden elämäntilanne voisi konkreettisesti muuttua paremmaksi talou-

dellisen avustamisen myötä. Seurakunnissa oli mietitty, pitäisikö pienemmistä avustus-
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summista luopua kokonaan ja avustaa asiakkaita kerralla suuremmalla summalla. Mi-

tään yksittäistä tai oikeaa ratkaisua ei ollut löydetty, koska ihmisten elämäntilanteet ja 

avustamisen tarpeet olivat moninaiset.  

 

Viranhaltijoiden henkilökohtaiset näkemykset ja suhtautuminen taloudelliseen avusta-

miseen vaikuttivat siihen, miten asiakkaiden taloudelliseen avustamiseen suhtauduttiin, 

millaista apua asiakkaille tarjottiin ja kuinka monipuolista apua asiakkaat lopulta saivat. 

Taloudellinen avustaminen edellytti työntekijältä usein poistumista omalta mukavuus-

alueelta. Ne diakoniatyöntekijät, jotka kokivat taloudellisen avustamisen olevan eri syis-

tä haastavaa, toivoivat, että taloudellisesta avustamisesta luovuttaisiin seurakunnissa 

kokonaan. Näiden työntekijöiden mielestä taloudellisella avustamisella ja avustamiseen 

käytetyllä työpanoksella ei saatu merkittäviä parannuksia asiakkaan elämäntilanteeseen. 

Näkemyksen taustalla vaikutti työntekijän henkilökohtainen kokemus vähäisestä tai 

puutteellisesta tiedollisesta osaamisesta taloudellisen avun kysymyksissä.  

 

Työntekijän ammattitaito ei aina riittänyt asiakkaiden laajojen ja monisyisten taloudel-

listen ongelmien ratkaisemiseen. 2000-luvun aikana asiakkaiden elämäntilanteet olivat 

muuttuneet entistä haastavimmiksi, mikä edellytti työntekijöiltä monipuolista osaamista. 

Asiakkaiden elämäntilanteisiin eivät vaikuttaneet ainoastaan taloudelliset ongelmat, 

vaan taustalla oli terveydentilaan ja elämänhallintaan vaikuttavia tekijöitä. Kielteisem-

min taloudelliseen avustamiseen suhtautuneet työntekijät ehdottivat, että avustamiseen 

käytetyt voimavarat (aika; -työntekijä; -talousresurssit) voitaisiin käyttää asiakkaan 

elämäntilanteen muiden osa-alueiden tukemiseen; keskustelun, kuuntelemisen ja oh-

jauksen menetelmin. Taloudellisen avustamisen sijasta diakoniatyössä tulisi enemmän 

jalkautua ihmisten pariin, heidän omiin elinympäristöihin eli olla läsnä ihmisten arjessa. 

Vapaaehtoistyöhön panostaminen, naapuriavun lisääminen ja yhteisvastuuseen kannus-

tamisen nähtiin parhaimmillaan vähentävän diakoniatyön taloudellisen avun tarvetta. 

 

Yksi keskeinen keino parantaa työntekijöiden tiedollista ja taidollista osaamista on jär-

jestää työntekijöille lisäkoulutusta. Koulutus antaisi sekä lisävarmuutta kohdata asiak-

kaita että uusia välineitä lähteä selvittämään asiakkaiden talouskysymyksiä. Tiedollisen 

osaamisen lisääntyminen saattaisi vähentää työntekijöiden omien ennakkoasenteiden 

vaikutusta avustustyöhön. Kaikki haastattelemani työntekijät kaipasivat lisäkoulutusta 

sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteesta, sosiaalietuuksista ja etuuksiin tul-
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leista muutoksista. Koulutuksen tulisi olla käytännön läheistä ja käytännön työstä nou-

seviin asiakastilanteisiin pohjautuvaa. Koulutus voisi olla tuomiorovastikunnan järjes-

tämää koulutusta rovastikunnan seurakuntien diakoniatyöntekijöille. 

 

Diakoniatyöntekijät pitivät tärkeänä yhteistyön tekemistä asiakkaiden taloudellisessa 

avustamisessa. Samalla yhteistyön tekemisessä esiintyi jännitteisyyttä. Yhteistyön te-

kemistä hankaloitti diakoniatyöntekijöiden kokemus oman ammatillisen roolin epäsel-

vyydestä suhteessa sosiaalityöntekijöihin. Osa työntekijöistä tunsi, että heidän ammatti-

taitoaan ja osaamistaan ei riittävästi arvostettu yhteistyötahojen keskuudessa. Työnteki-

jän oma aktiivisuus yhteyksien luomisessa vaikutti myönteisesti yhteistyön tekemiseen 

ja sen toimivuuteen. Jos työntekijällä oli hyvät yhteydet sosiaalityöntekijöihin tai mui-

hin yhteistyötahoihin, diakoniatyöntekijät tunsivat olevansa vahvemmin oman alansa 

asiantuntijoita ja samanarvoisia auttajia muiden auttajien rinnalla.  

 

Haastatteluissa tuotiin esille näkökulma, jossa korostettiin diakoniatyön olevan erityinen 

auttajataho verrattuna kuntien sosiaalityöhön. Diakoniatyöntekijät pitivät ammattikun-

tansa vahvuutena henkisen ja hengellisen auttamisen osaamista, tilan ja ajan antamista 

asiakkaalle sekä pyrkimystä ihmisen kokonaisvaltaiseen auttamiseen. Diakoniatyö sisäl-

tää edellä mainittuja erityispiirteitä, mutta diakoniatyön erityisyyteen tulee suhtautua 

kriittisesti. Aikaisemmat tutkimustulokset ovat osoittaneet, että diakoniatyössä ei aina 

toteudu asiakkaan kokonaisvaltainen auttaminen. (Juntunen 2011, 118–121; Jokela 

2011, 128, 184–187.)  

 

Diakoniatyö edellyttää työntekijöiltä jatkuvaa oman ammatillisuuden tarkastelua ja työn 

eettisten periaatteiden pohdintaa. Diakoniatyössä määritellään itse varsin vapaasti apua 

tarvitsevat ihmiset ja ne keinot, joilla ihmisiä pyritään auttamaan. Yksittäisellä työnteki-

jällä on yllättävän suuri valta päättää, millaista apua ihmiset saavat. Vallankäyttöä lisää 

se, että diakoniatyön taloudellista avustamista ei ohjaa työntekijöitä sitovat lakisääteiset 

toimintaohjeet. Samaan aikaan diakoniatyön vahvuutena on pidetty sitä, että työalaa ei 

ole sidottu liian tiukkoihin ohjeistuksiin. Tämän vuoksi työntekijän tulee olla erityisen 

tietoinen asiakastilanteissa läsnä olevasta vallankäytön mahdollisuudesta. Kokonaan 

harkinta- ja päätösvaltaa ei pystytä poistamaan edes yhteisesti sovituilla toimintaperiaat-

teilla- ja ohjeilla. Yksittäisen työntekijän vallankäyttöä voidaan rajoittaa määrittelemällä 
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vähintään seurakuntakohtaiset taloudellista avustamista koskevat ohjeet. Ohjeet par-

haimmillaan varmistavat asiakkaiden tasapuolisemman kohtelun avustustilanteissa.  

 

Diakoniatyössä saatetaan tiedostamattakin ajatella, että diakoniatyön hengellinen arvo-

pohja tekee diakonisesta auttamisesta automaattisesti erityisempää. Hengellisen autta-

misen elementti määrittelee vahvasti diakoniatyön luonnetta ja hengellisyyden tulisi 

näkyä kaikessa diakonisessa auttamisessa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on määritelty 

diakoniatyön taloudellisessa avustamisessa käytettäviä auttamisen eri elementtejä. Dia-

koniatyössä hengellistä auttamista on pidetty kaiken auttamisen perustana ja se on liitet-

ty olennaiseksi osaksi koko taloudellisen avustamisen prosessia. (Juntunen 2011, 79).  

 

Hengellisen auttamisen elementti ei korostunut työni tuloksissa keskeisenä auttamisen 

keinona taloudellisten kysymysten kohdalla. Avustustilanteissa keskityttiin pääsääntöi-

sesti taloustilanteen selvittämiseen. Mahdollisuutta yhteiseen rukoukseen tai sielunhoi-

dolliseen keskusteluun ei juurikaan pidetty esillä avustusvastaanotoilla. Työntekijöiden 

välillä oli havaittavissa eroja. Toiselle työntekijälle yhdessä rukoileminen oli luontevaa, 

toiset työntekijät saattoivat kokea, että rukouksella ikään kuin hengellistetään ihmisen 

elämäntilanteeseen vaikuttavia asioita ja asioihin puuttumisen sijaan tarjotaan mahdolli-

suutta rukoukseen. Kertovatko näkemyserot siitä, että diakoniatyön painopiste on vii-

meisten vuosien aikana vähitellen siirtynyt enemmän kohti yleisauttajaa, jossa työn 

hengellistä arvopohjaa ei korosteta? Hengellisen auttamisen ja aineellisen avun ei kui-

tenkaan tarvitse olla toistensa vastakohtia, vaan ne voivat olla toisiaan täydentäviä aut-

tamisen keinoja ja olennainen osa diakonista auttamista. 

 

 

9.3 Taloudellisen avustamisen rovastikunnallisen mallin kehittäminen 

 

Opinnäytetyössä selvitin, miten tuomiorovastikunnan seurakuntien diakoniatyön talou-

dellisen avustamisen toimintatapoja voisi yhdenmukaistaa ja luoda perustaa yhteiselle 

taloudellisen avustamisen toimintamallille. Avustuskäytäntöjen kehittämiseen suhtau-

duttiin myönteisesti. Tällä hetkellä jokaisessa tuomiorovastikunnan seurakunnassa ta-

loudellista avustamista ohjaa osittain seurakuntakohtaiset avustamisen periaatteet ja 

toimintamallit. Käytännöt vaihtelevat seurakunnittain. Avustuspäätöksiä tehdessään 
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työntekijät voivat varsin vapaasti soveltaa määriteltyjä toimintaohjeita ja käyttää harkin-

taa päätöksien perusteluissa. 

 

Liitteeseen 3. laadin luonnoksen tekemieni diakoniatyöntekijöiden teemahaastattelujen 

ja aineiston analyysin pohjalta Mikkelin tuomiorovastikunnan seurakuntien diakonia-

työn taloudellisen avustamisen toimintamalliehdotuksen pohjaksi. (LIITE3.) Kyseessä 

on luonnos, jonka pohjalta on mahdollista aloittaa keskustelu ja yhteinen työskentely 

avustuskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi seurakunnissa. Diakoniatyöntekijöiden toive 

oli, että toimintamalli perustuisi seurakunnissa hyviksi koettuihin avustamisen käytän-

töihin, joita voitaisiin jakaa eteenpäin yhteisen valmistelun pohjalta.  

 

Haastatteluissa diakoniatyöntekijät saivat arvioida yhteisen avustamisen toimintamallin 

etuja ja mahdollisia haasteita käytännön työn näkökulmasta tarkasteltuna. Yhteisen toi-

mintamallin uskottiin lisäävän taloudellisen avun asiakkaiden oikeudenmukaisempaa 

kohtelua. Avustuspäätöksien ja ratkaisujen tulee olla asiakkaiden kannalta johdonmu-

kaisia ja kaikkia asiakkaita on avustettava samoja periaatteita noudattaen. Avustamisen 

periaatteiden on oltava julkiset ja yleisesti tiedossa olevat, niin työyhteisössä, asiakkai-

den kuin yhteistyötahojen osalta. Tällä hetkellä taloudellisen avun asiakkaiden tasapuo-

linen kohtelu ei toteudu rovastikuntatasolla, koska avustamisen käytännöissä on eroja, 

vaikkakin avustamisen periaatteista on löydettävissä yhdistäviä avustamisen perusteita. 

Avustamisen yhteinen toimintamalli tukisi työalan ammatillisten käytäntöjen kehittä-

mistä, lisäisi päätösten oikeellisuutta ja avun tarkoituksellisempaa kohdentumista. 

Avustusten pitkäaikainen käyttö voisi vähentyä ja avustamisen painopistettä olisi mah-

dollista siirtää enemmän kohti kertaluonteista ja lyhytaikaista avustamista. 

 

Työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on mahdollisuus vaikuttaa avustamisen painopis-

teisiin ja suuntaviivoihin. Taloudellista avustamista voidaan kehittää enemmän kohti 

viimesijaisinta auttamista, jota valtaosa tuomiorovastikunnan diakoniatyöntekijöistä 

toivoi. Avustuskäytäntöjen kehittäminen edellyttää nykyisten työtapojen toimivuuden 

arviointia ja kehittämistarpeiden tiedostamista Taloudellisen avustamisen tarve ei to-

dennäköisesti tule poistumaan tai merkittävästi vähenemään lähitulevaisuudessakaan. 

Jos seurakunnissa luovuttaisiin kokonaan taloudellisesta avustamisesta, edellyttäisi se 

sitä, että yhteiskunnan palvelujärjestelmä olisi niin aukoton, ettei kukaan ihminen jäisi 

sen ulkopuolelle. Tämä tuskin on realistinen kehityssuunta. Yhteistyön tiivistäminen 
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kunnan sosiaalityön kanssa, yhteisten toimintaperiaatteiden ja vastuiden paikallinen 

sopiminen voisivat vähentää sitä ristiriitaa, mitä tällä hetkellä koetaan yhteistyön teke-

misessä sosiaalityön kanssa.  

 

Tuomiorovastikunnan yhteisen taloudellisen avustamisen toimintamallin käyttöönotto 

seurakunnissa toisi mukanaan myös omia haasteita. Seurakunnissa on vahva perinne 

vaikuttaa itse oman toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhteisen toimintamallin 

soveltaminen vähentäisi työntekijöiden itsemääräämisoikeutta, josta ei kaikissa tilan-

teissa ole helppoa luopua. Vanhojen toimintatapojen korvaaminen uusilla veisi oman 

aikansa ennen kuin toimintamallin soveltaminen olisi luonteva osa omaa työtä. Käytän-

nössä niin yksiselitteisen toimintamallin ja ohjeiden tekeminen ei ole mahdollista, että 

se antaisi jokaiseen avustustilanteeseen vain yhden, oikean ratkaisuvaihtoehdon. Työn-

tekijöille jäisi vastuu siitä, kuinka he tulkitsevat ja soveltavat ohjeita avustustilanteissa. 

Työntekijät epäilivät, lisäisikö yhteinen toimintamalli byrokratiaa: paperityötä ja moni-

mutkaisia avustusten hyväksymisketjutusta työntekijöiltä toiselle. Nämä kysymykset 

jäävät avoimiksi. Tutkimusaineistoni ei anna näihin kysymyksiin yksityiskohtaisempia 

vastauksia.  

 

Yksi tuomiorovastikunnan seurakuntien taloudellisen avustamisen haaste liittyy avus-

tusmäärärahojen suuruuteen. Tällä hetkellä seurakunnissa on käytössä eri määrä varoja 

taloudelliseen avustamiseen. Avustusmäärärahojen suuruuteen vaikuttavat seurakuntien 

taloudellinen tilanne ja työhön asetetut painopisteet. Jos tulevaisuudessa avustuskäytän-

töjä yhdenmukaistetaan, avustusmäärärahat tulisi jakaa tasapuolisesti kunnan alueen 

väestöpohjaan suhteutettuna. On hyvä muistaa, että taloudellisen avun myöntämisen 

ehtona ei ole kirkkoon kuuluminen, vaan taloudellista apua voidaan myöntää kaikille 

vakituisesti kunnassa kirjoilla oleville henkilöille, edellyttäen, että muut avustamisen 

oikeuttavat perusteet täyttyvät.  

 

Kirkossamme on parhaillaan käynnissä seurakuntarakenteisiin kohdistuva muutostyö. 

Rakennemalliehdotuksen mukaan kaikkien seurakuntien tulisi tulevaisuudessa kuulua 

johonkin seurakuntayhtymään. (Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat 2012, 5–

10, 17). Jos seurakuntayhtymämalli toteutuu, silloin seurakuntien varat olisivat seura-

kuntayhtymän omaisuutta. Tällöin avustusmäärärahat voitaisiin jakaa eri alueseurakun-

nille väestöpohjan mukaisesti. Avustusmäärärahojen uudelleen kohdistaminen seura-
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kunnittain vaatisi hyvän valmistelutyön yhdessä seurakuntien työntekijöiden ja luotta-

mushenkilöiden kesken.  

 

 

9.4 Työn luotettavuuden arviointi ja jatkotutkimusaiheet 

 

Opinnäytetyöni luotettavuutta voidaan arvioida sen perusteella, miten olen työssäni esit-

tänyt tutkimusprosessin kulun kokonaisuuden, aineiston analyysin kulun, tulokset sekä 

tulosten ja aineiston välisen yhteyden. Työssä on esitetty yksityiskohtaisesti aineiston 

keruun eri vaiheet ja aineiston analyysin eteneminen aina lopullisiin tutkimustuloksiin 

asti. Opinnäytetyössäni on huomioitava, että työni aineisto on suhteellisen pieni. Tämä 

vaikuttaa osaltaan tulosten yleistettävyyteen.  

 

Opinnäytetyöni teoreettisessa viitekehyksessä painottuvat Elina Juntusen, Anne Määtän 

ja Ulla Jokelan tekemien diakoniatyön taloudellista avustamista käsittelevien tutkimuk-

sien tulokset. Juntusen tutkimuksien osuus teoreettisessa viitekehyksessä on keskeinen. 

Hänen tekemänsä tutkimukset ovat oman työni aiheen ja työni tulosten kannalta olen-

naiset. Yhden tutkijan tutkimuksien runsas viittaaminen voi osaltaan yksipuolistaa ai-

heen teoreettista käsittelyä.  

 

Opinnäytetyöni aiheeseen pohjautuva jatkotutkimusaihe voisi liittyä sosiaalityöntekijöi-

den ja diakoniatyöntekijöiden näkemysten tutkimiseen taloudellisen avun merkityksestä 

osana asiakkaiden auttamisen kokonaisuutta. Tutkimuksessa tarkasteltaisiin sitä, millai-

sena molempien ammattikuntien edustajat näkevät yhteistyön tekemisen asiakkaiden 

taloudellisessa avustamisessa, miten työntekijät määrittelevät oman työalansa erityis-

osaamisen alueita ja ammatillisia erityispiirteitä. Toinen jatkotutkimusaihe voisi kohdis-

tua diakoniatyön taloudellisen avun asiakkaiden tutkimiseen. Tutkimuksessa selvitettäi-

siin asiakkaiden kokemuksia taloudellisen avun vaikutuksesta heidän elämäntilanteisiin-

sa.  

 

Opinnäytetyöni aihe on kokonaisuudessaan ajankohtainen ja liittyy myös eri yhteiskun-

nallisiin ilmiöihin. Työn tulokset ovat ainakin osittain sovellettavissa Mikkelin tuomio-

rovastikunnan seurakuntien diakoniatyön käytännön taloudellisessa avustamisessa. Par-

haimmillaan opinnäytetyö auttaa tiedostamaan taloudelliseen avustamiseen liittyviä 
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kehittämistarpeita, joita voidaan lähteä työstämään eteenpäin yhteistyössä eri tuomioro-

vastikunnan seurakuntien kanssa.  

 

Opinnäytetyön tekeminen vahvisti omaa ammatillista osaamistani. Työni osoittaa, että 

diakoniatyön vaiheet ja painopisteet ovat aina liittyneet laajempiin yhteiskunnallisiin 

ilmiöihin ja muutoksiin. Taloudellinen apu on kirkon perustehtävän mukaista työtä ja 

keskeinen osa diakoniatyön auttamista. Taloudellisen avun kautta on mahdollista koh-

data niitä ihmisiä, joita ei välttämättä muilla auttamisen keinoilla kohdattaisi. Aineelli-

nen avustaminen on yksi osa ihmisen auttamisen kokonaisuutta. Aineellista ja hengellis-

tä apua ei tule arvottaa keskenään. Taloudellisessa avustamisessa on olennaista se, mi-

ten, kenelle ja millä perustein apua kohdennetaan. Avustamisen tueksi tarvitaan selkeät 

taloudellisen avustamisen periaatteet ja toimintamallit. Avustamista tulee tehdä yhteis-

työssä eri toimijoiden kanssa ja yhteistyön käytäntöjä on jatkuvasti kehitettävä.  
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LIITTEET 

LIITE 1. Kirkon diakoniarahaston taloudellisen avustamisen periaatteet 

 

1. Diakonian tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen 

erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. (Kirkko-

järjestyksen 4.luku 3§) Tämä koskee myös taloudellista apua.  

 

2. Vastuu kansalaisten perustoimeentulosta kuuluu lakisääteisesti yhteiskunnalle. 

Diakonia-avustus ei voi korvata yhteiskunnan vastuuta. Jos avun tarvitsija ei saa 

hänelle lain mukaan kuuluvaa etuutta, häntä autetaan sen hankkimisessa. Jos 

avun tarvitsijalle kuuluvaa lain edellyttämää sosiaaliturvaa on loukattu, häntä 

autetaan kääntymään kunnan sosiaaliasiamiehen tai valvovan viranomaisen puo-

leen. Seurakunnan työntekijä voi olla mukana selvittämässä sosiaalityöntekijän 

kanssa asiakkaalle kuuluvaa etuutta.  

 

3. Diakoniatyössä ihminen kohdataan kokonaisuutena. Taloudellisia asioita ei voi 

käsitellä erillisinä muista ongelmista. Tukea ja ohjausta saatetaan tarvita hengel-

liseen, psyykkiseen, fyysiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Tämä 

edellyttää usein laaja-alaista verkostotyötä. Aineellinen tuki on vain osa koko-

naisauttamista. Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus työskennellä pitkäjänteisesti 

yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa elämäntilanteen selkiyttämiseksi.  

 

4. Kirkon taloudellinen avustaminen on pääsääntöisesti kertaluonteista kriisiapua, 

vaikka muu tukeminen voi olla pitkäaikaista.  

 

5. Diakonian avustustoimintaan osoitetaan seurakunnan talous- ja henkilöresursse-

ja. Määrärahojen lisäksi avustustoiminnassa voidaan käyttää kolehti- ja lahjoi-

tusvaroja.  

 

6. Asiakkaalta pyydetään kirjallinen suostumus siihen, että työntekijä saa ottaa yh-

teyttä avustuksen myöntämisen kannalta tarpeellisiin tahoihin. Diakoniatyönte-

kijät ovat vaitiolovelvollisia. Salassapitovelvollisuus koskee myös aineellisessa 

avustamisessa saatuja tietoja asiakkaasta. Salassapitovelvollisuus sitoo myös 

diakoniatyön johtokunnan jäseniä ja diakoniarahastojen päätöksentekijöitä.  

 

7. Avustusprosessissa selvitetään asiakkaan taloustilanne sekä tilanteeseen johta-

neet syyt. Ihmisen yksilöllinen tilanne on viimekädessä kaiken diakonisen avus-

tamisen perusta.  

 

8. Maksuvaikeuksissa otetaan yhteyttä velkojaan ja selvitetään mahdollisuutta löy-

tää sovintoratkaisu. Pienet avustukset voidaan toteuttaa paikallisen seurakunnan 
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toimesta. Tarvittaessa suurempaa avustusta voidaan kääntyä seurakuntayhtymän, 

hiippakunnan tai Kirkon diakoniarahaston puoleen.  

 

9. Avustus myönnetään tiettyyn tarkoitukseen. Myönnetyt avustukset maksetaan 

aina seurakunnan diakoniatilin kautta suoraan velkojalle. Näin diakoniatyönteki-

jä varmistaa, että avustus käytetään siihen tarpeeseen, johon se on myönnetty. 

Varoja ei anneta asiakkaan omaan käyttöön.  

 

10. Diakoniatyössä todettu paikkakunnalla ilmenevä hätä pyritään saattamaan kun-

nan ja seurakunnan päättäjien tietoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

LIITE 2. TEEMAHAASTATTELUN RUNKO 

TAUSTATIETOJA: 

 Pohjakoulutus (diakoni vai diakonissa) 

 Kuinka monta vuotta olet työskennellyt seurakunnan diakoniatyössä? 

TALOUDELLISEN AVUSTAMISEN PERUSTEET 

 Mitä mielestäsi diakoniatyön taloudellinen avustaminen on? 

 Paljonko seurakuntanne diakoniatyön vuosittaiseen talousarvioon on varattu 

määrärahaa diakonia-avustuksiin? 

 Onko diakoniatyöllä käytettävissä talousarvioon varatun määrärahan lisäksi joi-

takin muita avustusvaroja (kolehdit, keräystuotot ym. )? 

 Onko seurakunnassanne määritelty taloudellista avustamista koskevat yhteiset 

perusteet ja periaatteet? 

(millaiset taloudellisen avustamisen periaatteet ovat?) 

 

TALOUDELLISEN AVUSTAMISEN YHTEISET PERIAATTEET 

 Millaisissa avustustilanteissa olet erityisesti kokenut tarvitsevasi yhteisiä avus-

tamisen periaatteita? 

 Kuka periaatteet on laatinut? 

 Koetko yhteiset periaatteet tarpeellisiksi? 

 

TALOUDELLISEN AVUSTAMISEN KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAPA 

 Millainen on seurakuntanne diakoniatyön taloudellisen avustamisen käytäntö? 

(mitä asioita sisältää, miten avustaminen etenee) 

 Pystyykö nykyisellä toimintamallilla vastaamaan asiakkaiden avun tarpeeseen? 

 Ketkä seurakunnassanne päättävät diakonia-avustusten myöntämisestä? 

(onko luottamushenkilöillä jonkinlainen rooli avustusprosessissa?) 

 

YHTEISTYÖTAHOT TALOUDELLISESSA AVUSTAMISESSA 

 Millaista yhteistyötä teet ja keiden kanssa diakonian avustustoiminnassa? 

 Mikä on mielestäsi diakoniatyön asema yhteistyöverkostoissa ihmisten taloudel-

lisessa avustamisessa? 

 Oletteko hakeneet diakonia-avustusta hiippakunnan yhteisvastuurahastosta tai 

Kirkon diakoniarahastosta? 



97 
 

TALOUDELLISEN AVUSTAMISEN ASEMA OSANA DIAKONIATYÖTÄ 

 Mikä on mielestäsi taloudellisen avustamisen asema diakoniatyössä? 

 Kuinka diakoniatyön antama taloudellinen apu auttaa asiakasta? 

 Millä muulla tavoin tuet asiakkaan selviytymistä taloudellisten vaikeuksien kes-

kellä? 

 

DIAKONIATYÖN TALOUDELLISEN AVUSTAMISEN KEHITTÄMINEN JA 

TULEVAISUUS  

 Millaisia haasteita koet diakoniatyön asiakkaiden taloudellisessa avustamisessa? 

 Millaisena näet diakonian taloudellisen avustamisen roolin tulevaisuudessa? 

 Koetko, että olisi tarpeellista yhdenmukaistaa rovastikuntamme alueen seura-

kunnissa taloudellisen avustamisen toimintatapoja? 

 Millaista apua yhteinen taloudellisen avustamisen toimintamalli voisi tuoda 

omaan työhösi? 

 Entä toisiko yhteinen toimintamalli joitakin ongelmia tai haasteita omaan työhö-

si? 

 Koetko tarvitsevasi lisäkoulutusta ja tietojen päivittämistä koskien asiakkaiden 

taloudellista avustamista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

LIITE 3. TALOUDELLISEN AVUSTAMISEN TOIMINTAMALLIEHDOTUS 

 

Mikkelin tuomiorovastikunnan taloudellisen avustamisen toimintamalliehdotus seura-

kuntien diakoniatyöhön. 

 

AVUSTAMISEN PERUSTE 

 

1. Diakonian taloudellisen avun tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva 

avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin 

auteta. Avustaminen perustuu kirkkojärjestykseen (4:3). Taloudellinen avusta-

minen nähdään osana kirkon perustehtävää ja perinnettä, ja sitä pidetään osana 

ihmisen auttamisen kokonaisuutta. 

 

AVUSTAMISEN MUUT PERUSTEET 

 

1. Kirkon taloudellinen avustaminen on ensisijassa kertaluonteista kriisiapua, vaik-

ka muu tukeminen voi olla pitkäaikaista. 

2. Taloudellinen avustaminen on ohjauksellista auttamista, jossa pyritään vahvis-

tamaan asiakkaan omia voimavaroja ja itsenäistä selviytymistä. 

3. Ensisijainen vastuu taloudellisesta avustamisesta on kunnan sosiaalitoimella. 

Diakonia-avustuksilla ei korvata yhteiskunnan vastuuta taloudellisesta auttami-

sesta. 

4. Taloudellista avustamista tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

5. Diakoniatyössä voidaan neuvoa asiakasta selvittämään hänelle kuuluvia etuuksia 

ja ohjata häntä muiden auttajatahojen luokse. 

 

TALOUDELLISEN AVUSTAMISEN KÄYTÄNNÖN PERIAATTEET 

 

1. Seurakunnissa järjestetään avustusvastaanotto, johon varataan etukäteen aika 

diakoniatyöntekijältä. Vastaanotolla työskentelee kaksi työntekijää, mikäli seu-

rakunnassa on useampi diakoniatyöntekijä. 

2. Asiakas tuo vastaanotolle mukanaan toimeentulotukipäätöksen ja viimeisimmän 

tiliotteen tai muun vastaavan selvityksen taloudellisesta tilanteestaan. Kirjalliset 

tositteet tulee esittää ja avustusta ei myönnetä ilman niitä. 
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3. Avustusta voidaan myöntää yksin asuvalle henkilölle enintään kolme kertaa 

vuodessa ja pariskunnille ilman lapsia enintään neljä kertaa vuodessa ja lapsi-

perheille viisi kertaa vuodessa. 

4. Diakoniaviranhaltija voi yksin päättää enintään 100 euron avustuksesta ja yhdes-

sä toisen viranhaltijan kanssa yhteispäätöksellä 200 euron avustuksesta. Suu-

remmista avustuksista päättää avustustyöryhmä, mikä koostuu diakoniatyönteki-

jöistä ja lähiesimiehestä (työalajohtaja tai kirkkoherra). Avustustyöryhmässä kä-

sitellään kyseinen avustushakemus valmistelutyön tehneen diakoniatyöntekijän 

toimesta. Avustuksen myöntämisestä päättää lähin esimies työryhmän esityksen 

pohjalta.  

Jos seurakunnassa on vain yksi diakoniaviranhaltija, ei diakoniatyöryhmän pe-

rustaminen ole mahdollista. Tällöin päätös tehdään yhdessä lähiesimiehen kans-

sa.  

Avustuspäätösten valmistelussa ja päätöksenteossa painotetaan viranhaltijoiden 

ja lähiesimiesten vastuuta.  

5. Isompia taloudellisia avustuksia voidaan hakea hiippakunnan yhteisvastuurahas-

tosta (alle 2000 €) tai Kirkon diakoniarahastosta (yli 2000 €). 

6. Seurakuntien omista diakoniarahastoista voidaan myöntää avustusta äkillisissä 

kriisitilanteissa (tulipalo, perheenjäsenen kuolema, vakava sairastuminen). Esi-

tykset avustuksista tekevät kirkkoherra ja viranhaltija yhdessä.  

7. Taloudellista avustusta ei myönnetä suoraan vuokrarästeihin. Näissä tilanteissa 

neuvotellaan maksusuunnitelman tekemisestä yhdessä asiakkaan, vuokrananta-

jan ja sosiaalitoimen kanssa.  

8. Avustuksia ei myöskään myönnetä suoraan katkenneiden sähköjen uudelleen-

kytkentään ja vuokratakuisiin. Tilanteisiin pyritään saamaan ratkaisu useamman 

vastuunkantajan avulla: osan vastuusta kantaa asiakas itse, osasta velkojat ja 

osasta muut avustustahot (esim. sosiaalityö ja seurakunta). 

9. Asiakkaalta pyydetään kirjallinen suostumus häntä koskevien tietojen käsittele-

miseen ja tallentamiseen asiakasrekisteriin. 

10. Kaikista avustuspäätöksistä annetaan asiakkaalle muutoksenhakuohje. 

 

 

 

 


