
KOLME TIETÄ  

Kristittyjen maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden 

kutsumus ja hengellinen identiteetti

Shuhei Yamaguchi 

Diakonia-ammattikorkeakoulu  

Pieksämäki 

Sosiaalialan koulutusohjelma 

Sosionomi (AMK) + kirkon nuo-

risotyönohjaajan virkakelpoisuus 



TIIVISTELMÄ 

Shuhei Yamaguchi 
KOLME TIETÄ - Kristittyjen maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden 
kutsumus ja hengellinen identiteetti. 
Pieksämäki, kevät 2015, 39s., 1 liite.  

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Kristillisen lapsi- ja nuo-
risotyön suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK) + kirkon nuorisotyönohjaajan vir-
kakelpoisuus. 

Opinnäytetyön tavoite on selvittää maahanmuuttajantaustaisten hengellisen työn työnte-
kijöiden kutsumusta tai kutsumuspuutteita sekä heidän hengellistä identiteettiään että 
kiusaamisen ja syrjinnän kokemuksia. Teorian pohjaksi käytin fenomenologis- her-
meneuttista lähestymistapaa. Fenomenologisessa ihmiskäsityksessä kokemuksen ja 
merkityksen käsitteet ovat keskeisiä. Uuden aineiston keräämisen vuoksi otin käyttöön 
teemahaastattelun. Tärkeät teema-alueet olivat kutsumus, hengellinen identiteetti ja kiu-
saamisen kokemukset. Aineiston analyysissa pyrittiin ymmärtämään maahanmuuttaja-
taustaisten hengellisen työn työntekijöiden kutsumusta sekä hengellistä identiteettiä 
vertailemalla Suomen evankelis-luterilaisen seurakunnan hengellisen työn työntekijöi-
den kanssa. Heidän kiusaamisen tai syrjinnän kokemuksiaan oli vertailtu muiden mate-
riaalin kanssa. 

 Tutkimuksen perusteella todettiin, että kaikilla haastateltavilla on jonkunlainen hengel-
linen kutsumus. Yhdellä oli papin kutsumus ja toisella tunnustuksellisen luterilaisuuden 
esille tuomisen kutsumus. Kolmas haastateltava vastasi haastattelussa, että Jumala joh-
datti hänen seurakunnan työhön. Jokainen haastateltava vastasi eri lailla kysymykseen 
hengelliseen identiteettiin vaikuttaneista tekijöistä. Kiusaamisen ja syrjinnän omasta 
kokemuksesta vain yksi haastateltava vastasi avoimesti. Toinen ei vastannut lainkaan, 
toinen tosi vähän. Silti voimme todeta, että sekä yhteiskunnassa että seurakunnassa 
Suomessa on olemassa rasismia ja siksi osalla maahanmuuttajista on ikäviä kokemuksia 
täällä. Lisäksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkolla on tärkeä rooli yhteiskunnassa 
Suomessa. Kirkolla on tehtävä näyttää esimerkkiä maahanmuuttajien kohtelemisesta 
yhyhteiskunnassamme.    

 Avainsanat: maahanmuuttaja, hengellinen työntekijä, kutsumus, hengellinen identiteet-
ti, kiusaus, syrjintä, Suomen evankelis-luterilainen seurakunta  



ABSTRACT 

Shuhei Yamaguchi 
THREE WAYS - Christian Immigrant Worker´s Vocation and Professional Identity. 
39p., 1 appendices. Language: Finnish. Pieksämäki, Spring 2015.  
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option 
in Christian Youth Work. Degree: Bachelor of Social Services.   

My aim of the study is to find out the calling or the lack of calling and spiritual identity 
of immigrant workers in the Lutheran Church in Finland. Methodology used is phenom-
enological-hermeneutic. In the hermeneutic approach experience and meanings are es-
sential. The material is collected through theme interviews. I interviewed three immi-
grant workers that are currently working in the Lutheran Church in Finland. Important 
themes that arose from the interviews were the calling, spiritual identity and experiences 
of being bullied. In the analysis I tried to find out some aspects of the calling and spir-
itual identity by comparing their answers to previous researches made of the calling and 
spiritual identity of Finnish workers in the Lutheran Church or students of theology. 

According to this research it was seen that all the people I interviewed have some kind 
of the calling. One had the calling to become a priest and another wanted to bring out a 
Lutheran reform. The third person felt that God had led her to become a worker in the 
Lutheran Church. In the question of spiritual identity the answers varied. In the third 
part about discriminated against of bullied there were very open and very closed an-
swers. As a result we can see that there are even some racist even experiences among 
immigrant background workers in Finland. I see that the Finnish Lutheran Church has a 
leading role in our society. It should show how we communicate and work with immi-
grants.    

 Keywords: Immigrant, Christian worker, vocation, professional identity, temptation, 
Evangelical Lutheran Church in Finland 
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1 JOHDANTO JA TAUSTA 

Tässä opinnäytetyössä tutkin Suomessa oleva kristittyjen maahanmuuttajataustaisten 

työntekijöiden kutsumuksesta ja hengellisestä identiteetistä. Sen lisäksi käsittelin heidän 

rasismin liittyviä kokemuksia. Aiheet ovat ajankohtainen, koska suurin osan Suomen 

evankelis-luterilaisen seurakunnantyöntekijöistä ovat kantasuomalaisia, ja kuitenkin 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko pyrkii monikulttuuriseksi työympäristöksi. Hen-

gellisen kutsumuspuutteesta Suomen kirkon työntekijöiden ja pyrkijöiden joukossa on 

puhuttu paljon. Siksi valitsin kutsumusta opinnäytetyön yhden teemaksi. Sitten opinnäy-

tetyöni on myös ainutlaatuinen, sillä opinnäytetyön alussa tutustuin muuhun tutkimus-

töitä, mutta en silloin löytänyt samasta aiheista tutkittu materiaalia. Tutkimukseni on 

siksi hyödyllinen, että nyt on materiaalia kristittyjen maahanmuuttajataustaisten työnte-

kijöistä ja muut tutkijat voivat käyttää näitä heidän työlle. Tämä tutkimuksen tulokset 

tarjoavat Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle ja muille kirkkokunnille, minkälaisia 

haasteita ja ratkaisuja on olemassa, kun kirkko suuntaa monikulttuuriseksi yleisöksi.   

Opinnäytetyön aiheet ovat myös henkilökohtaiseksi tärkeitä. Kohta valmistun sosiono-

miksi ja kirkon hengellisen työntekijäksi ja mietin opiskelun aikana, minkälaiset haas-

teet nousevat, kun maahanmuuttajat työskentelevät seurakunnassa. Myös minulla oli 

epäselvän olo, tarjoaako Suomen kirkko kristityille maahanmuuttajille työpaikan. Pää-

dyin, että on hyvä tutkia tätä aihetta ennen kuin aloitan työssä.   

Otsikoksi laitoin kolme tietä, sillä haastattelin tutkimusta varten kolme maahanmuutta-

jaa, joilla jokaisella oli oma elämänkulku.   
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2 MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA 

Henna Kyhä (2011) määrittelee, että kaikille maahanmuuttajille yhteinen asia on, että he 

ovat muuttaneet ulkomailta Suomeen. He edustavat eri kansalaisuuksia, koulutustasoja 

ja ammatteja. Martikaisella & Lehtisellä (2012, 118) on samanlainen näkemys, sillä he 

kuvailevat, että maahanmuuttaja on Suomen ulkopuolella syntynyt henkilö, joka asuu 

pysyvästi tai tilapäisesti Suomessa. Molempien tutkijoiden kriteeri on maahanmuutto. 

Maahanmuuttajan -sanalla on joiden mielestä kielteisiä sävyjä, sillä monet loukkaavat, 

kun heitä kutsutaan maahaanmuuttajiksi. (Martikainen & Lehtinen 2012, 118). Maa-

hanmuuttajia voidaan luokitella myös viisumin myöntäneen maahanmuuttoviraston luo-

kittelun mukaisesti. Maahanmuuttajia ovat siten pakolaiset, ulkomaalaiset opiskelijat, 

perheen tai työn perässä maahan muuttaneet. (Maahanmuuttovirasto i.a.).  

Suomessa ulkomaiden kansalaisia on tilastokeskuksen mukaan 207 511 vuonna 2013. 

Vuonna 2010 heidän määränsä oli 168 000, mutta kaikkiaan ulkomailla syntyneiden 

määrä oli 248 100. Eli jälkimmäisessä luvussa ovat mukana myös Suomen kansalaisuu-

den saaneet. Kasvu on merkittävästi, sillä kahden vuosikymmenen aikana ulkomailla 

syntyneiden määrä kasvoi lähes 4-kertaiseksi ja ulkomaankansalaisten 6,4-kertaiseksi. 

Maahanmuuttoa Suomeen on eri suunnasta. Suurimmat maahanmuuttajaryhmät ovat 

entisen Neuvostoliiton alueelta ja Ruotsista muuttaneet. Näiden lisäksi kymmenen suu-

rimman joukossa on aasialaisia (Intia, Irak, Kiina ja Thaimaa), afrikkalaisia (Somalia) ja 

eurooppalaisia (entinen Jugoslavia, Saksa ja Turkki) lähtömaita. (Martikainen, Saukko-

nen & Säävälä 2013, 38).   

Vuonna 2009 noin kaksi kolmasosaa kaikista Suomeen tulleista maahanmuuttajista oli 

uskonnolliselta taustalta kristittyjä. Heidän joukossa oli luterilaisia, ortodokseja, katoli-

sia ja muiden kristillisten uskontokuntien jäseniä. Muslimien enemmistö on sunnilaisia 

ja suurin osa heistä asuu Helsingissä ja sen lähiympäristössä. (Martikainen & Pyykkö-

nen 2013.) Mutta kaikki eivät kuulu uskonnolliseen ryhmään. Suomen ortodoksisen 

kirkon strategian 2010-2015 avulla voimme tietää vähintään yhden syyn, miksi venäläi-

set eivät liity ortodoksiseen kirkkoon virallisesti. Tämä strategia ilmoittaa, sillä Venäjäl-

lä ei tunneta kirkkoon rekisteröitymistä. Niiden mukaan suurin osa Suomeen muutta-

neista venäläisistä on kirkon virallisen rekisterin ulkopuolella.  
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2.1 Maahanmuuttajat kirkon työtehtävissä ja työllistämisen haasteet 

Suomi oli maailman luterilaisimpia maita uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärien 

perustella. (Niemelä 2003, 125.) Vuonna 2007 evankelis-luterilainen seurakunnan jäse-

nistä 47 200 oli ulkomailla syntyneitä ja noin 12 000 jäsenet olivat muita kuin Suomen 

kansalaisia. (Grönlund 2010, 27). Meidän kirkko -osallisuuden yhteisö -strategian mie-

tinnön (2007, 14) mukaan maahanmuuttajien lapset muodostavat merkittävän kirkkoon 

liittyjien joukon. Maahanmuuttajien ja ulkomaiden kansalaisten jäsenmäärä on riittäväs-

ti paljon, mutta maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä on Grönlundin (2010, 27) mu-

kaan vähän.  

Maahanmuuttajat olivat työskennelleet useimmin kirkon suurissa organisaatioissa. Tä-

hän on kaksi syytä: Ensimmäinen syy on, että suurten organisaatioiden toimintaympä-

ristöt ovat usein suuressa kaupungissa ja maahanmuuttajia asuu eniten siellä. Toinen 

syy on, että suurten organisaatioiden työllistämismahdollisuudet ovat paremmat kuin 

pienempien organisaatioiden. Maahanmuuttajien työtehtävät kirkossa olivat monenlai-

sia. Ne olivat useimmin kiinteistö- ja huolto- tai keittiö- ja siivoustehtävissä. Muutamis-

sa organisaatioissa maahanmuuttajia oli työskennellyt myös lapsi ja nuorisotyössä, dia-

konian alan tehtävissä sekä muun hengellisen työn tehtävissä. (Björklund & Grönlund 

2009).  

Maahanmuuttajia työhön ottaneet kirkon työantajat olivat sitä mieltä, että maahanmuut-

tajien työllistämisen haasteet liittyvät esimerkiksi kieli- ja sopeutumisongelmiin. (Björk-

lund & Grönlund 2009). Grönlund kertoo tutkimuksessa, että kielitaitovaatimukset esi-

merkiksi papinvirkaan voivat kääntyä syrjinnän mahdollisiksi syiksi, ja jopa estää opis-

kelijoiden suuntautumisen kirkon työhön. Sitä varten laki mahdollistaa jonkin verran 

joustamista kielitaitovaatimuksista, mutta tulkinnat eivät ole aina selvät. (Grönlund 

2010, 83.) Lisäksi Grönlund (2010, 84) mainitsee, että maahanmuuttajataustainen työn-

hakija voi saada työtä pääasiassa vain, jos muita hakijoita ei ole. Täydellinen kielitaidon 

vaatimus on myös ongelmallinen, koska tarkkaan ei määritetä, mitä täydellisellä kieli-

taidolla tarkoitetaan tai kuinka hyvää kielitaitoa tehtävässä tarvitaan. Työmarkkinoilla 

tapahtuvan syrjinnän havainnoiminen on myös vaikeaa, sillä esimerkiksi työantajan on 

helppo ilmaista työnhakijan koulutuksen tai kielitaidon puutteet, vaikka ne eivät olisi-
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kaan varsinainen syy. (Forsander 2013, 236.)  Vuonna 2010 rasistinen vihapuhe lisään-

tyi myös kirkon piirissä. (Haastettu kirkko 2012, 215).    

 Hengellisen työn tehtävissä toimiminen edellyttää kirkon jäsenyyttä ja tämä rajaa 

joidenkin maahanmuuttajien mahdollisuuksia toimia hengellisessä työssä kirkossa. 

(Grönlund 2010, 27).  Toinen asia maahanmuuttajien työllistymisen haasteesta on ny-

kyinen kirkon taloudellinen tilanne. Kirkon jäsenmäärän vähenemisen myötä monissa 

seurakunnissa on nyt taloudellisia haasteita, sillä heidän verotulot vähenevät. Tämä vai-

kuttaa siihen, että kirkon työntekijämäärä vähenee ja uusia työntekijöitä rekrytoidaan 

vain hyvin harkitusti. Tämä vaikuttaa myös työllistymiseen kirkossa eikä ainakaan hel-

pota maahanmuuttajien asemaa.  

2.2 Monikulttuurinen työ Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 

Maahanmuuttajatyön sana on muuttunut ajan kanssa monikulttuurisen työn nimikkeen 

alle. Mutta tarkoitus on melkein sama, sillä molemmat työt kutsuvat muualta Suomeen 

tulevia ihmisiä seurakunnan yhteyteen ja ovat edistämässä positiivisia monikulttuurista 

asenneilmastoa tai asenneilmapiiriä alueellisesti ja yleensä suomalaisessa yhteiskunnas-

sa. (Monikasvoinen Kirkko 2008 & Haastettu Kirkko 2012). Monikulttuurisuutta käyte-

tään Puuronen (2011, 255) mukaan kuvailevana ja normatiivisena käsitteenä. Kuvaile-

vana käsitteenä se tarkoittaa, että jossakin maassa asuu useisiin kansoihin tai etnisiin 

ryhmiin kuuluvia ihmisiä, joilla on erilaisia kulttuureja. Normatiivisena käsitteenä mo-

nikulttuurisuus tarkoittaa toivottavaa tai tavoiteltavaa asiaintilaa.  

30 prosentilla seurakunnista on maahanmuuttajatyön vastaava työntekijä tai tiimi, mutta 

valtaosalla seurakunnista ei ollut ollenkaan maahanmuuttajaryhmälle suunnattua toimin-

taa vuonna 2011. (Haastettu kirkko 2012, 214.) Usein heidän tehtävään kuuluu ensisi-

jaisesti maahanmuuttajien parissa tehtävään seurakuntatyöhön, ei heidän työllistämi-

seensä. (Grönlund 2010, 27.) Asiantuntijat ehdottivat kirkon ja kirkon alan koulutusten 

tunnetuksi tekemistä maahanmuuttajien parissa, jotta kirkon työ voisi näyttäytyä mah-

dollisena myös heille. (Grönlund 2010, 82.)  Se toteutui osittain, sillä muun muassa Yh-

teisvastuukeräyksen 2009 kampanjalla ja sen kautta kerättyjen varojen avulla käynniste-

tyillä projekteilla. Seurakunnan monikulttuurisuutta kehitetään myös maahanmuuttajien 
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mukaan ottamisella vapaaehtoistehtäviin. Työharjoittelun ja tukityöllistämisen avulla 

seurakunta tukee maahanmuuttajien työelämään pääsyä. Niiden kautta avautuu hyvä 

mahdollisuus tutustua kristillisen seurakunnan elämään ja toimintaan. (Sakasti. evl.fi) 

  

 

3 KUTSUMUS, HENGELLINEN IDENTITEETTI JA RASISMI   

 

Seuraavassa osiossa käsitellään kutsumusta, hengellistä identiteettiä ja rasismia.  

 

 

3.1 Kutsumuksen määritelmiä 

 

Kun puhutaan yleisesti kutsumusammateista, mainitaan usein papin lisäksi lääkärin ja 

opettajan ammatit. Mutta papin virka on varmaan näistä vielä ylitse muiden. (Pruuki 

2013, 268.)   

 

Vähäkatekismuksen kristinopissa määrittelee kutsumuksesta seuraavalla tavalla. 

 

 ”Jumala on antanut jokaiselle ihmisele tehtävän. Tätä Jumalan  

meille uskomaa tehtävää nimitetään kutsumukseksi. Kutsumuksen  

uskollisella suorittamisella palvelemme Jumalaa ja lähimmäisiämme.”  

 

 

Kutsumus ja usko ovat Niemelän (2010, 2) mielessä voimakas voimalähde työssä. Eri-

tyisesti julistajan työssä hengellinen kutsumus tuli keskeisesti. Hengellinen kutsumus 

ohjaa auttamistyöhön. (Valtonen 2010, 5.)   

 

Raunio (2004, 77) näkee kutsumuksessa lähimmäispalvelun, sillä hänen mukaan luteri-

laisen kutsumusajatuksen ydin on, että ihminen on kutsuttu palvelemaan lähimmäisiään. 

Hän määrää lisää kutsumuksen sisältöä: Ne ovat tehtäviä, jotka ihmiselle asetetaan ih-

misyhteisön jäsenenä ja luomakunnan osana.  Pruuki (2013, 269) ja Valtonen (2010, 49) 

lainaavat Teinonen & Teinonen (1975, 49) mukaisen määritelmän kutsumuksen kol-

mesta merkityksestä: ensiksi se tarkoittaa Jumalan ihmiselle antamaa kutsua pelastuk-

seen, toiseksi Jumalan kutsua, jolla ihminen otetaan erityisesti palveluun tai virkaan 
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kirkossa, ja kolmanneksi Jumalan jokaiselle ihmiselle osoittamaa kutsumusta, kutsu-

mustyötä, säätyä, elämän paikkaa, jossa tämä voi palvella sekä Jumalaa että lähimmäis-

tä.    

 

Kutsumus voidaan määritellä myös kahdella tapaa, maalliseksi ja hengelliseksi kutsu-

mukseksi. Maallinen kutsumus on oman itsensä toteuttamista ja hengellinen kutsumus 

on Jumalalta saatu tehtävä. Hengellinen kutsumus liittyy normaalisesti johonkin julis-

tukselliseen tehtävään, jossa yksilö kokee auttaa ihmisiä Jumalan luo. (Niemelä 1999, 

124 -125.)  Pruuki (2013, 269) lainasi maalisesta ja hengellisestä kutsumuksen käsiteitä 

Niemelän (1999, 53) teoksesta. Sen mukaan hengellinen kutsumuksen keskeinen on 

kokemus siitä, että Jumala tahtoo alalle hakeutuvan toimivan tietyllä tavalla. Maallises-

sa kutsumuksessa tärkeä asia on aktiivinen kiinnostus tietylle alalle ja halu toteuttaa 

itseään parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Nykyaikana kutsumus koetaan itsensä toteuttamisena. Nykyihmiselle itsensä toteutta-

minen ja oma henkilökohtainen onnellisuus ovat vahvasti ohjaavia ihanteita. (Niemelä 

2004, 31.) Niemelä (2014, 31 -32) mainitsee John Vikströmin kirjoituksesta papin kut-

sumuksesta ja työhön sitoutumisesta vuonna 2002 Crux -lehdessä. Sitä mukaan Vik-

ström pohdiskeli, vieläkö kutsumus, johon ajatellaan liittyvän Jumalan antama kutsu, 

voi elää tällaisessa henkisessä ilmapiirissä, jossa yhteisö, yhteiskunta ja läheiset ihmiset 

ovat ihmiselle välineitä hyvän elämän tavoittelussa.    

 

Kutsumus nähdään myös ulkoisena ja sisäisenä. Raunion (2004, 77) mukaan sisäinen 

kutsumus on yksilön kokemaa taipumus ja halu tietynlaiseen työhön tai ammattiin ja 

ulkoinen kutsumus on kutsu yhteisen hyvän edistämiseen. Tämä tarkastelu on Valtosen 

(2009, 49) mielessä vain yleisellä tasolla. Valtonen ja Pruuki (2013, 269) kirjoittavat 

niiden merkityksestä. Sisäinen kutsumus merkitsee kutsumuksen henkilökohtaista, ko-

kemuksellista tai subjektiivista ulottuvuutta. Ulkoinen kutsumus merkitsee sitä, että 

joku ulkopuolinen kutsuu. Papiksi vihittävän kohdalla joku ulkopuolinen tarkoittaa sekä 

tuomiokapitulia että seurakuntaa.   

 

Kutsumus voidaan nähdä myös punktuaalisena tai proseduurisena. Punktuaalisen kut-

sumuksen saaneet ihmiset kuvaavat tietyn hetken tai tapahtuman, jossa Jumala kutsui 

heidät tiettyyn tehtävään. Vaikka heidän tie papiksi ei ollut selkeä, mutta he kokivat, 
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että Jumala on johdattanut heidät tähän tehtävään, silloin kutsumusta nimitetään proses-

suaaliseksi kutsumukseksi. (Pruukki 2013, 276.)   

 

 

3.2 Kirkon työntekijöiden käsitys kutsumuksesta 

 

Kirkon työtekijöille tehdyissä aikaisemmissa kutsumukseen liittyvissä tutkimuksissa oli 

havaittu kutsumuksen monimuotoisuus. Niemelän (2014) kyselyssä ”Työ on minulle 

kutsumus, jossa voin toteuttaa itseäni ja palvella lähimmäisiä – kolme eri kategoriaa: 

Jumalallinen kutsumus, itsensä toteuttamisen ja auttamisen haluun perustuvat kutsu-

mukset. (Niemelä 2014, 17.)  

 

Suurin ryhmä, eli papeista 40 prosenttia ja kanttoreista 31 prosenttia, valitsi ilmauksen 

”Työ on minulle Jumalan antama kutsumustehtävä”, kun kysyttiin omaa suhdetta työ-

hön. (Niemelä, 2014, 22). Pappien joukosta saatu toiseksi suurin vastaus oli (25 %) työ 

on lähimmäisten auttamista. Kanttorit sen sijaan valitsivat toiseksi yleisimmin vaihto-

ehdon ”Työ tuottaa minulle tyydytystä”. Eri-ikäisten pappien ja kanttorien työn merki-

tystä tarkasteltaessa kutsumuskokemuksessa näkyy selvä muutos iän myötä, erityisesti 

kanttoreiden keskuudessa. Puolet 55-vuotiaista ja sitä vanhemmista kanttoreista valitsi, 

että ” työ on minulle Jumalan antama kutsumustehtävä” kuvaaminen sopii parhaiten 

suhdettaan työhön, alle 35-vuotiaista kanttoreista vain joka kymmenes kuvasi näin. Puo-

let alle 35-vuotiaista kanttoreista valitsi vaihtoehdon ”Työssäni voin toteuttaa itseäni” 

parhaiten suhdettaan työhön kuvaamiseksi. Papistossa ei ole niin selkeän eroa verrattuna 

kanttoreiden joukossa, mutta alle 35-vuotiaista papeista joka kolmas (31 %) valitsi vaih-

toehdon ”Työ on minulle Jumalan antama kutsumustehtävä” kuvaamaan ensisijaisesti 

suhdettaan työhön. 55-vuotiaista ja sitä vanhemmista papeista tämä vaihtoehdon valitsi 

lähes joka toinen (46 %). Alle 35 -vuotiaisten pappien ensisijainen vastaus (37 %) oli ” 

Minulle on tärkeää saada auttaa ja palvella työssäni lähimmäisiän”. (Niemelä 2014, 23 -

24.)    
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3.3 Hengellinen ammatti-identiteetti 

 

Identiteetti on se termi, jota on käytetty usein kirkon työntekijöitä tarkastelevissa tutki-

muksessa. Ja uuden identiteetin omaksuminen ei ole yhden yön tulos. (Niemelä 2004, 

24.)  

 

Ensin aloitan, mitä identiteetti tarkoittaa. Identiteetti voi teoreettisesti jakaa persoonalli-

seksi ja sosiaaliseksi identiteetiksi. Persoonalliseen identiteettiin kuuluu yksilön kokema 

ainutlaatuisuus ja oman itsensä määritteleminen erotuksi muista. Sosiaalisessa identitee-

tissä yksilö määrittelee itsensä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa tai hänen 

ympärillä oleva sosiaaliryhmän jäsenenä. Ammatti-identiteetti voi ymmärtää persoonal-

lisen ja sosiaalisen identiteetin kannalta. (Valtonen 2009, 34 & Launonen 2009, 19.)   

 

Esimerkiksi Suomessa evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyys on osa kansallista identi-

teettiä. Suomalaisuuden ja luterilaisuuden tiivis yhteys näkyy erityisesti, että suomalai-

set toivovat kirkon olevan läsnä erilaisissa valtiollisissa juhlissa ja tilaisuuksissa. Ke-

väällä 2014 käyty suvivirsi-keskustelu myös todistaa tätä. Suomalaisille kirkkoon kuu-

lumisen syyksi ”kirkkoon kuuluminen erottaa syntyperäiset maahanmuuttajista” -

merkitys on vahvempi kuin ruotsalaisille, norjalaisille ja tanskalaisille. (Niemelä 2003, 

128.) Mutta Jälkimodernin ajalla ihmiset elävät ilman selkeää identiteettiä. (Niemelä 

2004, 32).    

 

Palataan ammatti-identiteetistä. Niemelä (2013, 130) ja Launonen (2009, 20) käyttävät 

Eteläpellon ja Vähäsantasen (2006, 26) ammatti-identiteetin käsityksen. Sen mukaan 

ammatti-identiteettiä on ymmärretty itsestä ammatillisena toimijana eli millaiseksi ih-

minen ymmärtää suhteensa työhön ja ammatillisuuteen sekä millaiseksi hän haluaa 

ammatissaan tulla. Ammatilliseen identiteettiin kuuluu myös käsitykset siitä, mihin ih-

minen kokee kuuluvansa ja samastuvansa, mitä hän pitää tärkeänä ja mihin hän haluaa 

sitoutua ammatissaan. Niemelän (2013, 131) mielessä ammatilliseen identiteettiin liittyy 

läheisesti näkemys omasta osaamisesta tiettyihin tehtäviin. Kirkon piirissä on oma eri 

kirkon tehtäviin liittyvän ydinosaamiskuvaukset.     

 

Hengelliseksi työntekijäksi nähdään esimerkiksi pappi, diakoni, kanttori, nuoriso-

työnohjaajat ja lastenohjaajat.  
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Hengellinen identiteetti heikkenee tai vahvistuu, sillä sekä läsnäolon kirkko (2002, 12) 

että palvelijoiksi vihityt (2002, 35-37) puhuvat työntekijöiden hengellisen identiteetin 

vahvistumisesta. Huoli kirkon työntekijöiden identiteetistä ei ole uutta. Esimerkiksi 

vuonna 1977 Lapuan hiippakunnan pappeinkokous käski tehtäväksi tutkia pappisviran 

identiteettiä, sillä pappien pappisidentiteetin heikkenemistä ja jopa katoamistakin oli 

koettu. (Niemelä 2010, 3.) Papiston identiteetin ongelma ei ollut myöskään vain Suo-

messa, vaan ne olivat nousseet Niemelän (2004, 32) mukaan kansainvälisellä tasolla.  

 

Kristillinen usko -opintokokonaisuus säilytti paikansa eniten opiskelijoiden ammatilli-

seen identiteettiin vaikuttaneena asiana, opintojen loppuun asti Diakonia-

ammattikorkeakoulussa. (Launonen 2009, 103). Erityisesti ensimmäisen vuoden aikana 

opiskeluympäristöllä oli suuri merkitys, ja edelleen valmistumisvaiheessa hyvät ilmapii-

riin ja ryhmähenkeen liittyvät asiat koettiin merkittävänä. Valmistumisvaiheessa seura-

kunnan työhön ja toimintaan osallistumisen merkityskin oli selvästi lisääntynyt.  (Lau-

nonen 2009, 107-108, 113.) Samassa tutkimuksessa myös koulutukseen liittyvät tekijät 

nousivat ensimmäiselle paikalle myös ammatillista identiteettiä heikentäneiden tekijöi-

den ryhmässä. Monet opiskelijat kokivat, että sosiaalialan opinnot korostuivat tosi pal-

jon. (Launonen 2009, 111).  

 

 

3.4 Rasismi ja syrjintä  

 

Puurosen (2011, 51) mukaan rasismin ja syrjinnän käsitteet käyttävät välillä samana 

tarkoituksena. Hän nostaa esimerkkinä, että nykyajalla puhutaan ikärasismista, mutta 

tämä tarkoittaa ikäsyrjintää. Puuronen (2011,51) määrittelee, että syrjintä on yläkäsite ja 

syrjinnän alla rasismilla on erityinen merkitys.    

 

Inga Jasinskaja-Lahti sekä Karmela Liebkind että Tiina Vesala (2002, 86- 89) tutkivat 

maahanmuuttajien työhön liittyvät syrjintäkokemuksista. Heidän tutkimus osoitti, että 

työssä käyneistä maahanmuuttajista 31 prosenttia ilmoitti kärsineensä työssään loukka-

uksista ja kiusaamisesta ulkomaalaistaustan takia. Työtä hakeneista maahanmuuttajista 

somalit ja arabit olivat kokeneet työnsaannissa eniten ja virolaiset vähiten vaikeuksia 

maahanmuuttajataustan vuoksi. Samoin työssä virolaisilla on vähemmän syrjinnän ko-
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kemuksia, sillä virolaiset ilmoittivat Jasinskaja-Lahteen, Liebkindin ja Vesalan (2002, 

88) tutkimuksessa muita ryhmiä harvemmin, että heidät olisi viimeisen 12 kuukauden 

ajalla vähintään kerran sivuutettu ulkomaalaistaustansa vuoksi, kun he halusivat edetä 

työssään. 31 prosenttia kaikista työssään loukatuista ja kiusatuista maahanmuuttajista 

(814 henkilöä) ilmoitti kiusaajaksi työtovereita. Sen sijaan harvemmin loukkaajaksi tai 

kiusaajaksi oli mainittu esimies (11 prosentti). (Jasinskaja-Lahti ym. 2002, 89.)       

 

Työpaikkakiusaamisesta seurakunnan työntekijöiden keskuudessa Terhi Moilanen 

(2005) selvitti hänen tutkimuksessa. Hänen tutkimustulosten mukaan työpaikkakiusaa-

minen ilmeni etusijassa mustamaalaamisen ja syrjinnän keinoin sekä työolosuhteita 

hankaloittamalla. Moilanen (2005, 25) kirjoittaa omassa tutkimuksessa, että kuka tahan-

sa joutui työpaikkakiusaamisen uhriksi, sillä hän ei löytänyt yhteistä ominaisuutta kiu-

saamisen uhriksi joutuneiden joukossa.  
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4 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET  

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää maahanmuuttajataustaisen hengellisen työn  

työntekijän  

a) kutsumusta tai kutsumuspuutteitta ja heidän hengellisen identiteettiään   

b) kiusaamiseen ja syrjinnän kokemuksiaan.         

 

Valitsin nämä aiheet, sillä kutsumuksen ja hengellisen identiteetin omaksuminen on 

myös tärkeä osa maahanmuuttajataustaisille hengellisille työntekijöille. Heidän kiusaa-

misen ja syrjinnän kokemuksen tai kokemuksenpuutteiden selvitys antaa tietoa, minkä-

lainen on hengellisen työpaikan tämänhetkisen tilanne maahanmuuttajien kohtaan.  

 

 

5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

  

Tässä luvussa esitän ensin teoreettisen viitekehystä, eli fenomenologis-hermeneuttisen 

metodista. Sitten jatkan kuvaamaan teemahaastattelusta, haastattelun toteutuksesta ja 

aineiston analyysista.  

 

5.1 Fenomenologis-hermeneuttinen metodi  

 

Fenomenologiassa kokemus on tutkimuskohde. Fenomenologisessa ihmiskäsityksessä 

kokemuksen, merkityksen ja yhteisöllisyyden käsitteet ovat keskeisiä. Ymmärtäminen 

ja tulkinta ovat tietokysymyksissä nousevia esimerkkisen asioita. (Laine 2007, 28.) 

Alasuutari (2001, 72) kuvailee, että fenomenologian lähtökohta on tarkastella, miten 

yksilö pyrkii tulkita maailmaa ja saada siihen ”tolkkua”. Fenomenologit käyttävät inten-

tionaalisen termiä. Intentionaalisuuden tarkoitus on, että kaikilla on jotain merkitystä 

meille. Kokemus muotoutuu fenomenologian metodissa merkitysten mukaan. Feno-

menologinen merkitysteorian sisällä on ajatusta, että ihminen on lähtökohtaisesti yhtei-

söllinen. (Laine 2007, 28-30.) Minun tutkimuksen kannalta on tärkeä tiedostaa, että eri-

laisissa kulttuuripiireissä elävillä ihmiset elävät erilaisissa todellisuuksissa, koska asioil-

la on heille erilaiset merkitykset. Toiseksi sanoen ihminen on kulttuuriolento.  (Laine 

2007, 30.) Yksittäistapauksia yleistämiseen pyrkimys on vierasajatus hermeneuttisessa 

tutkimuksessa. Sen sijaan ainutkertainen ja ainutlaatuinen myös kiinnostaa her-
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meneutikkoa. Siksi jonkun mielessä fenomenologinen tutkimus on yksittäiseen suuntau-

tuvaa paikallistutkimusta. (Laine 2007, 30-31.) Hermeneuttinen tutkimus keskittyy ih-

misten välisen vuoropuhelun maailmaan. Kielelliset ja myös kaikki muut keholliset il-

maisut ovat hermeneuttisen tutkimuksen kohteita. Merkityksiä voidaan lähestyä vain 

ymmärtämällä ja tulkitsemalla, on hermeneuttinen tutkimuksen uskomus. (Laine 2007, 

31). Muuten fenomenologisen tutkimuksen tarkoitus on jostain inhimillisen elämän il-

miön ymmärtämisen lisääminen. (Laine 2007, 44).     

 

5.2 Teemahaastattelu 

 

Ensin päädyin, kerätään aineistoa haastattelun kautta. Syynä on, että laadullisessa tut-

kimuksessa haastattelu on yleinen tapa ja minun tutkimukselle sopivan henkilöt eivät 

ole paljon olemassa. Haastattelun tyypit ovat lomakehaastattelu, avoin haastattelu ja 

teemahaastattelu. Lainen (2007, 37) mukaan fenomenologinen haastattelu on mahdolli-

simman avoin, luonnollinen ja keskustelunomainen tapahtuma ja haastateltavalle anne-

taan paljon tilaa haastattelussa. Sen lisäksi Hirsijärvi ja Hurme (1993,32) suosittelevat 

avoin haastattelun käyttöä, jos tutkimuksen aihe on erittäin arkaluontoinen. Toisaalta he 

esittävät myös avoin haastattelun haittoja. Yksi niistä oli, että avoin haastattelu vie haas-

tateltavaa kohti runsaasti aikaa. Siksi valitsin lomakehaastattelun ja avoinhaastattelun 

välimuotoinen teemahaastattelun.      

  

Hirsijärven ja Hurmen mukaan (1993, 36) teemahaastattelu on puolistrukturoitu mene-

telmä, koska haastattelun aihepiirit, teema-alueet, ovat tiedossa. Eskolan ja Suorannan 

(2008, 86) mukaan puolistrukturoiduissa haastatteluissa kysymykset ovat kaikille samat, 

mutta vastauksia ei ole sidottu vastausvaihtoehtoihin, vaan haastateltavat voivat vastata 

omin sanoin.  

 

Tutkimuksessani valitsin pääteemaksi maahanmuuttajien syyt, miksi he haluavat tai 

halusivat opiskella diakoniaksi, kirkon nuorisotyönohjaajaksi tai teologiksi? Lisäksi 

kysytään heidän hengellisestä kutsumuksesta ja kasvatuksesta ja syrjintä- ja kiusaamis-

kokemuksista. Nämä tiedot kerätään huolellisesti ja avoimesti ennen haastattelu. Jon-

kunlaiset ennakko-odotukset ovat lähtökohtia. Odotuksen kautta arvioida, onko odotus 

saavuttanut tai tuliko jotain yllätyksiä. Haastattelunkysymyksen valmistelun varten tu-

tustuttiin Launonen (2009) ja Valtonen (2009) kyselylomakkeen.  
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’5.3 Haastattelujen toteutus 

 

Tutkimusongelmaksi nostan esille ensin aikaisemmin tutkimuksen puutteita maahan-

muuttajantaustaisten hengellisen työn työntekijöistä Suomessa. Ulkomaiden tutkimuk-

sen tilanne näytti samanlaiselta, koska vuonna 2013 minun tutkimuksen alussa yritin 

löytää englanniksi materiaalia samasta aiheesta, mutta en sitäkään löytänyt. Myös haas-

tateltavien henkilöiden löytäminen oli vaikeaa. Kysyin erään Suomen evankelis-

luterilaisen hiippakunnan sihteeriltä maahanmuuttajantaustaisten hengellisen työnteki-

jöiden olemassaolosta. Hän ei antanut minulle mitään tietoa, sillä hänen mukaan henki-

lötiedot ovat lain mukaan suojettuja. Haastateltavaksi suunnittelin alusta alkaen eri 

maista muuttaneita, suomen kieltä osaavia henkilöitä. Minun tutkimuksessani haastatel-

tavilla on yksi nainen ja kaksi miestä. Mutta sukupuolta en tässä tutkimuksessa ottanut 

erityisesti huomioon kuten Niemelän monissa tutkimuksissa. Suomalaisia hengellisen 

työn tekijöitä Suomen evankelis-luterilaisen seurakunnassa ja hengelliseen työhön pyr-

kiviä suomalaisia on tutkittu paljon. Nämä olivat hyviä apumateriaaleja, ja pääosin ver-

tailua varten käytin Kati Niemelän tutkimuksia, koska hän on tutkinut laajasti Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöiden ja teologien kutsumusta ja hengellisesiä 

identiteettiä.  

 

Tein haastattelun ensin Mikon kanssa. Tapasin hänet eräässä opiston huoneessa, ja haas-

tattelu kesti noin tunnin. Huoneen ulkopuolelta kuului vähän melua, mutta se ei paljon 

häirinnyt. Sen jälkeen otin yhteyttä Tommiin. Alussa suunnittelin nettipuhelin keskuste-

lun hänen kanssa. Otin kuitenkin hänen toiveensa huomioon, ja haastattelin häntä kirjal-

lisesti. Hänen syynsä siihen, miksi hän ei suostunut keskusteluun nettipuhelimen kautta, 

olivat ensimmäiseksi nettipuhelin epäluotettavuus. Nettipuhelu katkeaa välillä. Toiseksi 

hän ilmoitti, että hän voi parhaiten kuvailla ajatuksiaan kirjoittamalla. Lähetin kaksi 

kertaa kysymyksiä, sillä ensimmäisten kysymysten vastausten jälkeen minulle tuli vielä 

lisäkysymyksiä. Viimeksi tein Natalin haastattelun nettipuhelun avulla. Haastattelun 

kesti noin tunnin. Sen jälkeen lähetin hänelle haastattelun tekstin ja hän korjasi osan 

haastattelusta. Tämä oli hänen pyyntönsä. Hän sanoi, että kokemuksen kautta hän oppi 

tarkistamaan, minkälaiseksi haastattelu tuli.    

 

 



18 
 

 

5.4 Aineiston analyysimenetelmä 

 

Aineistoa voidaan analysoida monin tavoin, silti analyysitavat voidaan jäsentää kahdella 

tavalla, selittämisellä ja ymmärtämisellä. Ymmärtämiseen pyrkivässä lähestymistavassa 

käytetään yleisesti kvalitatiivista analyysia ja päätelmien tekoa. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2005, 212.) Myös fenomenologis-hermeneuttinen metodissa ymmärtäminen 

on tässä tietokysymyksissä nouseva asia. (Laine 2007, 28).  

 

Hirsijärvi ja Hurme (1993,115) käsittävät sisällönanalyysin menetelmän Markoffin, 

Shapiron ja Weitmanin (1975) mukaisesti. Heidän (1975) mielessä tämä menetelmä voi 

rajata tekstin analyysiksi yhteiskuntatieteellisiä tarkoituksia varten. Tässä muodossa 

menetelmä soveltuu teemahaastattelun aineistoon. Teemahaastattelun sisällöstä voidaan 

tarkastella Hirsijärvi ja Hurmen (1993, 115) mukaan esimerkiksi yksittäisten sanojen 

esiintymistä. He esittävät esimerkkinä, montako kertaa äiti mainitsee sanan ”ilkeä” tai 

esiintyykö haastattelussa tietyn sana vai ei. Jotakin teeman seuraaminenkin on mahdol-

lista, esimerkiksi montako kertaa isä puhuu lapsestaan myönteiseen sävyyn. Tällöin 

tarkastelun kohteena ei ole vain tietty sana, myös merkitys. Merkitys on tärkeä käsite 

fenomenologis-hermeneuttinen metodissa. Erilaisia subjekti- ja predikaattiyhdistelmiä 

ja niiden frekvenssejäkin on hyvä analysoida. Niiden esimerkit ovat ”äiti neuvoo” tai 

”isä opettaa”. (Hirsijärvi & Hurme 1993, 195.)  

 

Tuomi & Sarajärvi (2003) mukaan perusanalyysimenetelmä laadullisessa tutkimuksessa 

on sisällönanalyysi. Ensimmäinen tehtävä on tämä. Vaikka laadullisen tutkimuksen ai-

neistosta löytyy useita kiinnostavia asioita, valitaan jokin tarkkaan rajattu, kapea ilmiö, 

joka kertoo kaikki, mitä irti saa ja muut materiaalit siirretään seuraavan tutkimukseen. 

Sitten alkaa aineiston litterointi. Litteroinnilla on viisi tärkeää tehtävää. Seuraavaa var-

sinainen analyysi – Ensin luokittelu, teemoittelu ja tyypittely. Luokitus on yksinkertai-

sesti aineiston järjestämistä. Teemoittelu on samanlaista kuin luokitus, mutta siinä pai-

nottuu, mitä kustakin teemasta on sanottu. Tyypittelyssä aineisto organisoidaan tietyiksi 

tyypeiksi. Viimeksi kirjoitetaan yhteenveto. Eskolan (2001) mukaan analyysi voidaan 

jaotella aineistolähtöiseksi, teoriasidonnaiseksi tai teorialähtöiseksi. Aineistolähtöisessä 

analyysissa pyritään luomaan tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus.        
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Fenomenologisessa tutkimuksessa aineistoa jäsennetään erillisiin merkityskokonaisuuk-

siin. Niiden analyysissa myös esitetään merkityskokonaisuuksien sisältöä tutkijan omal-

la kielellä, ja tarkastellaan mistä tahansa tutkimuksen kannalta merkityksellisestä näkö-

kulmasta. (Laine 2007, 43.)  

 

 

5.5 Tutkimuksen eettisyys 

 

Eettisyydestä puhuttaessa käytetään yleensä englannin kielen termiä informed consent. 

Suomeksi on käännetty perehtyneeksi annettu suostumus. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaa-

ra 2005, 26.) Homan (1991, 71) esittää tämän suostumuksen sisältöä neljän seikkana. 

(Hirsjärvi ym 2005, 26.) Ensiksi tutkija antaa tutkimushenkilölle kaiken tärkeän näkö-

kohtia. Toiseksi tutkimushenkilön pitää kykyä ymmärtämään tämä informaatio. Kol-

manneksi henkilöllä on pätevyys tekemään rationaalisia ja kypsiä arviointeja. Neljän-

neksi suostumuksen lähtökohtana on vapaaehtoinen valinta.  

 

Voin todeta, että ilmoitin tutkimushenkilöille tutkimuksen tärkeät näkökohdat. Kerroin 

heille, mitkä ovat minun tutkimusaiheita, mitä varten halusin kerätä heiltä materiaalia ja 

muita asioita. Minun tutkimuksen osallistuvat ovat työtä tekeviä aikuisia. Näin Homa-

nin (1991) toisen ja kolmannen vaatimukset ovat täyttyneet. Vapaaehtoisuudesta kerroin 

heti tutkimushenkilöille. Olen myös huomioinut heidän tulevaisuuden riskit ja piilotin 

huolellisesti kaikkien henkilöjen yhteistiedot, vaikka yhdelle haastateltavalle olisi käy-

nyt esiintyä oikealla nimellä tutkimuksessa.   

  

Pyrin myös luomaan toisten tutkijoiden tekstiä omalla sanalla. Lainasin suoraan kate-

kismuksen kutsumuksen termiä, sillä tämä termi on kutsumuksen käsittelyn lähtökohta. 

Haastateltavien puheetkin ovat suoraan esillä tutkimuksessani ja sitä kautta muut tutki-

jat voivat luottaa, että en ole mitään muokattu heidän sanoja. On mahdollista, että muut 

tutkijat arvioivat uudestaan minun tutkimuksen tuloksia. En ole yleistänyt esimerkiksi 

haastateltavien kutsumuksen olemusta.  
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6 TULOKSET  

 

Tässä tuloksissa esittelen ensin tutkimuksen kohderyhmää ja heidän taustatietoja. Tär-

keiksi teemoiksi muodostuivat kutsumus, hengellinen identiteetti sekä työelämään ja 

kiusaamiseen liittyvät asiat.  

 

 

6.1 Tutkimuksen kohderyhmä 

 

Tutkimuksen kohderyhmä on maahanmuuttajia, jotka opiskelevat tai opiskelivat dia-

koniaksi tai kirkon nuorisotyönohjaajaksi Diakonia ammattikorkeakoulussa. Teologisen 

tiedekunnan pyrkineet tai opiskelut maahanmuuttajat ovat myös minun tutkimuksen 

kohderyhmä. Diakonia ammattikorkeakoulut ovat Pieksämäellä, Oulussa, Porissa, Jär-

venpäällä, Kauniaisessa ja Helsingissä. Diakonia ammattikorkeakoulu Järvenpäällä al-

koi englannin kielten diakonian tutkinnot ja siellä voi hyvin olla maahanmuuttajia 

Huomioitava on, että heidän kanssa ehkä ei onnistu keskustella suomeksi, vaan englan-

niksi. Teologiset tiedekunnat ovat Helsingissä, Turussa ja Joensuulla.    

 

Haastateltavani oli kolme, kaksi miestä ja nainen. Minun tutkimuksessa he esiintyvät 

Mikoksi, Tommiksi ja Nataliksi. Nämä eivät ole oikeita nimiä. Mikko on kotoisin Afri-

kasta ja syntyi 70 -luvun alussa. Hän on asunut 14 vuotta Suomessa. Tommi on kotoisin 

Aasiasta ja syntyi 60 -luvun lopulla. Noin 20 vuotta sitten hän muutti Suomeen. Natali 

on kotoisin entisestä Neuvostoliitosta ja syntyi 60 -luvun alussa. Natali tuli paluumuut-

tajana Suomeen 24 vuotta sitten. Asuinpaikkana Tommi ja Mikko asuvat Etelä-

Suomessa ja Natali muussa kaupungissa. Suomen kielen osaamista on kaikilla. Mutta 

Mikolla oli heikompi suomen kielitaitoa verrattuna Natalin. He kaikki menivät suomen 

kielen kurssille ja he vastasivat suomen kielellä haastattelussa. Natali puhuu suomea 

omia lastensa kanssa, vaikka suomi ei ole hänen äidinkieli.   Maahanmuuton syy oli 

puolison suomalaisuus tai inkerinsuomalaisuus. Tommille ja Mikolle Suomi on ensim-

mäinen muuttopaikka, Natalille Suomi on toinen muuttomaata.    

 

Kaikilla kolmella on joko suomalainen tai inkerinsuomalainen aviopuoliso. Natalin 

mies on kristitty ja hänelle kuuluu Suomen evankelis-luterilainen seurakuntaan. Hän on 
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myös aktiivinen jäsen Suomessa. Hän oli mukana seurakunnan vapaaehtoistöissä noin 

kymmenen vuotta. Tommin vaimo oli lähetystyössä evankelis-luterilaisen lähetysjärjes-

tön kautta Tommin kotimaassa. Mikon vaimosta ei tullut paljon puheeksi haastattelussa 

Mikon kanssa. Mikon vaimon isä toimii erään evankelis-luterilaisen seurakunnan koko-

uksen puheenjohtajana ja siksi on hyvin mahdollista, että Mikon vaimo sai kristillistä 

kasvatusta.   

 

Mikko on saanut pappisvihkimyksen erässä Afrikkalaisessa evankelis-luterilaisessa kir-

kossa ja hänellä oli työharjoittelun kokemus Suomen erässä evankelis-luterilaisessa 

hiippakunnassa. Hän on työskennellyt pappina toisessa luterilaisessa seurakunnassa 

Suomessa lähes 10 vuotta. Tommi opiskeli teologisessa tiedekunnassa Suomessa ja 

valmistui teologian maisteriksi. Hän on töissä eräässä evankelis-luterilaisessa lähetysjär-

jestössä Suomessa. Natali on ainoa työntekijä Suomen evankelis-luterilaisessa seura-

kunnassa haasteltavien joukossa. Hänen ammatti on tradenomi ja hän valmistui Virossa. 

Siellä hän työskenteli kirjanpitäjänä. Seurakunnassa Suomessa Natali työskentelee maa-

hanmuuttajien parissa ja hänen työtehtävä on lähellä diakonian töitä. Ennen hän aloitti 

nykyistä työtä, hän oli mukana vapaaehtoisten tehtävissä mm. pyhäkoulunopetuksessa 

pitkään seurakunnassa. Ensin seurakuntayhtymä palkkasi hänet maahanmuuttajatyöhön 

kokeiluluonteisesti ja vasta pari vuotta myöhemmin hän sai virran vakinaisesti.    

 

Tällä hetkellä Mikko työskentelee pappina toisessa luterilaisessa seurakunnassa Suo-

messa lähes 10 vuotta. Mikko haki kesätyöpaikkoja Suomessa. Kotimaassa hänellä oli 

jonkun työkokemus. Tommilla oli jonkun työkokemus omassa maassa. Suomessa hän 

on töissä erässä evankelis-luterilaisessa lähetysjärjestössä. Natali on ainoa työntekijä 

Suomen evankelis-luterilaisessa seurakunnassa haastateltavien joukossa. Mikolla oli 

halu aluksi palvella pappina Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, mutta hänen 

kohdalla se ei onnistunut, sillä hänen mukaan eräs evankelis-luterilainen kirkon hiippa-

kunta ei hyväksynyt häntä toimimaan pappina Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.    

 

Mikolla ja Natalilla oli kristillinen kotikasvatus. Mikon äiti on kristitty. Mikko kävi 3-

vuotiaasta joka kertaa pyhäkoulussa ja jumalanpalveluksessa. Hän sai myös kutsumuk-

sen säännöllisten jumalanpalveluksen käyntien kautta, kun hän oli 5-vuotias.  
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Natalin puolella hänen äidin suku oli kristittyjä ja hänen mukaan he olivat aktiivisia 

kristittyjä. 

 ”Mummoni ja äitini opettivat rukoilemaan ja turvautumaan Jumalaan.”   

 

Hänen isä ei välittänyt uskon asioista, mutta hän antoi Natalille valinnanmahdollisuuden 

omista asioista, kun hän on täysi-ikäinen.  
”Joten päätin jo nuorena, että tämä on minun tieni.” 

 

 Koulussa ei ollut uskonnon tunteja eikä mitään uskonnon opetusta, sillä Neuvostoliiton 

aikana kaikki uskonnot olivat periaatteessa kiellettyjä. Siksi silloin kristityt kokoontui-

vat salassa jossain kodissa. Hänen kasvava seurakunnan yhteisö oli pieni ja koostui eri 

kirkkokunnista ja eri kansallisuuksista.  

 

Tommi sen sijaan ei saanut kristillistä kasvatusta. Hän kertoi haastattelussa, että hänen 

kasvatus ei ollut kristillistä, vaan oli ”tavallista”. Hänen kotimaan suuruskonto on 

buddhalaisuus. Tommi tutustui ystävän kautta kristinuskoon vasta yliopiston opiskelun 

aikana hänen kotimaassa.  

 

”Eräs ystäväni, joka asui samassa asuntolassa, oli luterilainen kristitty. Hänellä oli tapana 

kutsua asuntolan kavereita luterilaiseen kirkkoon, joka sijaitsi lähellä asuntolaa.” 

 

 Hän kutsui Tommia myös kirkon raamattupiiriin. Tommi oli silloin 21-vuotias ja muu-

taman vuoden päästä pappi kastoi häneen.  

 

 

6.2 Kutsumuksesta 

 

Sekä Tommi että Mikko opiskelivat teologisessa tiedekunnassa. Tommin opiskelu paik-

ka oli Suomessa ja Mikko opiskeli omassa maassa. Natali sen sijaan aloitti maahan-

muuttajan työt Suomen evankelis-luterilaisessa seurakunnassa. Ensin tarkastelen sekä 

Tommin että Mikon teologisen opiskelun motivaation ja sitten Natalin seurakunnan 

työn pyrkimyksen motivaatiosta ja työn merkityksestä.  
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Mikon teologisen opiskelun motivaatio oli kutsumus. Haastattelussa hän vastasi, että 

hän sai papin kutsumuksen 5-vuotiaana. Kutsumussaamista hän kertoi näin:  

”Se oli mielenkiintoinen. Messussa pappi saarnaa. Tämä on hyvä ammatti. Tämä on minulle 

oikea ammatti. ”  

 

Määrittelen, että tämä on hänen sisäistä kutsumusta, sillä Raunion (2004, 77) mukaan 

sisäinen kutsumus on yksilön kokemaa halu tietynlaiseen työhön. Mikon kohdalla tie-

tynlainen työ on papin työtä. Hänen sisäinen kutsumus on punktuaalista, koska punktu-

aalisen kutsumuksen saaneet ihmiset kuvaavat tietyn hetken tai tapahtuman, jossa Juma-

la kutsui heidät tiettyyn tehtävään. (Pruukki 2013, 276).    

 

Entä onko Mikko saanut ulkoisesta kutsumuksesta? Ennen hän oli valmis lukiosta, hä-

nen kuuluvan seurakunnan komitean jäsenet suosittelivat lähettämään hänet pappisse-

minaariin. Kolme kertaa hän haki paikan pappisseminaarissa, mutta hän ei saanut paik-

kaa. Viimein hän pystyi aloitta opiskelun pappisseminaarissa. Opiskelu kesti 5 vuotta.   

Haastattelussa tuli ilmi, ettei hän halua, että joku kritisoi hänen kutsumusta. Hän ilmaisi 

näin:  

”En halua, että joku koskea minun kutsumusta. Tämä on minun kutsumus.” 

 

 Kutsumus on hänen mielessä henkilökohtaista eikä kuulu toisille.   

 

Niemelän tutkimuksessa (2013, 64) esiintyy, että hengellinen kutsumus on tärkeä joka 

toiselle teologisen opintoihin pyrkijällä. Joka viides pyrkijä sen sijaan ei kuvannut, että 

hengellinen kutsumus on tärkeä teologian alanvalinnassa ja joka kuudes vain vähän.     

 

Kuten Mikko, Tommi opiskeli myös teologisessa tiedekunnassa, mutta hänen opiskelun 

paikka oli Suomi. Hänen opiskelun kieli oli suomen lisäksi englanti. Hänen teologiselle 

koulutusalalle hakeutunut motivaatiot olivat kristityn identiteetin etsimistä ja Raamatun 

ja Luther-tekstien lukemista alkukielillä. Kysyin lisää häneltä, mitä kristityn identiteetin 

etsiminen hänen kohdalla tarkoittaa. Hän vastasi seuraavalla tavalla: 

 
 ”seurakuntaelämä oli lämminhenkinen mutta saamani kristinuskon opetus oli puutteellinen.”  
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Siksi hän halusi oppia systemaattisesti kristinuskon perusasioita teologisessa tiedekun-

nassa. Raamatun ja Lutherin tekstin alkukielellä lukemisen motivaatio kuuluu selvästi 

Niemelän(2013, 64) tutkimuksessa esittämä tieteelliseen orientaatioon ja sisällölliseen 

kiinnostukseen. Hänen toinen motivaatio kristityn identiteetin etsiminen myös kuuluu 

samaan joukkoon, sillä se tarkoitti, että hänellä on halu oppia systemaattisesti kristinus-

kon perusasioita.    

 

Haluan tässä mainita, että tieteellinen orientaatio ja sisällöllinen kiinnostuksen merkitys 

on noussut 1990-luvulta. Tieteellinen orientaatio ja sisällöllinen kiinnostus on vasta 

kolmanneksi tärkein motivaatioulottuvuus, mutta uskonnollisten kysymysten kiinnosta-

vuus oli tärkeä motiivi 92 prosentille pyrkijöistä ja mielenkiintoiset opinnot tärkeitä 78 

prosentille pyrkijöistä. (Niemelä 2013, 64.)  

 

Tommi ei opiskellut papiksi pyrkiviä opintojen mukaan, vaan valitsi muun alan työnte-

kijäksi pyrkiviä varten suunnitellun opintokokonaisuuden. Syynä oli, että hänelle puut-

tui pappiskutsumus. Hänen ilmaisu oli näin:  

 

”Minulla ei ollut ikinä papin kutsumusta.” 

 

Mutta vaikka hänellä ei ollut kutsumusta papintyöhön, hänellä oli toivomus tehdä hen-

gellistä työtä. Hänen kutsumus on tunnustuksellisen luterilaisuuden esille tuominen 

muun muassa käännöstyön kautta.     

 

Kutsumus voi määritellä myös maalliseksi ja hengelliseksi kutsumukseksi. Maallinen 

kutsumus on oman itsensä toteuttamista ja hengellinen kutsumus on Jumalalta saatu 

tehtävä. (Niemelä 1999, 124 -125.) Kumpi on Tommin kutsumus? Tommi ei vastannut, 

että hän sai johdatuksen Jumalasta. Mutta käännöstyön avulla tunnustuksellinen luteri-

laisuuden esille tuominen ei ole oman itsensä toteuttamista, sillä hän halusi mainostaa 

niitä oman kansalaisille. Jos otamme Niemelän (1999, 124-125) mukaisen käsityksen, 

että hengellinen kutsumus liittyy normaalisesti johonkin julistukselliseen tehtävään, 

jossa yksilö kokee auttaa ihmisiä Jumalan luo, Tommin kutsumus on hengellinen.      

 

Natali ilmaisi omasta työstä näillä sanoilla:  
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”Minulle on ilo auttaa ja palvella ihmisiä niillä lahjoilla ja elämän varrella saatujen eväiden 

avulla, jotka Jumala on minulle suonut.”  

 

Hän koki Jumalan johdatusta. Hän ilmaisi myös tällä tavalla:  
”Voin sanoa tämän olevan kutsumustyö ja elämäntapa.”  

 

Voimme päätellä näillä lauseilla, että työ on Natalille Jumalan antama kutsumustehtävä. 

Hänen toinen vastaus, että hänelle työ on elämäntapaa, oli Niemelän (2014, 23) tutki-

muksen mukaan kysymys sitä yleisempää mitä vanhemmasta työntekijästä, joka palve-

lee pappina tai kanttorina. Natalin on täyttänyt yli 50 vuotta ja hänen kuuluu myös van-

hempien työntekijöiden joukkoon. Auttamismotivaatio tuli myös esille hänen vastauk-

sessa.   

  

 

6.3 Hengellisestä ammatti-identiteetistä  

 

Tähän osaan kuuluvat hengellistä identiteettiä heikentävät ja vahvistavat tekijät, jotka 

tulivat esiin haastatteluissa. 

 

Ennen Mikon pappisseminaarin alkua, hänen hengellistä identiteetti oli jo kypsynyt.  

Hän sai myös mielenkiintoisen 5 vuoden pappisseminaarin opiskelun omassa maassa. 

Suomessa Mikko koki kritiikkiä hänen papinidentiteettiä kohtaan. Suomen evankelis-

luterilaisen erään hiippakunta ei hyväksynyt, että hän toimii pappina Suomen evankelis-

luterilaisessa seurakunnassa. Myöskään Suomen evankelisluterilainen Lähetyshiippa-

kunnan työssä hän oli eri asemassa Suomessa. Hänen mukaansa toisen luterilaisen seu-

rakunnan työntekijät eivät hyväksyneet häntä, sillä nuori suomalainen papilla on täydel-

linen palkka, mutta hänelle ei makseta mitään. Hän ilmaisi tästä oman tunteen tällä ta-

valla: ”Tosi erilainen tunnelmaa.”  He sanovat Mikon mukaan näin: ”sinä olet uskonve-

li.” Mutta jos tulee juttu palkasta, he eivät halua keskustella. Hän ilmaisu  

 
”En halua, että joku koskea minun kutsumusta. Tämä on minun kutsumus.”  

 

liittyi myös kritiikkiä hänen pappina olemisen Suomessa kohtaan. Voimme arvata, että 

epäoikeudenmukaiset kohtelut Suomessa heikensivät jollain lailla hänen hengellisen 
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identiteettiä. Siitä huolimatta hän kiitti Jumalaa, että hän sai pappivihkimyksen Afrikas-

sa. Ja 5 vuoden opiskelu Afrikassa auttaa pappina työskentelemiseen Suomessa. Sen 

lisäksi afrikkalaiset papit kannustavat, että hän on kuin lähetystyöntekijä Suomessa. 

Pappisvihkiminen omassa maassa ja ystävien tuet ovat Mikon hengellisen identiteetin 

vahvistava tekijää.   

   

Tommille hengellisen ammatin identiteetin vahvistavat tekijät ovat  
”Raamattu, tunnustuskirjat, armonvälineet, messu ja oma perhe.” 

 

 Hän vastasi hänen identiteetin heikentävät tekijöistä näin:  
”yöunen puute ja yleinen väsymys.”  

 

Natalille työmäärä heikentää hänen hengellistä identiteettiä. 

 ”Työmääräni on valtava ja asiakaskunta on laaja.” 

 

 Siksi hän kaipaisi, että työkaveria jakamaan työmäärää. Samoin kolme neljästä Suomen 

evankelis-luterilaisen seurakunnan hengellisen työn työntekijöistä kärsii enemmän tai 

vähemmän liiasta työmäärästä. Silti enemmistö viihtyy työssään (Niemelä 2004, 179.)  

Hengellinen identiteetti vahvistuu, silloin kun hän näkee hänen työn hedelmiä. Myös 

lepääminen on tärkeä osa hoitamaan hänen hengellistä identiteettiä. Hiljaisuuden retriitti 

on hänen esimerkki lepäämisestä.    

 

 

6.4 Maahanmuuttajana Suomessa ja seurakunnassa 

 

Kiusaamisen ja syrjinnän kokemukset tulivat esiin harjoitteluissa, seurakunnan vapaaeh-

toistyössä ja työssä Suomen evankelis-luterilaisessa seurakunnassa ja muissa työyhtei-

söissä. 

 

Ensin kerron Tommin kiusaamisen tai syrjinnän kokemuksesta. Hän ei halunnut avata 

omia kokemuksia niin pitkälle. Hän vastasi näin: ”Tämä on arka aihe. En aio kertoa.” 

Hänellä ei myöskään ollut kokemusta seurakuntaharjoittelusta Suomen evankelis-

luterilaisessa seurakunnassa. Ajatuksesta, että hän työskentelee Suomen evankelis-

luterilaisessa seurakunnassa hän vastasi näin: 
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 ”En ajatellut tätä vaihtoehtoa ollenkaan.”  

 

Sen sijaan hän ajatteli näin: 
 ”Ajattelin kyllä, että palvelisin (oman maan) luterilaista kirkkoa.” 

 

Maahanmuuton alussa hänellä ei ollut varma asumaan pysyvästi. Hän kertoi näin:  

”Silloin meillä ei ollut selkeää tulevaisuuden suunnitelmaa.  

Ajattelimme palata (hänen maan) parin vuoden kuluttua, jotta vaimoni jatkaisi lähetystyötä ja 

minäkin hakisin jotakin työtä.”  

 

Mutta toisin kävi. Hän on asunut Suomessa lähes 20 vuotta. Hänen nykyisestä työpai-

kasta Suomessa hän kuvaili näin:  

”Työtekijät ovat ystävällisiä ja tuemme toisiamme rukouksin.”  

 

Mikko teki seurakunnanharjoittelun 4 kuukautta Suomen evankelis-luterilaisen eräässä 

hiippakunnassa. Tämä harjoittelu oli tosi mielenkiintoista hänelle. Hän tutustui paljon 

ihmisiä ja hän kiersi yhteen 11 eri seurakunnassa. Paikallisen seurakunnan kirkkoherra 

oli hänen ohjaaja ja hän meni kouluun, piiriin ja kokoukseen. Hän osallistui myös rippi-

leiriin ja konfirmaationmessussa hänellä oli saarnavuoro. Silloin hän puhui englantia ja 

joku tulkitsi suomeksi. Hän kertoi omasta kokemuksesta näin:  
”Silloin oli hyvä kokemus. mutta kaikki muuttuu. ei ollut liberaali kuin nyt.” 

 

Silloisen kiusaamista kokemuksesta hän kielsi ensin, mutta sitten hän kertoi kaksi outoa 

tapahtumaa. Ensimmäinen oli, että joku seurakuntalainen sanoi hänelle, 

 

 ”miten tiedät, että sinä et ole puhdas, koska sinulla on musta iho.”  

 

Toisessa tapahtumassa joku puhui hänen mukaan näin: ”Afrikkalaiset eivät luottaa.” 

Mikko ilmaisi, että se riippuu tilanteesta, onko kyse rasismi tai joku muu. Mutta 14 

vuoden Suomen asumisen kautta hänet on kiusattu enemmän. Hänellä on välillä vaikea 

mennä tietyn paikoille. Tommi ja Mikko asuvat Etelä-Suomessa. Mikko ajattelee maa-

hanmuuttajan sanasta näin: ” mutta maahanmuuttaja-sana häiritsee minua.” Syyksi hän 

ilmaisi näin: ”it is not clear.” Suomeksi maahanmuuttaja-sana ei ole tarkasti määrätty. 

Kesätyön etsimisen kautta Suomen yhteiskunnassa hän sai ikäviä kokemuksia. Työn-
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saamisen vuoksi hän joutui soittamaan moniin paikkoihin. Mutta jotkut vastasivat hänen 

mukaan täällä tavalla. ”En ota Afrikkalaista, en ota.” Forsander (2013, 236) mukaan 

työmarkkinoilla tapahtuvan syrjinnän havainnoiminen on vaikeaa, koska työantajat ei-

vät ilmaise varsinaista syytä. Mutta tämä työantajan kommentti liittyy suoraan rasis-

miin. Mikko sai helpommin kesätöitä erässä seurakunnassa, jossa hänen vaimon isä oli 

puheenjohtajana ja Mikko oli ennen harjoittelut siellä.  

 

Natalin seurakunnanyhteys hänen omassa maassa oli tällaista: 

 ”kävin jo silloin musiikkitoiminnassa ja kokoonnuimme nuorten ryhmänä. Seurakunnaassa 

siellä oli paljon saksalaisia, virolaisia ja muita maahanmuuttajia ja pakkosiirtolaisia.” 

 

 Myös Virossa hänellä oli seurakuntaelämä. Hän kertoi seurakunnasta näin:  

”Virossa oli kansainvälinen ryhmä, taas paljon saksalaisia, virolaisia ja ukrainalaisia.”  

 

Hänestä tuntuu usein omasta työstä Suomessa näin:  

’”Jumala on valmistanut tietäni etukäteen elämäni kautta tällaiseen työhön.” 

 

 Suomessa hänellä on sama tilanne, sillä  

”Olemme suuri joukko eri kansan edustajia vieraassa maassa.”  

 

Natali oli ennen työsuhteen alkua aktiivisesti toimimassa paikallisessa seurakunnassa 

kanssa Suomessa. Hän oli ensin diakonian piirissä, sitten pyhäkoulun avustajana. Natali 

teki noin kymmenen vuotta vapaaehtoistöissä seurakunnassa Suomessa, ennen kuin hän 

aloitti seurakunnan työntekijänä. Hänellä oli halu mukana seurakunnan toiminnalle 

Suomessa, koska  

 

”Seurakunnan elämä on tärkein asia perheemme elämässä, riippumatta maasta missä elämme.”  

 

Mutta hän hämmästyi Suomen evankelis-luterilaisen seurakunnan tapoista. Hän kuvaili 

omasta kokemuksesta näin: 

 

 ”Kirkollinen kulttuuri oli alusta asti hiukan outo minulle, ihmiset eivät tervehtineet toisiaan, 

eivätkä tuoneet lapsiaan kirkkoon.”  
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Suomen kirkollisen kulttuuria voi ymmärtää tätä kautta, että Kääriäinen, Niemelä ja 

Ketolan (2003, 255) mukaan uskonto on yksityisasia suomalaisille ja tyypillinen suoma-

lainen harjoittaa omaa uskonnossa yksityisesti. Henkilökohtainen lämmin kohtaaminen 

oli hänelle tärkeä, sillä hän jatkoi kertoa näin: 

 

 ”Onneksi oli edes ystävällinen suntio joka toivotti aina tervetulleeksi, sekä pyhäkoulun opetta-

ja, joka rohkaisi tuomaan lapset kirkkoon.”  

 

He ovat auttaneet Natalin integroinnin seurakuntaan. Myöhemmin seurakunnan johtava 

diakoni tarjosi Natalille harjoittelupaikan hänen seurakunnassa.   

 

Hän ei kertonut mitään omasta kiusaamisesta tai syrjinnästä kokemuksesta. Hän ilmaisi 

työn liittyviä ikäviä kokemuksista näin.  

 

”Alkuvaiheen takeltelun jälkeen ja yhteistyön vakiintuessa työ on sujunut pääosin ilman sen 

kummempia ikäviä kokemuksia.”  

 

Täällä hetkellä Natalin työskenteleviä seurakuntayhtymässä on hänen lisäksi useita 

maahanmuuttajia työntekijöitä ja harjoittelijoita. He ovat esimerkiksi Etiopialainen vah-

timestari, Unkarilainen kanttori ja määräaikaiset kanttorit Virosta ja venäjänkielisestä 

maasta. Hän ilmaisi omasta työpaikasta näin: ”Seurakuntayhtymä on hyvä työnantaja.” 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Kaikissa haastateltavilla on jonkunlainen hengellinen kutsumus. Mikolla on papin kut-

sumus, Tommilla on tunnustuksellisen luterilaisuuden esille tuomisen kutsumus ja Na-

talille seurakunnan maahanmuuttajantyö on Jumalan johdatusta. Mutta näiden haastatel-

tavien tulosten avulla emme voi päätellä, että kaikilla maahanmuuttajilla kristityillä, 

jotka pyrkivät hengelliseen työhön, on hengellinen kutsumus. Olen esittänyt myös fe-

nomenologis-hermeneuttinen metodin osassa, että yksittäistapauksia yleistämiseen pyr-

kimys on vierasajatus hermeneuttisessa tutkimuksessa. (Laine 2007, 30-31).  

 

Kristillinen kasvatus lapsuudessa tai nuoruudessa ei ole välttämätöntä hengellisen työ-

hön pyrkimyksen tai hengellisen kutsumuksen saamisen varten. Tommin esimerkki tu-

kee tästä päätöstä. Mutta kristillinen kasvatus tukee tavoittamaan hengellistä työtä.  

Esimerkiksi lapsuuden säännöllisten jumalanpalveluksen käyntien kautta Mikko sai 

kutsumuksen ja pyrkii papiksi.    

 

Henkilökohtainen seurakuntayhteys tai järjestönyhteys on yksi tärkeä rooli oman paikan 

ja työn saamisen kannalta. Seurakunta on kristittyjen yhteisö, eikä ole instituutiota. Na-

talille tukeneet seurakunnan työntekijät olivat merkittäviä tekijöitä hänen paikansa löy-

tämisessä seurakunnassa. Myös seurakunnan diakoni tarjosi hänelle harjoittelunpaikan 

seurakunnassa. Mikko sai helpommin kesätöitä erässä seurakunnassa, jossa hänen vai-

mon isä oli puheenjohtajana. Hän tutustui myös muita seurakuntalaisia seurakunnan 

harjoittelunjaksossa. Tommi sai työpaikan eräs Suomen evankelis-luterilaisen lähetys-

järjestöstä, joka lähetti hänen vaimon lähetystyöntekijäksi. Suomessa Tommi oli eniten 

yhteyttä tämän järjestön kanssa. Mutta pelkkä henkilökohtainen yhteys ei varmaan riit-

tää työnsaamisessa. Osaamiskykyä tarvitaan myös. Natalin työ seurakunnassa oli alussa 

määräaikaista, mutta pari vuoden kuluttua hänen virka vakiintui. Tommilla on teologian 

maisteriksi suoritettu koulutus Suomessa. Mikko harjoitteli aikaisemmin siellä seura-

kunnassa, jossa hän teki kesätyötä.          

      

Syrjinnän ja kiusaamisen kokemuksesta sai haastateltavilta suhteellisesti heikkoja vas-

tauksia. Mutta se voi johtua, ettei yleensä kukaan halua mainita negatiivisia kokemuksia 
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ulkopuolille. Ja saattaa hyvin olla, että negatiivisen kokemuksen esittämisellä on erilai-

nen merkitys jokaisessa kulttuurien piirissä. Kiusaamista ja syrjinnän kokemuksesta 

seurakunnan sisällä Natali ei vastannut. Sen sijaan hän kiitteli, että seurakunta on ”hy-

vää työantajaa.” Samoin Tommi vastasi haastattelussa, että ”järjestön työtekijät ovat 

ystävällisiä.” Tommi kyllä totesi, että hän sai kiusaamisia kokemuksia Suomessa. Silti 

hän ei halunnut avata sen tarkemmin. Mikko yksin kertoi avoimesti, minkälaisia ikäviä 

kokemuksia hän sai. Hänen hiippakunnan harjoittelussa rasismin toinen puhe hänen 

kohtaan oli seurakuntalaiselta. Rasismi hänen työpaikassa toisessa luterilaisessa seura-

kunnassa ilmeni eri kohtelua palkasta suomalaisen papin ja hänen välillä. Kesätyön 

haussa yhteiskunnassa hän sai vielä suoranaisen rasismin puhetta. Haastettu kirkko 

(2012, 215) mukaan vuonna 2010 rasistinen vihapuhe lisääntyi myös kirkon piirissä. 

Näiden kautta voi todeta, että sekä yhteiskunnassa että seurakunnassa Suomessa on 

olemassa rasismi ja osalla maahanmuuttajista on ikäviä kokemuksia täällä. Emme voi 

sivuuttaa tätä todellisuutta. Suomen evankelis-luterilaisen kirkolla on tärkeä rooli yh-

teiskunnassa Suomessa. Kirkko voi näyttää esimerkkinä, miten kohdata maahanmuutta-

jia.  

  

Pohdiskelin, miten haastattelun tuloksille vaikuttaa, jos haastattelen haastateltavien äi-

din kiellä. Suomen kieli oli heille vieraskieltä ja siksi oli mahdollista, että heidän sisäi-

nen ajattelu ei tullut kokonaan lauseilla. Esimerkiksi Mikko vastasi muutaman kerran 

samalla lauseella haastattelussa. Toinen pohdinta oli, miksi Mikon ja Natalin kohdalla 

on näin suuri ero heidän elämässä Suomessa. Kokemuksen tunto on subjektiivista ja 

jokaisella ei ole samaa mittaria. Silti emme voi ratkaista pelkkä subjektiivisen näkökul-

masta, koska objektiiviset asiatkin vaikuttivat heidän elämää Suomessa.   

 

Natalin mukaan hänen työpaikan seurakunnassa on nykyään runsaasti maahanmuuttaja-

taustaisia työntekijöitä ja harjoittelijoita. Miksi kävi näin? Mitkä tekijät ovat vaikutta-

neet? Poikkeaako tämä seurakunta jollain lailla muuhun seurakunnasta? Ajattelen myös, 

mikä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuus maahanmuuttajien työllistä-

misen näkökulmasta? Tämän hetken tilanteissa Suomen evankelis-luterilaisen seurakun-

ta pyrkii säilyttää tai vähentää työntekijänmäärän ja kokeile vapaaehtoisvoimalla kor-

vaamaan töitä. Ja osalla suomalaista on sitä mieltä, että ensin suomalaisille täytyy antaa 

työpaikan yhteiskunnassa. Näitä kysymyksiä on hyvä tutkia seuraavalla kerralla.   
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Viimeksi kerron oman ammatin kasvatusta. Kirkon työntekijän ja kristityn identiteetin 

hoitaminen on yksi asia kirkon nuorisotyönohjaajan ydinosaamisessa. Minun tutkimuk-

sessakin on todettu, että työnuupumuksen riski on olemassa hengellisen työntekijöiden 

piirissä. Haasteltavat vastasivat hyviä esimerkkejä, miten hoidetaan omaa identiteettiä. 

Yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen osaamiselle kuuluvat monikulttuurisen toiminnat. 

Toiminnan tarkoitus on kulttuurien välisten raja-aitojen ja ennakkoluulojen lieventämis-

tä varten. Vaikka ydinosaaminen kuvaukset ovat suunnattu kirkon nuorisotyönohjaajal-

le, uskon, että sosionomille tarvitaan myös tätä osaamista. Sekä yhteiskunta että kirkko 

Suomessa on tästä asiasta edelleen kehittämisvaiheessa. Minun ajatukseni yksi toimin-

tamalli, miten kulttuurien välisten ennakkoluulot voivat lieventää, on, että maahanmuut-

tajat ja kantasuomalaiset ovat työssä tiiminä samassa työyhteisössä. Sen hedelmä näkee 

Natalin ja hänen työyhteisön paikassa. Näiden arvioinnin kautta totean, että olen kas-

vamassa sosionomiksi ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi opintojen kuluessa. Odotan in-

nolla, minkälainen työ on tarjolla minulle.    
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LIITE 1: Haastattelurunko 

 

Kotikasvatus omassa maassa, erityisesti kristillinen kasvatus ja seurakunnan yhteys 

Minkälaisen kasvatuksen olet saanut kotona?  

Jos olet saanut kristillistä kasvatusta kotona tai seurakunnassa, kerro niistä. 

 

Maahanmuuton syy 

Miksi olet muuttanut Suomeen?  

 

Kristittyelämä Suomessa 

Minkälaisia seurakunnanyhteyksiä sinulla oli Suomessa?  

 

Opiskelun tai työn motivaatio 

Minkälainen motivaatio sinulla oli silloin, että aloitit opiskelun tai työ seurakunnassa?  

 

 Hengellinen ammatti identiteetti  

Minkälaista hengellistä ammatti identiteettiä sinulla oli ja täällä hetkellä on? 

Mitkä vaikuttavat sinun hengellisen ammatti identiteettiä? Mitkä ovat heikkeneviä teki-

jöitä ja mitkä vahvistavia tekijöitä? 

 

Kokemukset 

Minkälaisia kokemuksia olet saanut työssä seurakunnassa? 

Jos koit kiusauksia tai rasismin viestiä, minkälaisia ne olivat?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


