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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevi-

en käsityksiä ammatti-identiteetistään. Opinnäytetyön tavoitteena oli selkeyttää diakonisen 

sosiaalityön käsitettä sekä tuoda sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevien ääni kuuluvil-

le, koska aiemmissa diakonian alaan liittyvissä tutkimuksissa heidän käsityksiään ei ole 

juuri kuvailtu. Sosionomi (AMK) -diakoniksi voi opiskella Diakonia-

ammattikorkeakoulussa sekä ruotsinkielisessä Yrkeshögskolan Noviassa. Opinnäytetyön 

aineisto kerättiin Webropol-kyselylomakkeen avulla ja perusjoukoksi valittiin Diakonia-

ammattikorkeakoulussa sosionomi (AMK) -diakoniksi nuorten koulutusohjelmissa opiske-

levat (N =218). Vastausprosentti oli 45,9 % eli 100 opiskelijaa vastasi kyselyyn. Vastausten 

analysoinnissa käytettiin määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Opiskelijoiden käsitysten 

mukaan koulutus antaa hyvin valmiuksia sosiaalialan ja kirkon alan työhön sekä vahvistaa 

molempia alojen asiantuntijuutta. Koulutus antaa kuitenkin hieman heikommin valmiuksia 

kirkon alan työhön kuin sosiaalialan työhön ja opiskelijat kokivat kirkon alan asiantunti-

juuden vahvistuneen vähemmän suhteessa sosiaalialaan. Opiskelijat kuvailivat diakonisen 

sosiaalityön käsitettä moniulotteisesti. Diakoninen sosiaalityö on opiskelijoiden käsitysten 

mukaan kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa kokonaisvaltaista auttamistyötä.  
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ABSTRACT 

 

 

Teija Kangas. Thoughts about Professional Identity as Described by Bachelor Of Social 

Services and Deacon Students.  Oulu, Spring 2011. 65 pages, 2 appendices. Language: Fin-

nish. 

 

Diaconia University of Applied Sciences, Diak North, Oulu. Degree Programme in Social 

Services, Option in Diaconal Social Work. Degree: Bachelor of Social Services + Deacon. 

 

The purpose of this study was to describe the thoughts about professional identity by ba-

chelor of social services and deacon students. The aim of this study was to clarify the con-

cept of church social work and to bring up the thoughts of the students into view because in 

the former studies of diakonia, their views have not been described. Diaconia University of 

Applied Sciences and Novia University of Applied Sciences offer a degree programme in 

social services and option in diaconal social work. The material was collected through a 

Webropol questionnaire and the bachelor of social services and deacon students in youth 

education program in Diaconia University of Applied Sciences were chosen as population 

(N = 218). The reply rate was 45,9 % so 100 students answered the questionnaire. The data 

was analyzed using both quantitative and qualitative methods. According to the views of 

students the education gives good readiness for social care work and church work and it 

also strenghtens expertise of both work. Despite the fact the education gives a bit weaker 

readiness to the church work than to the social care work and the students felt that the ex-

pertise of the church work was not strengthened as much as the expertise of the social care 

work. The students described the concept of church social work multidimensionally. Ac-

cording to the descriptions of the students about the church social work, it can be described 

as comprehensive helping based on Christian love for one´s neighbour. 

 

 

Keywords: church social work, professional identity, bachelor of social services, deacon, 

deaconal work 
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1 JOHDANTO JA OPINNÄYTETYÖN TAUSTA 

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinnon (i.a) sivujen mukaan diakoni on saa-

nut diakoniakoulutuksen lisäksi sosiaalityön koulutuksen. Diakoniatyöntekijöiden liiton 

(i.a.) sivut kuvaavat myös diakonin saaneen sosiaalityön koulutuksen (sosionomi AMK). 

Sosionomin (AMK) tutkinto ei kuitenkaan oikeuta sosiaalityöntekijän pätevyyteen, vaan 

siihen vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu 

pääaineopinnot tai niitä vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. (Laki sosiaalihuol-

lon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29.4.2005/272)  

Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneet opiskelijat ovat käsitelleet opinnäytetöis-

sään diakoniatyöntekijöiden hengellisyyttä sekä ammatti-identiteettiä (esim. Purhonen 

2005; Andersson & Söderlund 2004). Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkimuksissa on kä-

sitelty opiskelijoiden kasvua kirkon työntekijöiksi (Launonen 2004; 2009), diakoniatyönte-

kijöiden käsityksiä diakoniatyöstä (Gothóni & Jantunen 2010). Lisäksi Rättyä (2004; 2009) 

on käsitellyt tutkimuksissaan diakoniatyöntekijöiden kuvauksia työstään ja siinä jaksami-

sessa sekä diakoniatyötä yksilöllisenä ja yhteisöllisenä auttamisena. Sosionomi (AMK) -

diakoniksi opiskelevien tai diakonisen sosiaalityön näkökulmaa ei ole erityisesti kuitenkaan 

tarkasteltu opinnäytetöissä tai muissa tutkimuksissa. Gothónin ja Jantusen (2010) tutkimuk-

sessa diakoniatyön ja diakonisen työn käsitteistä ilmenee se, etteivät sosionomi (AMK) -

diakoniksi opiskelevat ole käyttäneet diakonisen sosiaalityön käsitettä opinnäytetöissään 

(Gothóni & Jantunen 2010, 53). Diakoniatyön saralla vallitsee johdonmukaisten diakonia-

käsitysten puute, mikä voi olla ongelmallista työelämän ja koulutuksen kannalta (Ryökäs 

2006, 15; Ritokoski & Valtonen 2003).  

Tässä opinnäytetyössä diakoninen sosiaalityö esiintyy asiasanana ensimmäisen kerran. So-

sionomien ja sairaanhoitajien kirkollisen suuntautumisvaihtoehdon koulutusohjelmissa dia-

koninen sosiaalityö ja diakoninen hoitotyö esiintyvät erillisinä käsitteinä, vaikka niitä käy-

tetään harvemmin varsinaisesta diakoniatyöstä puhuttaessa (Rättyä 2009, 46; Pyykkö 



2004). Sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevat saavat sosiaalialan opinnoista välineitä 

ymmärtämään ihmisen elämäntilanteita vaihtelevassa yhteiskunnassa. Diakonin tehtävänä 

on tukea yksilöitä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä edistämällä omatoimista selviytymistä. 

(Diakonia-ammattikorkeakoulu i.a.) Opiskelijat voivat muuttaa koulutuksensa aikana tavoi-

tettaan eli suuntautua kummalle tahansa alalle kaksoispätevyyden ansiosta. Opiskelijoille 

itsensä kehittäminen ja kasvu ammattiin voi olla keskeisempää diakoniaan kasvamisen si-

jaan. (Ryökäs 2000, 47.) Diakoneilla ja diakonissoilla on kompetenssi ja tarvittavat val-

miudet auttamiseen sekä diakonaaliseen ajatteluun ja työskentelyyn (Hallonsten 1993, 71). 

Diakonin koulutusohjelman ja ammatin kuvaukset nostavat esille diakoniatyöntekijän val-

miuden kohdata ihmisiä. Diakoninen sosiaalityö nojaa sosiaalialan työhön sekä siihen liit-

tyviin käsitteisiin (Gothóni & Jantunen 2010, 53). Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ku-

vailla sosionomi (AMK) -diakonin tutkintoa ja diakonisen sosiaalityön käsitettä. Opinnäy-

tetyössä kuvaillaan sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevien käsityksiä diakonisesta so-

siaalityöstä ja ammatti-identiteetistään. Opinnäytetyön tuloksista voitiin analysoida opiske-

lijoiden kuvaukset diakonisesta sosiaalityöstä ja nämä kuvaukset antoivat uusia näkökulmia 

diakonisen sosiaalityön käsitteeseen. 
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2 AMMATTI-IDENTITEETIN MUODOSTUMINEN 

 

Opinnäytetyön keskeisin käsite on ammatti-identiteetti ja sen rakentuminen. Joissakin yh-

teyksissä puhutaan ammatillisesta identiteetistä. Ammatti-identiteetin ohella on hyvä huo-

mioida ammatillisen kasvun sekä asiantuntijuuden käsitteet. Ammatti-identiteetin ja asian-

tuntemuksen kehittymiseen vaikuttavat yksilölliset erot esimerkiksi kognitiivisella ja sosi-

aalisella tasolla (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka & Saarnio 2009, 37). Koulutus antaa val-

miuksia ja välineitä käytännön työelämään sekä vahvistaa asiantuntijuutta. Ammattikor-

keakoulussa opiskelu tarjoaa eväät kasvaa monitaitoiseksi ja soveltamiskykyiseksi asian-

tuntijaksi, jolla on mahdollisuuksia vaikuttaa työelämän rakenteisiin liittyviin muutoksiin 

(Mikkola & Nurmi 2001, 17). 

 

2.1 Ammatti-identiteetti ja ammattiin kasvu 

Yhdyssanana ammatti-identiteetti muodostuu sanoista ammatti ja identiteetti. Ammateilla 

voidaan tarkoittaa yhteiskunnallisia sopimuksia, jotka koskevat työtä ja työnjakoa. Ammatit 

ovat moniulotteisia ja yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat niiden rakenteisiin ja piirtei-

siin. (Henriksson & Wrede 2004, 9.) Hyvinvointipolitiikan ja hyvinvointityön näkökulmas-

ta katsoen yhteiskunnallisen työnjaon yleiset kysymykset tapahtuvat makrotasolla, ammat-

tikuntien kysymykset taasen mesotasolla ja ammatillisuuden määreet puolestaan mikrota-

solla. (Henriksson & Wrede, 14.) Erik H. Eriksonin mukaan identiteetti on yksilökehityk-

sen ilmiö ja siihen kuuluvat myös minäkuva, minäkäsitys sekä ihanneminä. Ammatillisella 

identiteetillä tarkoitetaan puolestaan yksilön näkemystä siitä, mikä asema, paikka ja osalli-

suus hänellä on yhteiskunnallisessa toiminnassa ja työnjaossa. Selkeä ammatti-identiteetti 

edellyttää ammatin vaatimien työtehtävien hallintaa, teoreettisen perusteiden hallintaa, vas-

tuun ottamista sekä omien voimavarojen ja rajoitusten tiedostamista. Omaa ammattia tulee 

arvostaa sekä työhön tulee olla motivoitunut. Ammatillinen identiteetti dynaaminen ja se 

rakentuu suhteessa henkilön kokemuksiin, konteksteihin sekä muihin ihmisiin. (Kolkka ym. 
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2009, 114-115; Eteläpelto & Vähäsantanen 2006.) Ammatti-identiteetti on yksilön käsitystä 

ja kykyä ymmärtää omaa ammatillisuutta. Yksilön sosiaalinen ja persoonallinen identiteetti 

vaikuttavat ammatti-identiteetin eri vaiheissa. (Mäkinen ym. 2009, 34-35.) Ammatti-

identiteetin muodostuminen tapahtuu prosessinomaisesti vähitellen kehittyen.  

Ammatillinen kasvu edellyttää ammatti-identiteetin syntymistä sekä oman ammattikunnan 

normien ja eettisten ohjeiden sisäistämistä. Ammatillinen kasvu on ihmisenä kasvamista ja 

se edellyttää arvioivaa työotetta. (Kolkka ym. 2009, 114-115.) Ammatillisen kasvun kiinto-

pisteet löytyvät elämän ja työn merkityksen etsimisestä. Ammatillinen kasvu on oman elä-

mänkokemuksen ja asiakkaan elämän ymmärtämistä sekä niiden erottamista. (Kaljonen 

2005, 24-25.) Ammatillisen kasvun tärkeimmät alueet ovat Mentkowskin (2000) mukaan 

ajattelu, suoritus, itsereflektio sekä persoonallisuuden kehittyminen. Joskus opiskelijat olet-

tavat koulutuksensa alussa saavansa jonkinlaisia keinoja, joita voivat soveltaa omassa toi-

minnassaan. Vasta opintojen edetessä ja harjoitteluiden myötä opiskelija oppii käyttämään 

metakognitiivisia strategioita. Opiskelija tarvitsee siis harjoitusta osatakseen yhdistää ajat-

teluaan ja toimintaa. Suorituksia koskeva palaute sekä itsearviointi on myös opiskelijan 

kannalta tärkeää. Palaute kannustaa jatkamaan opiskelua sekä vahvistaa opiskelijan luotta-

musta omiin kykyihin. Opiskelijaa tulisi informoida heti koulutuksen alussa selkeästi opis-

kelun tavoitteita, jotta opiskelija osaisi valmistautua koulutuksen vaatimuksiin. (Ruohotie 

2006, 113-119.) 
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2.2 Ammatillinen asiantuntijuus 

Asiantuntijuudella tarkoitetaan tiedollista osaamista, työntekijän omaa käytännön kokemus-

ta sekä ammattieettistä otetta. Ammattitaito on pätevyyttä toimia tietyssä ammatissa ja pä-

tevyys hankitaan koulutuksen ja kokemuksen kautta. (Mäkinen ym. 2009, 34-35.) Asian-

tuntijuus on pitkäaikaisen oppimisen ja harjoittelun tulosta ja se vaatii korkeatasoista osaa-

mista ja taitoa yhdellä tai useammalla tehtäväalueella. Asiantuntijuus merkitsee eri aloilla 

hyviä ongelmanratkaisutaitoja. Ongelmat voivat olla sellaisia, jotka vaativat paljon harjoit-

telua ja teoreettisen tiedon hallitsemista. (Eysenck 2005, 451.) Asiantuntijuus perustuu eri-

tyisosa-alueeseen perehtymiseen. Asiantuntija oppii jonkin tieteenalan tai ammatin tietora-

kenteita sekä osaa yhdistää niitä omaan ajatteluunsa ja käytännön työhön. Asiantuntijuuteen 

kuuluu myös kriittisyys omaa oppimista kohtaan. (Ruohotie 2006, 116.) Asiantuntijuus tar-

koittaa ammattikorkeakoulusta valmistuneilla käytännön ammatillista osaamista, johtamis-

kykyä sekä oman työn kehittämistaitoa (Launonen 2009, 18; Stenström, Laine & Valkonen 

2005).  

Ammatilliseen asiantuntijuuteen kuuluu instrumentaalinen ja rationaalinen ulottuvuus, mi-

kä tarkoittaa välineellisten tietojen, taitojen ja periaatteiden hallintaa omassa työssä. Kom-

munikatiivinen asiantuntijuus tarkoittaa ammatillisia vuorovaikutustaitoja eli kykyä kohda-

ta asiakkaita sekä ymmärtää heitä. Ammatilliseen asiantuntijuuteen liittyy myös itsereflek-

tiivisyys mikä tarkoittaa tutkivaa työotetta sekä oman työn jatkuvaa arviointia. (Karvinen 

1996, 39.) Asiantuntijuus ei ole riippuvainen ammattiuran kestosta tai huippuosaamisesta. 

Asiantuntija kykenee jatkuvaan uuden oppimiseen sekä kriittis-refleksiiviseen ajatteluun ja 

tekemään yhteistyötä muiden ihmisten kanssa. (Tynjälä & Nuutinen 1997, 184.) Ammatti-

korkeakoulusta valmistuneet sosionomit ovat etenkin arjen asiantuntijoita, koska heidän 

tehtävänään on tukea ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa sekä kyettävä vastaamaan haas-

teisiin (Mäkinen ym. 2009, 64). Diakoniatyön toteuttamisen ja työssä jaksamisen perustana 

on moniammatillinen asiantuntijuus (Juntunen 2009, 85). 
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3 DIAKONINEN SOSIAALITYÖ  

 

Diakonisen sosiaalityön käsitettä käytetään Diakonia-ammattikorkeakoulun opinto-

oppaissa, joissa kuvataan sosionomi-diakonien koulutusohjelmaa (Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2010). Käsitteen ymmärtämiseksi on hyvä palata diakoniatyön juurille 

historiaan huomioiden sen suhde sosiaalityöhön. Kirkon tekemää sosiaalityötä on tosin har-

voin sisällytetty kirkon tilastoihin (Edgardh 2010, 206). Diakoniatyön historian sekä sen 

työn sisältöjen ymmärtäminen tämän päivän yhteiskunnassa auttaa myös hahmottamaan 

sosionomi (AMK) -diakonien nykyistä koulutusta ja työtehtäviä. Diakoniatyö elää jatku-

vassa muutoksessa, sillä siihen vaikuttavat kirkon sisäiset, alueelliset, valtakunnalliset että 

yhteiskunnalliset ja maailmanlaajuiset tekijät (Rättyä 2009, 18). 

 

3.1 Diakonisen sosiaalityön historia 

Diakoniatyön juuret ovat Raamatussa ja ensimmäisiä viitteitä diakoniasta löytyy Apostolien 

teoista (Ap. t. 6:1-6), kun diakoniatyöntekijät jakoivat avustuksia ja palvelivat pöydissä. 

Heidät asetettiin virkaan rukoilemalla ja kätten päälle panemisella (Veijola 2002, 13). Mai-

nintoja ensimmäisistä diakoniatyöntekijöistä löytyy myös lukuisista muista Raamatun koh-

dista, joissa diakoniatyöntekijät auttoivat köyhiä, ylivelkaantuneita, sairaita, vanhuksia ja 

muita yhteiskunnallista vääryyttä kokeneita. Myös kultainen sääntö (Matt. 7:12) sekä rak-

kauden kaksoiskäsky (Matt. 22:37-40) viittaavat ensimmäisiin diakoniatyöntekijöihin. 

(Kolkka ym. 2007, 211; Veijola 2002, 19-28.) Kristittyjen asema tuli turvalliseksi 300-

luvulla ja diakoniaa harjoitettiin varhaiskirkossa paikallisissa seurakunnissa. Vähitellen lä-

himmäisen hoitaminen keskittyi laitoksiin ja luostareihin. Luostarit huolehtivat diakonian 

lisäksi yleisestä hyvinvoinnista ja kulttuurista. (Ryökäs 2006, 84.) Luostaridiakonian rooli 

korostui ensimmäisen vuosituhannen lopulla 900-luvulla. Luostarit toimivat maja- ja köy-

häintaloina ja ympärillä asuvista köyhistä huolehdittiin viikoittain niin sanotuilla huolto-

käynneillä. (Koskenvesa 2002, 39.) Keskiajalla luterilaiset seurakunnat vahvistivat vähitel-

len diakoniavastuutaan vaikuttamalla muun muassa köyhäinkassajärjestyksiin. Reformoidut 
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seurakunnat alkoivat ottaa myös enemmän vastuuta heikompiosaisista. (Koskenvesa 2002, 

41-42.) Suomessa esimerkiksi Kokkolan kirkkoherra Anders Chydenius (1729-1803) edisti 

1700-luvulla sellaisia toimia, joita voitaisiin nykyisin kuvata yhteiskunnalliseksi ja sosiaali-

seksi diakoniaksi (Malkavaara 2007, 86).  

Seurakunnat vastasivat sosiaalihuollosta vielä 1800-luvulla, kunnes kirkolle kuuluvia tehtä-

viä alettiin siirtää kunnille (Taskula 1997, 61). Seurakunnat ja kunnat erottuivat hallinnolli-

sesti vuonna 1865. Tätä ennen paikallisyhteisön seurakunta huolehti vähempiosaisista ih-

misistä. 1800-luvun seurakuntadiakonian tueksi tulivat diakonaatit, jotka tarkoittivat maal-

likoiden toimesta tehtävää vaivais- ja sairaanhoitoa. Seurakuntien velvollisuus oli kehittää 

diakoniatyön taloudellista perustaa sekä palkata joko diakoni tai diakonissa. (Pyykkö 2004, 

115-116.) Kristillis-sosiaalinen liike syntyi kirkon vetäytyessä virallisesta vaivaishoidosta. 

Aktiiviset seurakuntalaiset toteuttivat kristillistä palvelua sisälähetysjärjestöissä ja autetta-

via ihmisiä pyrittiin kohtaamaan tasavertaisesti. Kristillinen palvelu loi toivon parannukses-

ta ja pelastuksesta ja palvelu asetti myös sosiaalityölle paineita. (Toikko 2005, 92-93.) Lai-

tosdiakonia ja seurakuntadiakonia vahvistuivat vähitellen tahoillaan. Helsingin ja Viipurin 

diakonissalaitokset keskittyivät laitoksen piirissä tehtävään työhön. Oulussa ja Sortavalassa 

diakonissalaitokset kouluttivat työntekijöitä seurakuntiin. (Gävert 2009, 4.) Sortavalassa 

alettiin kouluttaa myös miesdiakoneja vuonna 1901 ja he toimivat erilaisissa tehtävissä 

esimerkiksi sairaaloissa, vankiloissa, vaivaistaloissa ja nuorten rikollisten kasvatuslaitoksis-

sa. Koulutus lakkautettiin vuonna 1921, koska vain pieni osa seurakunnista palkkasi mies-

diakoneja. (Pyykkö 2004, 119.) 

Mustakallion (2002) mukaan seurakuntadiakonian asema vahvistui kirkon sisällä 1900-

luvun alussa ja diakoniatyö laajeni 1920-luvulta alkaen entisestään. 1930-luvulla kaavailtiin 

kirkon johdon taholta diakonian uudistamista sosiaalisen huollon suuntaan, mutta seura-

kunnat vastustivat tätä ajatusta. Toisen maailmansodan jälkeen alettiin korostaa enemmän 

kirkon sosiaalista ja kansallista vastuuta. Vuonna 1943 kirkolliskokous muutti kirkkolakia 

siten, että jokaisessa seurakunnassa tuli olla diakoniatyöntekijä. Diakonia määriteltiin hen-

gellisen, ruumiillisen ja aineellisen avun antamiseksi. (Malkavaara 2007, 102-104.) Suo-

men kirkon seurakuntaopisto aloitti vuonna 1953 sosiaalihuollon koulutuksen saaneiden 

diakoniatyöntekijöiden kouluttamisen ja koulutuksessa painottui yhteiskunnallinen sosiaali-
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työ. (Pyykkö 2004, 124.) Diakoniatyön tehtävänä oli sotien jälkeen heikoimmassa asemassa 

olevien auttaminen. Suomessa 1970-luvulla diakoniatyössä korostui ihmisen kokonaisval-

tainen kohtaaminen sekä sielunhoidolliset tehtävät. Diakoniatyö kohdistui sodan jälkeen 

etenkin vanhusväestön kohtaamiseen. Vuoden 1972 kansanterveyslaki vahvisti vähitellen 

sosiaalityöntekijän koulutukseen pohjautuvan diakonin ammattiryhmää. (Malkavaara 2000, 

42.)  

Diakoniatyön ja kirkon roolia kyseenalaistettiin 1990-luvulla. Pohdittiin muun muassa sitä, 

miten diakoniatyö kehittää yhteistyötään sosiaalitoimen, poliisin, koulujen, sairaanhoidon, 

kotihoidon ja muiden kirkkojen kanssa (Hallonsten 1993, 194). Diakoniatyölle on ollut ky-

syntää laman jälkeisinä vuosina, sillä hyvinvointivaltion tuki- ja palvelujärjestelmässä on 

aukkoja. Diakoniatyön toimintamuodot avustavat taloudellisesti esimerkiksi työttömiä ja 

asunnottomia sekä sosiaalisesti esimerkiksi väkivaltarikosten tekijöitä sekä sijoitettuja lap-

sia ja nuoria. (Grönlund & Juntunen 2006, 179.) Kunnan sosiaalityöllä ja kirkon diakonia-

työllä on vahva yhteinen historia, sillä kuntien sosiaalityö ja köyhäinhoito perustettiin seu-

rakuntien satoja vuosia tekemälle työlle. Sosiaalityö on siis osin kasvanut diakoniatyön 

pohjalta. Sosiaalityön kansainväliset eettiset ohjeet mukailevat diakoniatyön periaatteita 

lukuun ottamatta uskonnollisia ulottuvuuksia. (Iivari 1999, 19-20.) Diakoniatyö on alkanut 

painottua 1990-luvun laman myötä nimenomaan diakoniseen sosiaalityöhön (Hakala 2008, 

11). 

 

3.2 Diakoniatyön ja sosiaalityön suhde 

Diakoniatyöllä on ollut sosiaalisen auttamisen piirteitä jo menneinä vuosisatoina. Diakonia-

työ ja sosiaalityö tekevät yhteistyötä, mutta diakonisen sosiaalityön käsitettä käytetään har-

vemmin. Sosiaalityö ja diakoniatyö toimivat rinnakkaisjärjestelminä, joilla molemmilla on 

omat lait ja professionsa (Paajanen 2008, 3). Diakonia-ammattikorkeakoulu kuvaa sosio-

nomi (AMK) -diakonien koulutusohjelmaa diakonisen sosiaalityön käsitteellä. Lisäksi 

Suomen Vapaakirkko on aloittamassa 20 opintopisteen laajuiset diakonisen sosiaalityön 

syventävät opinnot ensimmäistä kertaa vuoden 2012 keväällä. Opinnot on tarkoitettu pasto-

riopiskelijoille, seurakunnan työntekijöille tai muille diakoniatyön aktiivihenkilöille. (Suo-
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men Vapaakirkko 2010.) Gothóni ja Jantunen (2010) ehdottavat diakonisen sosiaalityön 

tarkoittavan nykyään sosiaaliohjaajan, seurakuntakuraattorin, sosionomi (AMK) -diakonin 

tai vastaavan diakoniseen erityistuntemukseen ja kristilliseen ihmiskäsitykseen perustuvaa 

sosiaalista työtä. Toisaalta he puhuvat myös sosiaalisesta diakoniatyöstä, jolla tarkoitetaan 

sosiaaliohjaajan, seurakuntakuraattorin, sosionomi (AMK) -diakonin tai vastaavan tekemää 

karitatiivista diakoniatyötä seurakunnassa eli hädässä olevien ihmisten kokonaisvaltaista 

auttamista lähimmäisenrakkauden periaatteen mukaisesti. (Gothóni & Jantunen 2010, 60.)  

Karitatiivisen auttamisen lisäksi diakoniatyön perustehtäviin kuuluu yhteiskunnallinen aut-

taminen eli sosiaalisen näkökulman huomioiminen, yhteisöllisyys sekä poliittinen vaikutus-

toiminta. Diakoniatyöhön liittyy myös pastoraalinen ja sielunhoidollinen näkökulma, joka 

tarkoittaa hengellisten kysymysten käsittelyä sekä lohdutusta. Diakoniatyöhön voi kuulua 

lisäksi kasvatuksellinen tehtävä, jolloin puhutaan kategeettisesta tai pedagogisesta dia-

koniatyöstä. Diakoniatyön yksi perustehtävä on missionäärinen ja liturginen eli tehtävänä 

on välittää kirkon sanomaa ja yhteyttä jumalanpalvelukseen. (Kolkka ym. 2009, 209.) Dia-

koniatyön perustehtäviin kuuluu vahvasti yhteiskunnallinen auttaminen. Diakoniatyöllä on 

vahva rooli yhteiskunnallisessa työssä ja työtä tehdään yhteistyössä sosiaali- ja terveyden-

huollon henkilöstön sekä erilaisten järjestöjen kanssa (Kolkka ym. 2009, 214).  

Juntunen (2010) kysyy artikkelissaan, onko olemassa riski, että diakoniatyö menettää eri-

tysosaamistaan paikatessaan kunnallista sosiaalityötä? Sekä diakoniatyössä että sosiaali-

työssä korostuu monella tavalla kollektiivinen asiantuntijuus. Juntunen tutki diakoniatyön-

tekijöiden käsityksiä taloudellisen avustustyön asiantuntijuudesta teemahaastattelemalla 21 

diakoniatyöntekijää vuosina 2005-2006. Diakoniatyöntekijöiden käsityksistä ilmeni eroja 

taloudellisen avustustyön ja sosiaalityön asiantuntijuuden välillä. Diakoniatyöntekijöiden 

taloudellisen avun asiantuntijuudessa ilmeni yksilöllinen ja kollektiivinen luonne. (Juntu-

nen 2010, 26.) Paajanen (2008) tutki puolestaan seurakunnan diakoniatyöntekijöiden ja 

kunnallisessa sosiaalityössä työskentelevien välistä kumppanuutta. Haastattelujen perus-

teella diakoniatyöntekijät kaipasivat sosiaalityöntekijää kumppaniksi itselleen, mutta sosi-

aalityöntekijät kaipasivat diakoniatyöntekijää kumppaniksi asiakkaalle. Sosiaalityöntekijät 

toivoivat diakoniatyöntekijöistä oman työnsä paikkaajia etenkin palvelutyön ja psykososi-

aalisen työn alueilla. Diakoniatyöntekijät ovat puolestaan kritisoineet rooliaan sosiaalityön 
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jatkeena (Malkavaara 2007, 40). Sosiaalityöhön kuuluu paljon muutakin kuin taloudellinen 

auttaminen. Sosiaalityön tavoitteena on tukea ja auttaa ihmistä hänen ongelmissaan sekä 

edistää elämän eri toiminnoissa selviytymistä (Niemelä 2009, 209). Sosiaalityö on konk-

reettista auttamista ja sen tarkoituksena on turvata ihmisten elämään liittyvien perusehtojen 

toteutuminen. Sosiaalityö voi kuitenkin olla myös tapauskohtaista, diskursiivista vuorovai-

kutusta. (Toikko 2009, 286.) Diakoniatyön ja sosiaalitoimen yhteistyössä tärkeintä on asi-

akkaiden auttaminen, palveluohjaus ja tiedon vaihto (Myllärniemi 2009, 81).  

Nykyisin diakoniatyössä kohdataan yhä enemmän taloudellisissa ja sosiaalisissa vaikeuk-

sissa olevia asiakkaita eli kuntien sosiaalitoimen asiakkaat siirtyvät kuormitustilanteissa 

diakoniatyöhön (Kolkka ym. 2009, 128). Diakoniatyö on vakiinnuttanut asemansa suoma-

laisessa yhteiskunnassa eräänlaisena sosiaalisen tuen muotona (Ryökäs 2006, 140). Dia-

koniatyön painotukset vaihtelevat seurakunnittain. Hengellinen ja aineellinen auttaminen 

eivät ole toistensa vastakohtia, vaan ne täydentävät toisiaan (Malkavaara 2007, 120). Seu-

rakunnat ja kunnat toimivat institutionaalisesti eriytyneille tasoilla. Kunnat toimivat osana 

julkista sektoria ja ovat uskonnollisesti neutraaleja. Kirkko on tunnustukseltaan yksiarvoi-

nen. Seurakuntien ja kuntien yhteistyön edellytyksiin vaikuttaa keskeisesti kuntien ja koko 

julkisen sektorin suuntautuminen. (Kallunki 2009, 130-131.) Kirkko ja sosiaalitoimi eivät 

ole toistensa kilpailijoita. Vain murto-osa kirkon taloudellisista resursseista käytetään suo-

raan diakoniseen avustukseen ja kaikkeen hätään tai puutteeseen ei pystytä vastaamaan. 

(Kuula 2010, 19.) 

 

 

 

 

 

 



 16 

4 SOSIONOMI (AMK) –DIAKONIN TUTKINTO 

 

Sosionomi (AMK) -diakonien koulutus tarjoaa väylän sekä sosionomin että diakonin työ-

tehtäviin. Sosionomi työskentelee sosiaalialalla, sosiaalialan asiakastyössä ja kompetens-

seihin kuuluu yhteiskunnallinen analyysitaito. Sosionomilla on taito ymmärtää yksilön ja 

yhteiskunnan välisiä yhteyksiä sekä sosiaalisia ongelmia. (Mäkinen ym. 2009, 62.) Diakoni 

tekee diakoniatyötä kompetenssilla, jonka on saanut koulutuksessaan sekä hyödyntää sosi-

aalialan viitekehystä (Gothoni & Jantunen 2010, 59). Diakoniatyöntekijän koulutukseen 

päästäkseen tulee hakijalla olla hyvä fyysinen terveys sekä hakijan tulee läpäistä psykologi-

set testit. (Olson 2005, 417.) 

 

4.1 Sosionomi (AMK) -diakonien koulutus 

Diakoniatyöntekijöiden koulutus rakentuu nykyisin kirkon ja valtion hyväksymille kak-

soiskelpoisuustutkinnoille ammattikorkeakoulussa. Nämä tutkinnot ovat sairaanhoitaja 

(AMK) -diakonissa sekä sosionomi (AMK) -diakoni (Pyykkö 2004, 111.) Ammattikorkea-

koulun sosiaalialalle valmistuvien tutkintonimikkeet ovat olleet vuodesta 1999 alkaen so-

sionomeja (AMK). Sosionomin AMK -koulutus kestää 3,5 vuotta ja on laajuudeltaan 210 

opintopistettä. (Mäkinen ym. 2009, 14.) Sosionomit (AMK) eivät ole päteviä sosiaalityön-

tekijän virkaan, mutta he työskentelevät sosiaalityön tehtävissä ja organisaatioissa kuten 

lastensuojelun perhetyössä. Sosionomit ovat korkeakoulutettuja sosiaalialan ja sosiaalityön 

ammattilaisia. (Santala 2008, 85.) Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 

korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pää-

ainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen 

henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29.4.2005/272)  

Sosionomin ydinosaamisalueisiin kuuluvat sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön 

osaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmien osaaminen, yhteiskunnallinen analyysitaito, 

refleksiivinen kehittämis- ja johtamisosaaminen sekä yhteisöllinen osaaminen ja yhteiskun-

nallinen vaikuttaminen (Sosiaaliportti i.a.). Korkeakoulujen arviointineuvoston yliopistojen 
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sosiaalityötä ja ammattikorkeakoulujen sosiaalialaa koskevan arviointiraportin mukaan so-

siaalialan asiantuntijuus nähdään kykynä kohdata asiakas, tarkastella asiakkaan tai asiakas-

ryhmän arkielämän jatkuvuutta, osallisuutta sekä toimintakykyä. Sosiaalialan asiantuntijuus 

on myös kykyä jäsentää ongelmia yksilön ja yhteiskunnan tasolla. (Murto ym. 2004, 27.) 

Sosiaalialan työntekijä sovittaa apua tarvitsevia ihmisiä ja yhteiskuntaa toisiinsa, mutta 

usein näiden ihmisten sovittaminen yhteiskuntaan ei onnistu (Särkelä 2001, 132). Sosiaa-

lialan työ tapahtuu vuorovaikutuksessa ihmisten ja erilaisten ryhmien kanssa. Työntekijä 

tekee työtä omalla persoonallaan, joten hänen on myös reflektoitava työn esille nostamia 

tunteita (Ranne & Rouhiainen 2005, 36). Sosionomin työpaikka voi olla julkisella tai kol-

mannella sektorilla, varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, lastensuojelussa, mielenterveys-

työssä, kriminaalityössä, maahanmuuttajatyössä, vanhustyössä, vammaistyössä, palveluoh-

jauksessa, sosiaalivakuutuksessa, työvoimapalveluissa tai kuntoutuksessa (Diakonia-

ammattikorkeakoulu i.a.). 

Diakonia-ammattikorkeakoulun lisäksi Yrkeshögskolan Noviassa koulutetaan diakoneja 

sosionomi (AMK) tutkinnon yhteydessä. Diakonin pätevyyteen vaaditaan piispainkokouk-

sen hyväksymät kirkon virkaan soveltuvat 90 opintopisteen opinnot. (Kirkkohallitus 2010.) 

Nykyisen diakonisen sosiaalityön koulutuksen tarkoituksena on, että tutkinnon suorittanut 

on kirkon diakoniatyön asiantuntija, osaaja ja kehittäjä eri alueilla ja seurakunnissa. Dia-

konisen sosiaalityön lähtökohtana on kristillinen ihmiskäsitys, oikeudenmukaisuuden haas-

te sekä työntekijän luova ote. Diakoni hyödyntää työssään yhteisö- ja sosiaalityön lähesty-

mistapaa. (Kirkkohallitus 2010.) Diakoniatyöntekijöiden ydinosaamiseen kuuluu hengelli-

sen työn osaaminen, diakonisen asiakastyön osaaminen, kirkon organisaation tunteminen ja 

yhteistyötaidot sekä yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen. (Kirkkohallitus 2010.) 

Diakoniatyöntekijän tehtävänä on tutkia avun tarvetta sekä tarjota avun tarvitsijoilla seura-

kunnan palveluita. Diakoniatyöntekijä suunnittelee myös seurakuntansa diakoniatyötä, ar-

vioi sen tuloksia sekä tekee esityksiä diakoniatyöstä vastaaville elimille. Diakoniatyöhön 

voi kuulua lähimmäispalvelua, kotikäyntejä, sielunhoitoa, vastaanottotyötä, taloudellista 

avustamista, päihdetyötä, vanhus- ja vammaistyötä, perhe- ja lapsityötä, maahanmuutto- ja 

lähetystyötä sekä erilaisten ryhmien, retkien ja leirien järjestämistä. (Kolkka ym. 2009, 

213-214.) 
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4.2 Sosionomi (AMK) -diakonit työelämässä 

Djupsjöbackan (2006) tutkimus tarkastelee Diakin kaikista yksiköistä vuosina 1998-2004 

valmistuneita opiskelijoita sekä heidän sijoittumistaan työelämään. Tutkimukseen osallistui 

245 sosionomi (AMK) -diakoniksi valmistunutta. Vastaajista 40 % ei ollut vakinaista työ-

suhdetta ja 60 % oli ollut valmistumisen jälkeen vähintään yksi vakinainen työsuhde. Djup-

sjöbackan tutkimuksessa ei eritellä ovatko sosionomi (AMK) -diakonit työllistyneet kirkon 

vai sosiaalialan työtehtäviin. Kaikki Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneet eivät 

työllisty kirkon työtehtäviin, mutta he ovat erittäin päteviä toimimaan esimerkiksi julkisella 

sektorilla sosiaali- ja terveydenhoitoalan työtehtävissä (Olson 2005, 417).  

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry seuraa vastavalmistuneiden 

työllistymistä urapolkuselvityksen avulla. Urapolkuselvitys lähetettiin vuonna 2005 ja 

vuonna 2006 valmistuneille 1553 henkilölle. Kyselylomakkeisiin vastasi 906 jäsentä eli 

vastausprosentti oli 58.3. Vastaajista 84.9 % oli sosionomeja. Vastavalmistuneista sosio-

nomeista 20 % sai ensimmäisen työpaikan vastaavana ohjaajana lastensuojelulaitoksissa, 16 

% työskenteli lastenhoitajan, hoitajan tai kodinhoitajan tehtävissä, 15 % sijoittui lastentar-

hanopettajan tehtäviin, 7 % työllistyi asumispalvelun tai yksikön vastaavan ohjaajan tai oh-

jaajan tehtävissä, 6 % kehitysvammaisten ohjaajana, muissa ohjaajan tehtävissä 7 %, 3 % 

sosiaalityöntekijän tehtävissä ja päiväkodin johtajana 1 %. (Tolonen 2007, 17-18.)  

Viimeisin urapolkuselvitys tehtiin vuonna 2007-2008 valmistuneille Talentian jäsenille. 

Urapolkuselvitys tehtiin kesäkuussa 2009 sähköisellä kirjeellä, joka lähetettiin 1478 henki-

lölle. Kysymyksiin vastasi 731 henkilöä eli vastausprosentti oli 49.5. Vastaajista 78.2 % oli 

sosionomeja. Vastavalmistuneista sosionomeista 92 % työllistyi kolmen kuukauden sisällä 

valmistumisesta. Sosionomeista 18 % sai ensimmäisen työpaikan vastaavana ohjaajana tai 

ohjaajana lastensuojelulaitoksessa. Lastentarhanopettajana toimi 15 % vastanneista. Las-

tenhoitajan, hoitajan tai kodinhoitajan tehtävissä toimi 14 %, sosiaaliohjaajana 7 %, asumis- 

tai palveluyksikön ohjaajana 7 %, kehitysvammatyössä 7 %, kuntoutusohjaajana 4 %, per-

hetyöntekijänä 3 %, sosiaalityöntekijänä 3 %, koulunkäyntiavustajana 2 % sekä muissa oh-

jaajan tehtävissä 6 % vastanneista. (Tolonen 2009, 22.) Osalla Talentiaan kuuluneista so-

sionomeista saattaa olla myös diakonin koulutus, mutta Talentian urapolkuselvityksissä ei 
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ilmene kirkon alalle työllistyminen erikseen. Vastavalmistuneet kokivat saaneensa hyvät 

valmiudet työelämään, mutta sosionomeja vaivaa edelleen myös epätarkoituksenmukainen 

sijoittuminen työelämässä. Vaikka moni työskenteli valmistuttuaan lastenhoitajana, hoita-

jana tai kodinhoitajana, myöhemmin näissä työtehtävissä työskenteli enää noin 8 % vastan-

neista sosionomeista. (Tolonen 2009, 17; 50.) 

Valmistuneiden sosionomi (AMK) -diakonien kiinnostusta kirkon alan ja yhteiskunnallisen 

alan työhön on seurattu jonkin verran tutkimusten avulla. Ryökäs (2000) tutki vuosina 

1991-1995 valmistuneiden diakonien ja diakonissojen käsityksiä koulutuksen onnistunei-

suudesta ja kiinnostuksesta seurakunnalliseen tai yhteiskunnalliseen työhön. Tutkimuksesta 

on aikaa, mutta silloin 19 prosenttia diakoneista vastusti kaksoispätevyyttä eli he eivät pitä-

neet tärkeänä sosiaaliohjaajan pätevyyden saamista diakonitutkinnon ohella. Hyvin selvä 

enemmistö koki, että opistossa koulutetaan nimenomaan diakoniksi, ei sosiaaliohjaajaksi. 

Yli puolet diakoneista koki tuolloin saaneensa melko riittävästi valmiuksia seurakunnan 

työhön. (Ryökäs 2000, 57-58.)  

Launosen (2009) tutkimuksessa kartoitettiin diakoni-, diakonissa- ja nuorisotyönohjaaja-

opiskelijoiden ammatillista motivaatiota, osaamista ja identiteettiä vuosina 2004-2008. 

Kasvu kirkon työntekijäksi -hankkeen loppuraportin mukaan opiskelijat kokivat ammatilli-

sen kirkollisen identiteetin vahvistuvan teologisten perusopintojen, seurakuntatyön ammat-

tiopintojen sekä harjoitteluiden myötä. Ammatillisen identiteetin heikentävänä seikkana 

koettiin koulutuksen painottuminen sosiaalialan opintoihin, mitkä puolestaan rajoittivat kir-

kon alan opintojen määrää. Launosen (2009) tutkimuksessa opiskelijat olivat keskimäärin 

enemmän kiinnostuneempia kirkon kuin yhteiskunnallisen alan työhön. Asteikolla 1-5 (5 = 

erittäin paljon, 4 = melko paljon, 3 = ei vähän, eikä paljon, 2 = vähän, 1 = ei ollenkaan) 

opiskelijoiden kiinnostuksen keskiarvo oli 4,1 kirkon alan työhön ja 3,85 yhteiskunnalli-

seen työhön. (Launonen 2009, 84.) Diakoni-, diakonissa- ja nuorisotyönohjaajaopiskelijoi-

den vastauksista ei voida tehdä johtopäätöksiä sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevien 

kiinnostuksesta sosiaalialan tai kirkon alan työhön. Hakalan (2008, 11) arvion mukaan vii-

me vuosina valmistuneista diakoneista 40 prosenttia menee valmistuttuaan kirkon alan työ-

hön, kun taasen diakonissoista lähes kaikki menevät terveysalalle. 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

Opinnäytetyön toteuttaminen eteni yleisten tutkimusperiaatteiden mukaisesti. Opinnäyte-

työn tutkimussuunnitelmaan määriteltiin opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite. Opinnäytetyön 

suunnitelman laadinnan ja hyväksynnän jälkeen ryhdyttiin aineiston hankintaan sekä ana-

lysointiin. Opinnäytetyön aineiston hankinnassa käytetyn kyselylomakkeen toteutuksessa ja 

vastausten analyysissä hyödynnettiin sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Määrälli-

set ja laadulliset menetelmät täydentävät toisiaan tutkimusta tehtäessä ja näitä kahta mene-

telmää on vaikea tarkasti erottaa toisistaan (Hirsjärvi ym. 2007, 132).  

 

5.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla nuorten koulutusohjelmassa opiskelevien sosio-

nomi (AMK) -diakonien käsityksiä omasta ammatti-identiteetistään ja diakonisesta sosiaali-

työstä. Opinnäytetyön tutkimusongelmat laadittiin siten, että ne toisivat esiin uusia näkö-

kulmia sosionomi (AMK) -diakoni-tutkinnosta sekä diakonisesta sosiaalityöstä. Gothónin 

ja Jantusen (2010) mukaan diakonisen sosiaalityön käsite ei esiinny asiasanan yhdessäkään 

Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomi (AMK) -diakonien tai sairaan-

hoitaja (AMK) -diakonissojen opinnäytetöissä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda sosio-

nomi (AMK) -diakoniksi opiskelevien käsitykset diakonisen sosiaalityön koulutusohjel-

masta sekä diakonisen sosiaalityön käsitteestä kuuluville. Diakonista hoitotyötä ja diakonis-

ta sosiaalityötä ei voida käsittää synonyymeinä. Ei voida myöskään mielestäni väittää, että 

sosionomi (AMK) -diakonien ja sairaanhoitaja (AMK) -diakonissojen koulutukset antavat 

täysin samanlaiset valmiudet toimia kirkon alan työssä. Tämä opinnäytetyön tuloksia voi-

daan hyödyntää diakonisen sosiaalityön koulutusohjelman kehittämisessä. 
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5.2 Opinnäytetyön tutkimusongelmat 

 

Sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevien käsityksiä ammatti-identiteetistään ja diakoni-

sesta sosiaalityöstä kuvailtiin näiden kolmen tutkimusongelmien avulla: 

 

1) Miten sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevien käsitysten mukaan opinnot vahvista-

vat valmiuksia kirkon ja sosiaalialan työhön? 

 

2) Miten sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevien käsitysten mukaan opinnot vahvista-

vat kirkon alan ja sosiaalialan asiantuntijuutta? 

 

3) Mitä diakoninen sosiaalityö sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevien käsitysten mu-

kaan on? 

 

Tutkimusongelmiin yritettiin saada vastaus aineiston keruuta varten laaditulla kyselylo-

makkeella, jossa oli erilaisia muuttujia. Vastausvaihtoehdot olivat joko laadullisia (esim. 

sukupuoli, opiskeluyksikkö) tai määrällisiä (esim. ikä, opiskeluvuosi) muuttujia. Kyselylo-

makkeen alussa kartoitettiin vastaajien taustatiedot. Ensimmäisessä kysymyksessä (ks. liite 

2) kysyttiin sukupuolta. Toisessa kysymyksessä kysyttiin syntymävuotta eli ikää. Kolman-

nessa kysymyksessä tiedusteltiin, missä Diakin yksikössä vastaaja opiskelee. Neljännessä 

kysymyksessä kysyttiin, monennenko lukukauden opiskelija vastaaja on. Ensimmäiseen 

tutkimusongelmaan liittyen kysyttiin opiskelijoilta käsitystä siitä, miten koulutus antaa 

valmiuksia sosiaalialan ja kirkon alan työtehtäviin (ks. liite 2, kysymys nro 5-10). Kysy-

myksissä oli väittämiä, joista vastaaja voi olla täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa miel-

tä, jokseenkin eri mieltä tai täysin eri mieltä eli. Kyseessä on siis Likertin asteikko, jota 

käytetään usein mielipiteen mittaamisessa (Vilkka 2007, 46). Vastaaja pystyi halutessaan 

perustelemaan koulutukseen liittyviä vastauksiaan avoimeen kohtaan.  

Toiseen tutkimusongelmaan liittyen kysyttiin opiskelijoilta käsitystä siitä, miten opinnot 

ovat vahvistaneet sosiaalialan ja kirkon alan asiantuntijuutta (ks. liite 2, kysymys nro 11). 

Yhdennessätoista kysymyksessä tiedustellaan opiskelijan näkemys siitä, miten opinnot ovat 
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vahvistaneet kirkon ja sosiaalialan asiantuntemusta. Opiskelija voi vastata opintojen vahvis-

taneen molempien alojen asiantuntijuutta, ei kummankaan tai enemmän toisen. Opinnäyte-

työn kyselylomakkeessa (ks. liite 2, kysymys nro 12) kysyttiin myös opiskelijan kiinnostus-

ta sosiaalialan ja kirkon alan työhön. Vastaajaa saattoi kiinnostaa joko molemmat alat, 

enemmän toinen tai ei kumpikaan. Kolmanteen tutkimusongelmaan liittyen opiskelijoita 

pyydettiin kuvailemaan omin sanoin, mitä on diakoninen sosiaalityö (ks. liite 2, kysymys 

nro 8). Vastaaja pystyi kirjoittamaan avoimeen kysymykseen vastauksen vapaasti. Avoimet 

kysymykset ovat laadullisia, eikä niihin anneta vastausvaihtoehtoja. (Vilkka 2007, 62.)  

 

5.3 Opinnäytetyön aineiston keruu 

Aineisto kerättiin sähköisesti Webropol-kyselylomakkeen avulla, johon vastaajat kutsuttiin 

sähköpostitse vastaamaan. Kaikilta kyselyyn vastaavilta tulee kysyä samat asiat, samassa 

järjestyksessä ja samalla tavalla (Vilkka 2007, 27). Kyselylomakkeiden avulla voidaan saa-

da tietoa vastaajien uskomuksista, käsityksistä, mielipiteistä, arvoista tai asenteista (Hirs-

järvi ym. 2007, 192). Kyselylomakkeen tärkein tavoite on muuntaa tutkijan tiedontarve ky-

symyksiksi, joihin vastaajat ovat kykeneviä ja halukkaita vastaamaan (Holopainen & Pulk-

kinen 2008, 42). Aineiston perusjoukon muodostivat Diakonia-ammattikorkeakoulun nuor-

ten koulutusohjelmassa opiskelevat sosionomi (AMK) -diakonit, joita oli läsnäolevina 

opiskelijoina yhteensä 218. Sosionomi (AMK) -diakoneja koulutetaan Helsingin, Järven-

pään, Oulun, Pieksämäen ja Porin toimipaikoissa, mutta tarjonta vaihtelee eri hakuaikoina. 

(Diakonia-ammattikorkeakoulu i.a.) Toisaalta ei voida puhua perusjoukosta, mikäli huomi-

oidaan vain Diakonia-ammattikorkeakoulussa opiskelevat sosionomi-diakonit, sillä Yr-

keshögskolan Noviassa koulutetaan myös sosionomi (AMK) -diakoneja (Yrkeshögskolan 

Novia i.a.), mutta tässä opinnäytetyössä ajateltiin aineiston perusjoukon koskevan nimen-

omaan Diakonia-ammattikorkeakoulun nuorten koulutusohjelmassa opiskelevia sosionomi 

(AMK) -diakoneja.  

Opinnäytetyöhön olisi voitu huomioitu vielä monimuoto- ja muuntokoulutusohjelmissa 

opiskelevat, mutta aineistosta olisi tullut melko heterogeeninen. Launonen (2009) tutki dia-

koni-, diakonissa- ja nuorisotyönohjaajaopiskelijoita Kasvu kirkon työntekijäksi- hankkeen 
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yhteydessä ja rajasi tutkimuksesta pois aikuiskoulutuksen opiskelijat heidän ikänsä, pohja-

koulutuksensa, työkokemuksensa ja suoritettujen opintojen vuoksi. Aikuiskoulutuksessa 

opiskelevat muodostavat nuorista selkeästi poikkeavan ryhmän, mikä tulee huomioida iden-

titeetin kehitystä tutkittaessa. (Launonen 2009, 27.) Sähköisen Webropol-kyselyn sijaan 

aineiston vastaukset olisi voitu kerätä paperilomakekyselyllä paikan päällä Diakonia-

ammattikorkeakoulun yksiköissä, joissa koulutetaan sosionomi (AMK) -diakoneja, mutta 

tästä olisi aiheutunut matkakustannuksia ja kyselyyn vastaamistilaisuudet eivät välttämättä 

olisi tavoittaneet kaikkia. Yksi vaihtoehto olisi myös ollut postittaa kyselylomakkeet jokai-

selle sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevalta. Postikyselyissä vastausten kato saattaa 

jäädä suureksi riippuen tosin vastaajajoukosta ja tutkimusaiheesta. (Hirsjärvi ym. 2007, 

191.) Sähköinen Webropol-kysely oli tehokas ja aikaa säästävä vaihtoehto perinteisen pa-

perilomakkeen sijaan sekä opinnäytetyön tekijän että kyselyyn vastaajien kannalta. Näin 

suurta aineiston perusjoukkoa (N = 218) olisi ollut hankala tavoittaa kasvotusten, puheli-

mitse tai muilla keinolla kuin sähköisellä kyselyllä. Aineistoon kuuluvien opiskelijoiden 

sähköpostiosoitteet saatiin opintoasiainsuunnittelijalta kirjain- ja numerotunnusmuodossa 

eli nimettöminä. Jokainen opiskelija sai kutsun kyselyyn sähköpostitse kaksi kertaa. Aineis-

ton keruu saatiin valmiiksi joulukuussa 2010. 

 

5.4 Opinnäytetyön aineiston analyysi 

Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin määrällisen ja laadullisen tutkimuksen menetelmiä. 

Määrällisessä tutkimuksessa tutkittu tieto saadaan numeroina ja myös laadullinen aineisto 

merkitään numeeriseen muotoon. Olennainen numerotieto tulkitaan ja selitetään sanallises-

ti. Tutkija voi kuvata, millä tavalla eri asiat liittyvät toisiinsa tai eroavat toisistaan. (Vilkka 

2007, 14.) Laadullisessa tutkimuksessa ei aseteta ennakko-oletuksia tutkimuksen kohteesta 

tai tuloksista (Eskola & Suoranta 1998, 19). Kyselylomakkeessa oli sekä määrällisiä että 

laadullisia muuttujia ja avoimia kysymyksiä. Nummenmaan (2009) mukaan laadulliset 

muuttujat asetetaan analysointivaiheessa laatueroasteikolle ja määrälliset muuttujat järjes-

tysasteikolle, välimatka-asteikolle tai suhdeasteikolle. Laatueroasteikollisia muuttujia ei 

käsitelty numeerisesti. 
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Vilkan (2008, 78) mukaan lomakkeen suunnittelun ja kysymysten muotoilun jälkeen kyse-

lyä voidaan testata esimerkiksi kyselyn perusjoukkoon kuuluvan henkilön toimesta. Kyse-

lylomakkeen testasivat kaksi sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevaa ja he kokivat lo-

makkeen selkeäksi. Hirsjärven ja muiden (2007) mukaan kyselylomakkeessa tärkeintä on 

selkeys ja spesifimmät kysymykset ovat yleisempiä kysymyksiä parempia. Kysymyksissä 

kysytään aina yhtä asiaa kerrallaan. Kysymysten määrään ja järjestykseen kannattaa myös 

kiinnittää huomiota. Sanojen valinnalla ja muodolla on myös merkitystä. Kaikkien vastaaji-

en tulee ymmärtää kysymykset samalla tavalla, mikä lisää luotettavuutta. Kyselyn tulee 

edetä loogisesti, mikä edistää itseohjautuvuutta. Avoimien kysymysten käyttö strukturoitu-

jen kysymysten yhteydessä antaa vastauksille syvyyttä ja uusia merkityksiä (Ronkainen 

ym. 2008, 36-37.)  

Avoimen kysymyksen vastaukset analysoitiin laadullisin menetelmin. Laadullinen aineisto 

on tekstimuodossa, eikä sitä voida muuttaa numeromuotoon, joten aineisto vaatii luokitte-

lua, vertailua ja tulkintaa. Aineistoa tulee lukea useaan otteeseen sekä pohtia sen sisältöä. 

(Rantala 2007, 113.) Kyselylomakkeen avoimiin vastauskohtiin saatiin tekstiä yhteensä 14 

sivua rivivälillä 1,5. Jokaisen kyselylomakkeessa olevan avoimen vastauskohdan vastaukset 

analysoitiin erikseen. Laadullisessa analyysissä ilmenivät vastaajien väliset erot. Yksilölli-

set erot vastauksissa auttavat ymmärtämään asioiden syy-seuraus-suhteita. Laadullisessa 

analyysissä on tärkeätä pelkistää havainnot mahdollisimman suppeaksi havaintojoukoksi. 

(Alasuutari 1994, 43.) Vastaajilla oli mahdollisuus perustella kantaansa sekä kuvailla dia-

konisen sosiaalityön käsitettä kysymyksissä numero 6, 8, 10 ja 13. Kysymykseen numero 6 

saatiin 42 vastausta, kysymykseen numero 8 saatiin 53 vastausta, kysymyksen numero 10 

vastasi 24 ja kysymykseen numero 13 vastasi 80 opiskelijaa. Vastausten sisällöistä etsittiin 

yhtäläisyyksiä jokaisen kysymyksen kohdalla erikseen. Aineistolähtöisessä sisällönanalyy-

sissä vastauksista saadut käsitteet yhdistellään ja tulkintojen avulla saadaan vastaus tutki-

musongelmaan. Vastauksia voidaan siis tulkita, eritellä ja niistä voidaan tehdä johtopäätök-

siä. Sisällönanalyysin avulla saadaan käsitteellinen näkemys tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi 

& Saarijärvi 2004, 115.)  
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6 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

 

Opinnäytetyössä kuvailtiin sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevien käsityksiä ammatti-

identiteetistään kyselylomakkeen muuttujien ja avoimien kysymysten avulla. Tutkimusai-

neistoa tarvittiin tutkimusongelmien ratkaisemiseksi. Tuloksissa havaittavan aineiston pe-

rusteella pyrittiin tekemään perusjoukkoa eli tässä tapauksessa nuorten koulutusohjelmassa 

sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevia koskevia johtopäätöksiä. Kyselylomakkeeseen 

saatiin määräaikaan mennessä 100 vastausta. Vastausprosentiksi saatiin 45,9, mutta kaik-

kiin kysymyksiin ei saatu vastausta jokaiselta vastaajalta. 

 

6.1 Vastaajien taustatiedot 

Suurin osa sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevista on naisia. Perusjoukosta (N = 218) 

läsnäolevia naisia oli 197 ja miehiä 21. Kyselyyn vastasi 91 naista ja 9 miestä. Läsnäolevis-

ta opiskelijoista noin 90 prosenttia on naisia ja vajaa 10 prosenttia miehiä, joten kyselyyn 

vastasi suhteellisen tasaisesti sekä nais- että miesopiskelijoita. 

TAULUKKO 1: Läsnäolleet ja kyselyyn vastanneet sukupuolen mukaan 

Sukupuoli Läsnäolevat Vastanneet Vastausprosentti 

Nainen 197 91 46.4 % 

Mies 21 9 42.9 % 

Yhteensä 218 100 45.9 % 
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6.1.1 Ikäjakauma ja opiskeluvuodet 

Vastaajien keski-iäksi muodostui 26.4 vuotta, mikä vaikutti korkealta. Keski-ikää nosti yli 

30- ja 40-vuotiaiden osuus aineistossa, sillä 25 prosenttia vastanneista oli yli 30- tai 40-

vuotiaita. Toisaalta voidaan miettiä, pitäisikö enää puhua erikseen nuorten ja aikuisten kou-

lutusohjelmista, sillä näyttää siltä, että myös vanhempia opiskelijoita hakeutuu nuorten 

koulutusohjelmiin. Aineiston mediaani-ikä oli 24 vuotta. Selkeästi eniten vastauksia lähet-

tivät 1989-syntyneet opiskelijat eli moodi-iäksi saatiin 21 vuotta.  

 

KUVIO 1: Aineiston ikäjakauma 

Vastaajista lähes kaikki eli 99 ilmoitti opiskeluvuotensa. Opiskeluvuosien (1.vuoden, 

2.vuoden, 3.vuoden, 4.vuoden) sijaan olisi voitu kysyä opiskelulukukautta (1.lukukausi, 

2.lukukausi… 7.lukukausi), mutta opiskelijoiden on ilmeisesti helpompi hahmottaa luku-

vuosina se, missä vaiheessa opintoja he ovat. Sosionomi (AMK) -diakoni-tutkinnon suorit-

taminen kestää 3.5 vuotta. Kyselyyn vastasi opiskelijoita melko tasaisesti kaikilta opiskelu-

vuosilta. Vastaajista 23 prosenttia oli 1.vuoden opiskelijoita, 30 prosenttia 2.vuoden opiske-

lijoita, 27 prosenttia 3.vuoden opiskelijoita ja 20 prosenttia 4.vuoden eli valmistuvia opis-

kelijoita. 
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6.1.2 Vastaajien opiskeluyksiköt 

Diakonia-ammattikorkeakoulun kaikista eri yksiköistä saatiin vastauksia, mutta vastauspro-

sentit vaihtelivat yksiköiden välillä. Vastaajista 99 vastasi, missä toimipaikassa opiskelee. 

Helsingin Diakin sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevista 43 prosenttia vastasi kyse-

lyyn, Oulun Diakista 50 prosenttia, Pieksämäen Diakista 56 prosenttia, Järvenpään Diakista 

43 prosenttia ja Porin Diakista 25 prosenttia. Aktiivisimpia vastaajia olivat Pieksämäen yk-

sikön opiskelijat. Määrällisesti eniten vastauksia saatiin Helsingin yksiköstä ja vähiten Po-

rin yksiköstä. 

TAULUKKO 2: Vastanneet opiskelijat toimipaikoittain 

Diakin yksikkö Läsnäolevat Vastanneet  Vastausprosentti Osuus aineistossa 

Helsinki 69 30 43.5 % 30.3 % 

Oulu 30 15 50 % 15.2 % 

Pieksämäki 52 29 55.8 % 29.3 % 

Pori 20 5 25 % 5 % 

Järvenpää 47 20 42.6 % 20.2 % 

Yhteensä 218 99 45.4 % 100 % 
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6.2 Koulutuksen antamat valmiudet työhön ja jatko-opintoihin 

Kyselylomakkeen kysymyksissä numero 5-9 tiedusteltiin vastaajien arviota kolmeen eri 

väittämään koskien koulutuksen antamia valmiuksia. Vastaajia pyydettiin arvioimaan 

4.portaisen Likert-asteikon mukaisesti, ovatko väittämästä täysin samaa mieltä, jokseenkin 

samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä. Vastaajilla oli myös mahdollisuus 

perustella vastaustaan avoimella vastauksella. Koska vastaajien lukumäärä on 100, voidaan 

vastaajien määrä muuttaa suoraan prosenteiksi. Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan perustel-

leet vastaustaan avoimeen kohtaan. Oheisessa taulukossa on yhteenvetona keskiarvoina 

opiskelijoiden käsitykset koulutuksen antamista valmiuksista työhön ja jatko-opintoihin. 

Vastaajat olivat enimmäkseen jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että 

koulutus antaa hyvät valmiudet sosiaalialalle, kirkon alalle sekä jatko-opintoihin.  

TAULUKKO 3: Koulutuksen antamat valmiudet sosiaalialan ja kirkon alan työhön sekä 

jatkopintoihin. Keskiarvot (K): 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = jokseen-

kin samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä. 

             

              KYSYMYSTEN 

VÄITTEET   

1.vuoden 

opiskelijat 

n = 23 

2.vuoden 

opiskelijat 

n = 30 

3.vuoden 

opiskelijat 

n = 27 

4.vuoden 

opiskelijat 

n = 20 

Yhteensä 

n = 100 

 

 K K K K K 

Koulutus antaa hyvät 

valmiudet sosiaalialalle 

3.4 3.6 3.3 3.3 3.4 

Koulutus antaa hyvät 

valmiudet kirkon alalle 

3.4 3.2 3.0 2.9 3.1 

Koulutus antaa hyvät 

mahdollisuudet jatko-opintoihin 

3.5 3.4 3.1 3.3 3.3 
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Näyttää siltä, että esimerkiksi 1.vuoden opiskelijoiden ja 4.vuoden opiskelijoiden vastaus-

ten keskiarvoissa on eroja. 1.vuoden opiskelijat ovat enemmän samaa mieltä kuin 4.vuoden 

opiskelijat väittämistä. Koska kysymysten vastausten muuttujat ovat järjestysasteikollisia, 

voitiin käyttää Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa (Holopainen & Pulkkinen 2008, 

240), jotta saatiin selville, kuinka yksimielisiä 1.vuoden ja 4.vuoden opiskelijat olivat esi-

merkiksi väitteestä koskien kirkon alan valmiuksia. Järjestyskorrelaatiokertoimen arvo oli 

0,925 eli 1.vuoden ja 4.vuoden opiskelijoiden käsitykset olivat varsin samansuuntaisia. 

Myös Khiin neliö-testin perusteella (Holopainen & Pulkkinen, 202) voitiin todeta, ettei 

1.vuoden ja 4.vuoden opiskelijoiden vastausten keskiarvoilla esimerkiksi kirkon alan val-

miuksia kohtaan ollut tilastollisesti merkittävää eroa. Pieni ero keskiarvoissa voi selittyä 

myös sillä, että vuonna 2010 aloittaneilla opiskelijoilla on eri opinto-opas kuin aikaisem-

min aloittaneilla. 

 

       KUVIO 2: Yhteenveto koulutuksen antamista valmiuksista 
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6.2.1 Koulutuksen antamat valmiudet sosiaalialan työhön 

Kysymyksessä numero 5 kysyttiin antaako koulutus hyvät valmiudet toimia sosiaalialan 

työtehtävissä. Vastaajista 40 prosenttia oli täysin samaa mieltä väitteestä ja 54 prosenttia 

jokseenkin samaa mieltä väitteestä. Vain 6 prosenttia vastaajista oli jokseenkin eri mieltä 

väitteestä ja kukaan ei vastannut olevansa täysin eri mieltä väitteestä. Vastaajista vajaa puo-

let perusteli vastaustaan avoimeen kohtaan. Vastaajien suhtautuminen väitettä kohtaan ja-

kautui kolmenlaisiin perusteluihin.  

 

 
KUVIO 3: Yhteenveto avoimista vastauksista koskien väitettä: ”Koulutus antaa minulle 

hyvät valmiudet toimia sosiaalialan työtehtävissä”. Likert-asteikko: 1 = täysin eri mieltä,    

2 = jokseenkin eri mieltä,  3 = jokseenkin samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä 
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Osan mielestä opinnot antoivat hyvin valmiuksia sosiaalialan työtehtäviin ja osa taasen an-

toi kritiikkiä muun muassa opintojen sisällöistä. Osa myös korosti toisaalta opiskelija omaa 

vastuuta oppimisesta sekä harjoitteluiden merkitystä ammatillisen identiteetin kehityksessä. 

Sosiaalialan opinnot saivat myös kehuja. Osa vastaajista kiitteli opintojen monipuolisuutta, 

laadukkuutta sekä myönteisiä kokemuksia harjoitteluista oman oppimisen ja ammatti-

identiteetin kasvussa.  

 

Koulutus antaa pintapuolisen raapaisun monesta alaan liittyvästä osa-
alueesta. (2.vuoden opiskelija) 

 

Mielestäni suurin osa opiskelusta menee kaavalla ”ota itse selvää”. Ryhmä-
työt ja erilaiset kirjalliset työt ovat oppimisen kannalta parhaita työskente-
lymuotoja. Kaipaisin enemmän kontaktiopetusta, mutta tuntuu että sitä ol-
laan kokoajan vähentämässä. (3.vuoden opiskelija) 

 

Diakonisessa sosiaalityössä diakoniaa painotetaan myös sen verta enemmän, 
että osa sosiaalialan valmiuksista jää kokonaan saamatta, koska pitää käydä 
diakonistakin puolta. Tästä syystä olisi paljon järkevämpää, jos sosionomi-
diakoni koulutus kestäisi puoli vuotta pidempään kuin sosionomien koulu-
tus, sillä silloin olisi paremmat valmiudet sekä sosiaali- että kirkonalan työ-
tehtäviin. (3.vuoden opiskelija) 

 

Koulutuksen avulla saa hyvän valmiuden sosiaalialan työhön yleisellä tasol-
la, mutta yksityiskohtaisemman osaamisen tiettyjen asiakasryhmien kanssa 
työskentelyyn ja eri työtehtäviin saa vasta työn kautta (3.vuoden opiskelija) 

 

Opinnot ainakin tähän asti ovat olleet erittäin hyvin toisiaan tukevia niin 
käytännön kuin teoriaopintojenkin puolella. Asioita on käsitelty kattavasti ja 
laaja-alaisesti särkemättä sitä kuitenkaan hallitsemattomiin yhdistelmiin. 
(2.vuoden opiskelija)  
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6.2.2 Koulutuksen antamat valmiudet kirkon alan työhön 

Kysymyksessä numero 7 kysyttiin antaako koulutus hyvät valmiudet toimia kirkon alan 

työtehtävissä. Vastaajista 30 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 50 prosenttia jokseenkin 

samaa mieltä väitteestä. Väitteestä jokseenkin eri mieltä oli 19 prosenttia ja täysin eri mieltä 

1 prosentti vastaajista. Yli puolet vastaajista antoi perusteluja tämän kysymyksen yhteydes-

sä olevaan avoimeen kohtaan eli kysymykseen numero 8. Vastausten perustelut jakaantui-

vat sen perusteella, mitä vastaajat olivat väitteeseen vastanneet. 

 

 

 

KUVIO 4. Yhteenveto avoimista vastauksista koskien väitettä: ”Koulutus antaa hyvät val-

miudet toimia kirkon alan työtehtävissä.” 1 = täysin eri mieltä,   2 = jokseenkin eri mieltä,  

3 = jokseenkin samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä 
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Suurin osa vastaajista toivoi kirkon alan opintoja enemmän ja vastaajat kokivat paljon asi-

oita jäävän käsittelemättä. Hyvin moni vastaaja kritisoi kirkollisten opintojen vähäistä mää-

rää yleisesti, sisältöjen niukkuutta sekä osa toivoi myös kahta pakollista seurakuntaharjoit-

telua yhden sijaan. Hengellisiä opintoja, sielunhoitoa ja talousneuvontaa kaivattiin myös 

enemmän. 

 

Kirkon alan opinnot jäävät toistuvasti muun opiskelun varjoon. Kirkon alan 
opintoja värittää kiire ja lyhyt aika. Harjoitteluita tehdään enemmän sosiaa-
lialan puolelle, eikä kirkon alalle kypsymiseen jää paljon tilaa (3.vuoden 
opiskelija) 

 

Kirkon alan tehtäviin kaipaisi lisäkoulutusta ennen kaikkea talousneuvon-
taan, koska diakoniatyössä talousneuvonta on erittäin keskeinen taito ja työ-
väline. Tällä hetkellä koulutus ei juurikaan tue käytännön talousneuvonta-
työtä, tähän saa valmiuksia ainoastaan lähinnä seurakuntaharjoittelujen kaut-
ta. (4.vuoden opiskelija) 

 

Osa vastaajista oli kuitenkin tyytyväisiä koulutuksen antamiin valmiuksiin kirkon alan työ-

hön. Vastauksissa kehuttiin kirkon alan opettajia, ulkopuolisia luennoitsijoita sekä koettiin 

kirkon alan opintoja olevan riittävästi ja hyvässä suhteessa sosiaalialan opintojen nähden. 

Osa vastaajista koki, ettei koulutus voikaan antaa kaikkia tarvittavia valmiuksia kirkon alan 

työhön. Käytännön työtehtävät ja seurakuntaharjoittelut vahvistavat ammatillista kasvua ja 

identiteetin kehittymistä. Vuonna 2010 aloittaneilla opiskelijoilla on eri opinto-opas kuin 

aiemmin aloittaneilla, joten kirkon alan opintojen määrä on saattanut vaihdella vastaajilla 

opiskelun aloittamisvuoden ja kirkon alan opintojen määrällä. 

 

Kirkon alan työtehtävät ovat niin monipuolisia ja laajoja, ettei koulutus anna 
eikä voikaan antaa kaikkia tarvittavia valmiuksia. Ajattelisin, että työ opi-
taan vasta käytännössä. (4.vuoden opiskelija) 

Minulla on vielä paljon kirkon alan opintoja edessä, mutta niiltä osin mitä 
ensimmäisenä opintovuonna on kirkon alan opintoja ollut on opetus mieles-
täni ollut melko kattavaa. (2.vuoden opiskelija) 
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Meillä on todella paljon kirkon alan opintoja koulutusohjelmissamme ja us-
kon, ainakin uskon, että kolmen vuoden päästä olen saanut hyvät valmiudet 
kirkon työtehtäviin. Kristinuskon tehtävät ovat laajoja ja näin kotona opis-
keltaessakin tulee paljon tutkittua uskon asioita. (1.vuoden opiskelija) 

 

Varmasti koulutus antaa perus valmiuksia toimia kirkon alalla, mutta mie-
lestäni jokaisella on kuitenkin jo valmiina kirkon alan kokemusta tai ei. 
Meidänkin ryhmästä monilla on vahvat kokemukset kirkon alan työstä, ja 
näin ollen myös valmistuttuaan paljon paremmat valmiudet kirkon alalle. 
(1.vuoden opiskelija) 

 

 

6.2.3 Koulutuksen antamat valmiudet jatko-opintoihin 

Opiskelijoilta kysyttiin myös sitä, antaako koulutus hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin 

eli esimerkiksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopistotutkinnon suorittami-

seen. Diakonia-ammattikorkeakoulun koulutusjärjestelmä takaa koulutuksenmukaisen kel-

poisuuden yhteiskunnalliseen ja kirkon työhön. Diakoniatyö vaatii hyvää yhteiskunnan aut-

tamisjärjestelmien ja lainsäädännön tuntemista, joten työntekijät joutuvat välillä päivittä-

mään tietojaan. (Helin, Hiilamo & Jokela 2010, 49-50). Osa opiskelijoista todennäköisesti 

jatkaa opintoja vielä jossakin vaiheessa elämäänsä. Vastaajista 34 prosenttia oli täysin sa-

maa mieltä ja 60 prosenttia jokseenkin samaa mieltä väitteestä. Vain 6 prosenttia oli jok-

seenkin eri mieltä koulutuksen antamista mahdollisuuksista jatko-opintojen suhteen. Perus-

teluja väitteeseen liittyen saatiin yhteensä 24 vastaajalta. Suurin osa niistä, jotka perusteli-

vat kantaansa jatko-opintomahdollisuuksista, suhtautuivat myönteisesti ylemmän ammatti-

korkeakoulututkinnon tai yliopistotutkinnon suorittamiseen. Toisaalta vastaajat kokivat 

epävarmuutta ja epätietoisuutta siitä, millaisia jatko-opiskelumahdollisuuksia heillä on.  

 

Luultavasti antaa hyvät opiskelumahdollisuudet, mutta tietoa jatko-
opinnoista ei ainakaan toistaiseksi vielä ole tullut (3.vuoden opiskelija) 
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Pääsääntöisesti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen edellyttää vähintään 

kolmen vuoden kokemusta ammatin harjoittamisesta perustutkinnon jälkeen (Tissari 2009, 

47). Inkinen (2010) pohtii kolumnissaan diakonian ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. 

Hän viittaa John N. Collinsin teoriaan diakonista sanansaattajana ja välittäjänä, go-between. 

Mahdollistaako ylempi ammattikorkeakoulututkinto diakonille niin sanotusti sanansaattajan 

tai -välittäjän pätevyyden? Diakonia-ammattikorkeakoulun tarjoamassa 90 opintopisteen 

laajuisessa sosiaalialan ylemmässä koulutusohjelmassa painottuvat diakonian, kristillisen 

kasvatuksen ja nuorisotyön teemat (Helin, Hiilamo & Jokela 2010, 50). Sosionomi (AMK) 

-diakonin tutkinto on hyvä pohja ylemmälle ammattikorkeakoulututkinnolle. Sosiaalialan 

ammattikorkeakoulututkinto kehittää käytännöllistä ja teoreettista osaamista sekä mahdol-

listaa niiden kehittämisen vielä edelleen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa (Hap-

po 2009, 134). 

Koulu pyrkii akateemisuuteen ja antamaan valmiuksia opiskelijoille usealla 
eri osa-alueella. Koulu opettaa myös ottamaan itsenäisesti vastuuta omasta 
oppimisesta, joka on jatkokouluttautumisen kannalta tärkeä taito (4.vuoden 
opiskelija) 

Muutamat vastaajat tiesivät mainita sosionomi (AMK) -tutkinnon olevan hyvä pohja myös 

sosiaalityön yliopistokoulutukselle, mutta myös teologisen tiedekunnan kanssa kaivattiin 

yhteistyömuotoja. Sosionomi (AMK) -diakonin tutkintoa voi hyödyntää yliopistossa teolo-

gian tai sosiaalityön opinnoissa. Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan sivuilla kerro-

taan, että ammattikorkeakoulututkinnon perusteella hyväksiluetaan opintoja sisällyttämällä 

korkeintaan 40op ja korvaamalla korkeintaan 120op. Lisäksi teologian maisterin tutkintoon 

kuuluvia opintoja voidaan korvata uusimuotoisen diakoni-, diakonissa ja kirkon nuoriso-

työnohjaajatutkinnon perusteella tapauskohtaisesti. (Helsingin yliopisto i.a.) Sosionomi 

(AMK) -diakoni voisi hakea myös Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan 

opiskelemaan sosiaalityötä pääaineena joko perinteisen valintakokeen kautta tai suoraan 

maisterivalinnan kautta edellyttäen että on suorittanut esimerkiksi avoimessa yliopistossa 

sosiaalityön yliopistotasoiset perus- ja aineopinnot 60op. Sosionomi-tutkinnolla saa hyväk-

siluettua sosiaalityön perusopinnoista 15op sekä aineopinnoista 12op. (Helsingin yliopisto 

i.a.) Hyväksilukemiskäytännöt vaihtelevat yliopistoittain. 
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6.3 Asiantuntijuus ja kiinnostus kirkon tai sosiaalialan työhön 

Kysymyksessä nro 11 kysyttiin opiskelijoilta, ovatko opinnot vahvistaneet molempien alo-

jen asiantuntemusta (sosiaaliala ja kirkon ala), enemmän sosiaalialan vai enemmän kirkon 

alan asiantuntemusta. Vaihtoehtona oli myös vastata, etteivät opinnot ole vahvistaneet 

kummankaan alan asiantuntemusta, mutta yksikään vastaaja ei valinnut tätä vaihtoehtoa. 

Kysymykseen numero 11 vastasi 97 ja siihen ei annettu perustelumahdollisuutta. Kysy-

myksessä numero 12 opiskelijoilta kysyttiin, ovatko he kiinnostuneita työskentelemään se-

kä kirkon että sosiaalialan työtehtävissä, enemmän sosiaalialan tai kirkon alan vai eivät 

kummassakaan. Kysymykseen numero 12 vastasi 100 ja siihen ei myöskään annettu perus-

telumahdollisuuksia.  

 

6.3.1 Asiantuntijuuden vahvistuminen opintojen myötä 

Käsittelen ensin asiantuntijuuteen liittyvän kysymyksen vastauksia. Vain 6,1 % vastaajista 

koki kirkon alan asiantuntijuuden vahvistuneen enemmän, kun taasen 37,8 % vastaajista 

koki sosiaalialan asiantuntijuuden vahvistuneen enemmän. Loput eli 56,1 % vastaajista ko-

ki opintojen vahvistaneen molempien alojen asiantuntijuutta. Prosenttiosuuden luottamus-

välien laskennan perusteella sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevista 55,1 %:n ja 57 

%:n välillä kokevat opintojen vahvistavan molempien alojen asiantuntemusta 95 % var-

muudella. Opiskelijoista 36,8 %:n ja 38,8 %:n väliltä kokevat opintojen vahvistavan 

enemmän sosiaalialan asiantuntijuutta 95 % varmuudella. Kirkon alan asiantuntijuus vah-

vistunee opintojen myötä 5,6 %:n ja 6,6 %:n välillä opiskelijoista. Eri opiskeluvuosien vas-

taajien välillä oli myös eroja. 

 



 37 

 

KUVIO 5. Asiantuntijuuden vahvistuminen opintojen myötä 

Tämän kysymyksen tuloksiin on voinut vaikuttaa vastaajan opiskelutilanne: ensimmäisen 

vuoden opiskelijalla ei välttämättä ole ollut esimerkiksi vielä kirkon alan opintoja yhtä pal-

jon kuin kolmannen vuoden opiskelijalla. Aineistossa oli 53 prosenttia ensimmäisen ja toi-

sen vuoden opiskelijoita. Toisaalta sosionomi (AMK) -diakoni voi tarvita nimenomaan so-

siaalialan asiantuntemustaan diakoniatyöntekijänä kirkon alan työssä. Gothónin & Jantusen 

(2010, 86) tutkimuksen mukaan diakoni on sosiaalitukien ja yhteisön asiantuntija. Diakoni-

en asiantuntijuus koostuu seitsemästä osa-alueesta, jotka ovat hiearkisesti tähän lueteltu: 

yhteistyö- ja verkosto-osaaminen, sosiaalialan osaaminen, asiakastyön osaaminen, kehittä-

misen ja reflektoinnin osaaminen, tilannekohtainen kontekstuaalinen osaaminen, kump-

panuussuhdeosaaminen sekä hengellinen osaaminen. Sosionomi (AMK) -diakoni tarvitsee 

kuitenkin myös kirkon alan asiantuntemuksen vahvistumista opintojen myötä. Kirkollisen 

koulutuksen keskeinen tavoite on vahvistaa opiskelijoiden hengellistä ja kirkollista identi-

teettiä (Henttonen 2002, 381). Tämä kysymyksen vastaajien opiskeluvuosi oli mahdollista 

selvittää Excelin avulla ja koin sen tarpeelliseksi, sillä kaikkien opiskelijoiden vastausten 

prosentuaaliset osuudet yhteensä eivät kerro koko totuutta.  
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TAULUKKO 5. Asiantuntijuuden vahvistuminen opintojen myötä opiskeluvuosittain 

 1.vuoden 

opiskelijat 

2.vuoden 

opiskelijat 

3.vuoden 

opiskelijat 

4.vuoden 

opiskelijat 

Kaikki  

Sekä sosiaalialan että  

kirkon alan asiantuntijuus 

vahvistunut 

13 

56,5 % 

16 

57,1% 

15 

57,7% 

10 

50% 

54 

56% 

Enemmän sosiaalialan 

asiantuntijuus vahvistunut 

9 

39,1 % 

12 

42,9% 

7 

26,9% 

9 

45% 

37 

38% 

Enemmän kirkon alan 

asiantuntijuus vahvistunut 

1 

4,4 % 

0 

0% 

4 

15,4% 

1 

5% 

6 

6% 

 

YHTEENSÄ 

23 

100% 

28 

100% 

26 

100% 

20 

100% 

97 

100 % 

Ne vastaajat, jotka kokivat opintojen vahvistaneen enemmän kirkon alan asiantuntemusta, 

olivat keskimäärin 3.vuoden opiskelijoita eli heillä on jo todennäköisesti jonkun verran kir-

kon alan opintoja takanaan. Ne vastaajat, jotka kokivat opintojen vahvistaneen enemmän 

sosiaalialan asiantuntemusta, olivat keskimäärin 2.vuoden opiskelijoita eli heillä kirkon 

alan opintojen määrä on saattanut olla vähäinen. Ne vastaajat, jotka kokivat opintojen vah-

vistaneen molempien alojen asiantuntemusta, olivat keskimäärin 2.5 vuotta opiskelleet. 

Ohessa on vielä kuvio graafisesti esitettynä vastaajien lukumäärän mukaan. 

 

KUVIO 6. Asiantuntijuuden vahvistuminen opiskeluvuosittain 
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6.3.2 Kiinnostus sosiaalialan ja kirkon alan työhön 

Enemmistö vastaajista eli 42 prosenttia ilmoitti olevansa kiinnostunut työskentelemään se-

kä sosiaalialan että kirkon alan työtehtävissä. Vajaa 30 prosenttia vastaajista ilmoitti ole-

vansa enemmän kiinnostuneempi sosiaalialan työstä. Tasan 30 prosenttia vastaajista ilmoitti 

olevansa enemmän kiinnostuneempi kirkon alan kuin sosiaalialan työstä. Yksikään ei vas-

tannut, ettei olisi kiinnostunut kummastakaan alasta. Luottamusvälien laskennan jälkeen 

todettakoon, että 95 % varmuudella sosionomi (AMK) – diakoniksi opiskelevista enemmän 

kirkon alasta kiinnostuneita on 29,9 %:n ja 30,9 %:n välillä, enemmän sosiaalialasta kiin-

nostuneita on 27,2 %:n ja 28,8 %:n välillä sekä molemmista aloista kiinnostuneita 41%:n ja 

43%:n välillä. Virhemarginaali on siis noin 1 %:n ja 2 %:n luokkaa. 

 

KUVIO 7. Vastaajien jakauma kiinnostuksesta sosiaalialan ja kirkon alan työhön 

Kyselyyn vastanneista 25 prosenttia oli yli 30- tai 40-vuotiaita, joten koin tarpeelliseksi 

selvittää tämän kysymyksen yhteydessä vastaajien keski-iät. Enemmän kirkon alan työstä 

kiinnostuneiden vastaajien keski-ikä oli noin 29 vuotta. Enemmän sosiaalialan työstä kiin-

nostuneiden vastaajien keski-ikä oli noin 26 vuotta. Sekä sosiaalialasta että kirkon alasta 

kiinnostuneiden keski-ikä oli noin 25 vuotta. Tästä voidaan päätellä, että keskimäärin van-

hemmat opiskelijat ovat varmempia kiinnostuksestaan nimenomaan kirkon alan työhön. 
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6.4 Diakoninen sosiaalityö  

Kyselylomakkeen viimeisessä kysymyksessä pyydettiin vastaajia määrittelemään omin sa-

noin, mitä on diakoninen sosiaalityö. 80 vastaajaa määritteli omin sanoin diakonisen sosiaa-

lityön. Vastausaineistoa saatiin kolme sivua, rivivälillä 1.5. Tässä opinnäytetyössä diakoni-

nen sosiaalityö esiintyy asiasanana ja on käännetty englannin kielelle sanoin church social 

work. Vain kolme vastaajaa kuvaili diakonisen sosiaalityön olevan kirkon tekemää sosiaali-

työtä. Vastausaineisto oli laaja, mutta vastauksista oli lopulta löydettävissä paljon yhtenäi-

siä käsitteitä. Aineisto voitiin tiivistää viiteen pääluokkaan, joita olivat kokonaisvaltaisuus, 

kristillisyys, lähimmäisenrakkaus, auttaminen sekä ja hengellisyys. Näiden pääluokkien 

avulla voitiin muodostaa diakonista sosiaalityötä kuvaava lause. 

 

KUVIO 8.  Diakoninen sosiaalityö sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevien mukaan 
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6.4.1 Kristillinen lähimmäisenrakkaus 

Monet vastaajat kuvailivat diakonista sosiaalityötä lähimmäisenrakkaudella. Noin joka vii-

des diakonisen sosiaalityön kuvauksista viittasi lähimmäisenrakkauteen. Lähimmäisenrak-

kaudesta tuli pääluokka, joka esiintyy vastauksissa suorasti tai epäsuorasti yhteensä 18 ker-

taa. Lukuisat vastaajat viittasivat lähimmäisenrakkauden yhteydessä tai erikseen kristilli-

syyteen, kristillisiin arvoihin ja näkökulmaan sekä uskoon, joten kristillisyydestä tuli yksi 

pääluokka. 

 

Diakoninen sosiaalityö on kirkollista sosiaalityötä, seurakuntalaisten palve-
lemista ja auttamista. Sen tärkein kulmakivi on lähimmäisen rakkaus. 
(3.vuoden opiskelija)  

 

Kirkon tekemää sosiaalityötä lähimmäisenrakkauden, ei esimerkiksi mark-
kinavoimien ehdoilla. (3.vuoden opiskelija) 

 

Sosiaalityötä, jossa nousee erityisesti esille kristillinen lähimmäisenrakkaus 
ja kunnioitus jokaista asiakasta ja hänen elämäntilannettaan kohtaan. 
(3.vuoden opiskelija) 

 

Diakoninen sosiaalityö on kristillisiin arvoihin pohjautuvaa kirkon sosiaali-
työtä, jossa autetaan ja tuetaan niitä, joiden hätä on suurin. (3.vuoden opis-
kelija) 

 

Diakoninen työote on kristinuskosta pohjautuva, lähimmäisenrakkautta ja 
tasa-arvoa korostava tapa tehdä sosiaalityötä. (3.vuoden opiskelija) 
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6.4.2 Kokonaisvaltainen auttaminen 

 

Lähes puolet vastaajista viittasi auttamiseen tai auttamistyöhön, joten auttamisesta saatiin 

yksi pääluokka. Auttamisen ohella viitattiin myös kannustamiseen, neuvontaan, ohjauk-

seen, välittämiseen ja tuen antamiseen. Noin joka kymmenes vastaajista viittasi kokonais-

valtaisuuteen ja usein myös juuri auttamisen yhteydessä. Kokonaisvaltaisuudesta saatiin 

siis myös yksi pääluokka. Kokonaisvaltaisuuden käsite esiintyi suorasti tai epäsuorasti yh-

teensä 12 kertaa. Kokonaisvaltaisuudella tarkoitettiin usein hengellistä ja aineellista autta-

mista sekä kohtaamista ja kuuntelua. 

 

Kokonaisvaltaista, ihmisen huomioonottamista osana yhteisöä tai ympäris-
töä, jossa hän elää. (4.vuoden opiskelija)  

 
Se on kaikista vähäosaisempia auttamista. Vähäosaisuutta ei saisi mitata 
pelkästään rahalla. Diakoninen sosiaalityö on laaja-alaisempaa auttamista 
kuin kuntien sosiaalityö. (2.vuoden opiskelija ) 
 

 
Hengellistä ja sosiaalista auttamista. Ihmisten kokonaisvaltaista kohtaamista, 
johon kuuluu mm. sieluhoidolliset keskustelut, elämäntilanteen selvittämi-
nen, taloudellinen auttaminen ja ohjaaminen palvelujen piiriin. (3.vuoden 
opiskelija) 
 
 
Diakoninen ote kaikissa sosiaalialan työpaikoissa. Diakoninen sosiaalityö 
eroaa perussosiaalityöstä ihmisten tasa-arvoisen ja kokonaisvaltaisen koh-
taamisen takia. (4.vuoden opiskelija) 
 
 
Kokonaisvaltaiseen palveluun painottuva auttamistyö, ihminen nähdään ko-
konaisuutena ja sidoksissa ympäristöönsä. (4.vuoden opiskelija) 
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6.2.3 Hengellisyys 

Diakonisen sosiaalityön kuvausten vastauksista pienessä osassa ilmeni sana Jumala tai Luo-

ja. Vastaajat viittasivat siis aika varovaisesti sanaan Jumala tai Luoja. Hengellisyydestä saa-

tiin yksi pääluokka, joka muodostui viittauksista Jumalaan, Luojaan, henkiseen tai hengelli-

seen tukeen, sielunhoitoon sekä Raamattuun. 

 

Diakoniatyötä ohjaavat arvo ja usko siihen, että jokainen on Jumalan luoma-
na samanarvoinen ja luotu ihminen. (3.vuoden opiskelija) 

 

Sosiaalityötä, jossa lähtökohtana on se, että ihminen on Jumalan kuvaksi 
luotu. Toiminta perustuu Raamattuun, ja sieltä tulevat näkemykset auttavat 
ja ohjaavat asiakkaiden kohtaamisessa. (3.vuoden opiskelija) 

 

Diakoninen sosiaalityö on pyyteetöntä auttamistyötä, jossa päämäärä ei ole 
rahassa ja kiitoksessa, vaan auttamisessa ja Jumalan palvelemisessa. 
(1.vuoden opiskelija) 

 

Ihmisten auttamista käytettävissä olevin resurssein eli kuin sosiaalityö. Dia-
koniseen sosiaalityöhön voi liittyä hengellisyys, silloin kuin se lähtee asiak-
kaasta. Jumala on rakkaus, diakoniatyö on rakkautta. (2.vuoden opiskelija) 

 

Ihmisten auttamista Jumalan kanssa. (2.vuoden opiskelija) 

 

Sosiaalityötä, jossa on mukana hengellinen aspekti. (1.vuoden opiskelija) 
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7 OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIA 

 

Tämän opinnäytetyön tekeminen on kestänyt reilun vuoden verran. Ideaa opinnäytetyöhön 

olen pohtinut koko Diakonia-ammattikorkeakoulussa opiskeluni aikana. Aloitin opinnot 

Diakissa 2007 diakonisen hoitotyön koulutusohjelmassa, josta vaihdoin diakonisen sosiaali-

työn koulutusohjelmaan vuonna 2008. Tämä vaihdos on antanut minulle myös näkökulmaa 

diakonisen hoitotyön ja diakonisen sosiaalityön käsitteisiin. Diakonista hoitotyötä on käsi-

telty Gothónin ja Jantusen (2010) mukaan opinnäytetöissä, pro graduissa, väitöskirjoissa 

sekä muissa tutkimuksissa, mutta diakonisen sosiaalityön käsitettä harvemmin. Opinnäyte-

työni tavoitteena oli tuoda diakonisen sosiaalityön opiskelijoiden ääni kuuluville.  

 

7.1 Luotettavuus 

Opinnäytetyön prosessi lähti liikkeelle ideoinnista sekä vähitellen tutkimussuunnitelman 

kirjoittamisesta. Opinnäytetyön suunnitelmaan liitettiin aineiston keruuta varten laadittu 

esitestattu kyselylomake. Esitestauksen perusteella tehtiin vielä muutamia muutoksia sana-

muodoissa ja lyhennettiin paria kysymystä. Lomakkeeseen vastaaminen ei saa kestää liian 

kauan. Kysymysten tulee olla selkeitä ja täsmällisiä sekä kieliasultaan että vastausvaihtoeh-

doiltaan ja kohdistua aina yhteen asiaan kerrallaan. (Kärkkäinen & Högmander 2008, 12.) 

Esitestaukseen osallistuneet vastaajat kokivat kyselylomakkeen selkeäksi ja sopivan mittai-

seksi. Vastaamiseen heille meni aikaa noin viisi minuuttia. Esitestauksen jälkeen opinnäyte-

työn tarkastajan antaman ohjeen perusteella kyselylomakkeeseen lisättiin vielä avoimia pe-

rustelukohtia, vaikka pääsääntöisesti opinnäytetyössä hyödynnettiin määrällisiä menetel-

miä. Tutkimussuunnitelmaan saatiin hyväksyntä Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkimus-

johtajalta marraskuussa 2010. 

Aineiston keruun jälkeen heräsi heti kysymys siitä, olisiko aineistoon pitänyt ottaa mukaan 

myös aikuiskoulutus- ja monimuotoryhmissä opiskelevat sosionomi (AMK) -diakonit? 

Huolimatta aineiston kohdistamisesta nuorten koulutusohjelmassa opiskeleville, aineistosta 
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tuli melko heterogeeninen ikärakenteen sekä avoimissa vastauksissa ilmenneiden työ- ja 

koulutustaustojen suhteen. Avoimissa vastauksissa selvisi muun muassa se, että osalla vas-

taajista oli jo korkeakoulututkinto yliopistosta ja, että osa oli vain päivittämässä tutkintoa 

saadakseen diakonin pätevyyden.  

Opinnäytetyön suunnitelmassa määriteltiin myös aineiston keruu- ja analyysimenetelmät. 

Opinnäytetyössä hyödynnettiin määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Aineisto kerättiin 

sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeessa mitattiin määrällisiä ja laadullisia 

muuttujia. Määrällisten ominaisuuksien mittaamisessa reliabiliteetti on yleensä hyvä 

(Kärkkäinen & Högmander 2008, 23). Onnistunut kyselylomake on laadukkaan ja luotetta-

van määrällisen tutkimuksen edellytys. Vastaajien piti kyselylomakkeen alussa kertoa omat 

taustatiedot, joita olivat sukupuoli, syntymävuosi, opiskeluyksikkö sekä opiskeluvuosi. On 

epätodennäköistä, että vastaajat olisivat vastanneet näihin kysymyksiin epärehellisesti. Toi-

sin sanoen vastaajat todennäköisesti vastaisivat samat vaihtoehdot, mikäli kysely toistettai-

siin ja toistettavuus lisää tutkimuksen luotettavuutta. Vastauksia saatiin tasaisesti eri Diakin 

yksiköistä sekä eri opiskeluvuosilta ja myös sukupuolijakauma tuki perusjoukon eli kaikki-

en nuorten koulutusohjelmassa opiskelevien sosionomi (AMK) -diakonien sukupuolija-

kaumaa. Vastanneet 100 opiskelijaa ovat kohtuullisen hyvä edustus perusjoukosta, vaikka 

vastausprosentti oli 45,9. Tilastollisten päättelyn tavoitteena on luotettavien johtopäätösten 

tekeminen perusjoukosta otoksen perusteella (Holopainen & Pulkkinen 2008, 165) eli tässä 

opinnäytetyössä kyselylomakkeeseen vastanneiden (n = 100) opiskelijoiden käsityksistä 

yritettiin päätellä perusjoukon (N = 218) opiskelijoiden käsityksiä.  

Luottamusvälien avulla pystyttiin laskemaan keskiarvojen ja prosenttiosuuksien virhemar-

ginaalit. Olen huomioinut joidenkin vastausten analysoinnin yhteydessä iän ja opiskelu-

vuoden ehkä vaikuttaneen vastauksiin. Aineiston muiden kysymysten analysoinnissa olisi 

voitu eritellä myös toimipaikoittain opiskelijoiden vastauksia. Olisi voitu esimerkiksi sel-

vittää, miten Oulun yksikössä opiskelevat kokivat opintojen vahvistaneen sosiaalialan ja 

kirkon alan asiantuntemusta. Diakonia-ammattikorkeakoulujen eri yksiköt soveltavat samaa 

opinto-opasta ja opintokokonaisuuksia kouluttaessaan sosionomi (AMK) -diakoneja, joten 

tässä opinnäytetyössä ei olut tarpeen eritellä toimipaikoittain vastanneiden opiskelijoiden 

vastauksia opintoihin liittyen. Lisäksi otoskokojen tulisi olla riittävän suuria (n ≥ 30), jotta 
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toimipaikkojen keskinäisestä vertailusta voitaisiin tehdä luotettavia johtopäätöksiä. (Holo-

painen & Pulkkinen 2008, 167.) 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tutkija perustelee saadun informaation kriittisesti. 

Kriittinen perustelu edesauttaa tutkimukselle asetettuja päämääriä. Tutkijan tulee voida 

myös siirtää työnsä tuloksia muille tutkijoille sekä yhteiskunnan jäsenille. (Pietarinen 2002, 

59.) Tästä opinnäytetyöstä saatu informaatio on tarpeellinen, koska diakonisen sosiaalityön 

opiskelijoiden käsityksiä ammatti-identiteetistään ei ole aikaisemmin kuvailtu eikä opiskeli-

joille ole annettu mahdollisuutta määritellä, mitä diakoninen sosiaalityö heidän käsityksen 

mukaan on. Opinnäytetyön suunnitelmassa määriteltiin opinnäytetyön keskeisimmät käsit-

teet sekä viitattiin aiempiin tutkimuksiin eri lähteiden avulla. Lähdekritiikin avulla tutkija 

voi arvioida tiedon luotettavuutta (Mäkinen 2006, 128). Mäkisen (2006) mukaan lähteiden 

tasosta kertoo niiden ajankohtaisuus, joten opinnäytetyöhön on pyritty saamaan mahdolli-

simman uusia, saatavilla olevia lähteitä.  

 

7.2 Eettisyys 

Pietarisen (1999) mukaan tutkijalta edellytetään aitoa kiinnostusta tutkimukseen ja uuden 

tiedon hankkiminen tutkittavasta ilmiöstä katsotaan eettisesti perustelluksi motivaation läh-

teeksi. Pietarinen (1999) korostaa, että tutkijan tulee perehtyä omaan oppialaansa sekä hal-

lita tutkimusaineiston hankintaan ja analysointiin liittyvät asiat. Opinnäytetyön tekeminen 

on ollut palkitseva oppimiskokemus. Olen perehtynyt hyvin opinnäytetyön aiheeseeni, 

määritellyt käsitteet sekä opetellut erityisesti määrällisen analysoinnin perusteet. Olen käyt-

tänyt apuna laajasti erilaista lähdekirjallisuutta ja aiempia opinnäytetyöni aiheeseen liittyviä 

tutkimuksia.  

Tärkeimmät työvälineet tämän opinnäytetyön tekemisessä ovat olleet sähköposti, Webro-

pol-ohjelma sekä excel-taulukot. Ilman Webropol-ohjelmaa olisi jouduttu miettimään toi-

senlaisia tapoja aineiston keruuseen. Perusjoukosta olisi voitu otannan perusteella valita 

esimerkiksi muutamia opiskelijoita haastateltavaksi. Tutkimusetiikkaan ja tietosuojaan liit-

tyvät asiat eivät kuitenkaan juuri poikkea sähköisen kyselyn ja postikyselyn tai teemahaas-
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tattelun välillä. Sähköisessä aineiston keruussa kyselyyn osallistujasta ja hänen käyttämäs-

tään tietokoneesta jää tietoa lokitiedostoihin sekä evästeisiin (Karjalainen 2008, 125), mutta 

tällaisesta informaatiosta ei olisi ollut hyötyä opinnäytetyöhön. Kyselyn aineiston sähkö-

postiosoitteet olivat opiskelijoiden kirjain- ja numerotunnusmuodossa (esim. 

z12345@student.diak.fi), joten kyselyn kutsua lähettäessäkään en ollut tietoinen vastaajien 

nimitiedoista. Excel-taulukkoon ei tullut myöskään vastaajan sähköpostiosoitetta, enkä 

missään vaiheessa saanut tietää, ketkä olivat kyselyyn vastanneet ja ketkä eivät. Vastaajien 

nimettömänä pysyminen koko tutkimusprosessin aikana lisää tutkijan vapautta käsitellä 

asioita sekä rohkaisee vastaajia rehellisyyteen (Mäkinen 2006, 114).  

Opinnäytetyön tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista sosionomi (AMK) -

diakoniksi opiskelevilta ja siitä oli maininta sähköpostin saatekutsussa. Vaikka opinnäyte-

työn tuloksiin sisällytettiin suoria lainauksia opiskelijoiden vastauksista, yhtäkään vastaajaa 

ei voida tunnistaa pelkän opiskeluvuoden maininnan perusteella. Suorien lainausten yhtey-

dessä ei ollut syytä mainita opiskeluvuoden lisäksi mitään muuta saatavilla olevaa tietoa 

vastaajasta kuten ikää, sukupuolta tai opiskeluyksikköä. Suoriin lainauksiin ei myöskään 

valittu liian henkilökohtaisia ja yksityiskohtaisia kuvailuja. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Opinnäytetyön tuloksista saatiin vastauksia tutkimusongelmiin. Opinnäytetyön aineistossa 

oli vastaajia tasaisesti kaikilta opiskeluvuosilta. Opiskelutilanne ja suoritettujen sosiaalialan 

sekä kirkon alan opintojen määrä on saattanut vaikuttaa vastaustuloksiin. Tärkeimmät joh-

topäätökset tämän opinnäytetyön pohjalta ovat seuraavat: 

1. Sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevien käsitysten mukaan opinnot vahvistavat hy-

vin valmiuksia sosiaalialan ja kirkon alan työhön. Kirkon alan opintoja kaivattiin kuitenkin 

lisää ja sosiaalialan opintoja kritisoitiin pääpiirteisyydestä. 

2. Sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevien käsitysten mukaan opinnot vahvistavat hy-

vin kirkon alan ja sosiaalialan asiantuntijuutta. Kirkon alan asiantuntijuus vahvistui kuiten-

kin suhteessa heikommin kuin sosiaalialan asiantuntijuus. Opiskelijoiden taustat ja opinto-

jen vaihe vaikuttaa kirkon alalle kypsymiselle. 

3. Diakoninen sosiaalityö on sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevien käsitysten mukaan 

kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa kokonaisvaltaista auttamista, johon kuuluu 

hengellinen yhteys. 

Launosen (2009) tutkimuksen mukaan kirkon alan opiskelijat kokivat sosiaalialan opintojen 

painottuvan liikaa suhteessa kirkon alan opintoihin, mikä heikentää ammatillista identiteet-

tiä. Myös tässä opinnäytetyössä ilmenneiden tulosten perusteella opiskelijat kritisoivat kir-

kon alan opintojen liian vähäistä määrää. Kaksoiskelpoisuus on herättänyt koulutuksen his-

toriansa aikana keskustelua etenkin kirkollisen aineksen riittävästä osaamisesta sekä val-

mistuneiden hakeutumisesta yhteiskunnan työhön. Piispainkokous valvoo koulutuksen kir-

kollisia sisältöjä koulutuksen muutosten eri vaiheissa. 

Diakonia-ammattikorkeakoulun vararehtorin Hakalan (2008) mukaan diakonia-alan koulu-

tuksen sisällöt tulee laatia siten, että ne motivoivat sekä hakemaan että pysymään koulutuk-

sessa. Sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevat tietävät koulutuksen sisältävän sekä sosi-

aalialan että kirkon alan opintoja, mutta osa ei ole tyytyväinen alakohtaisten opintojen mää-
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rään tai niiden sisältöihin. Diakoniatyöhön saa valmiuksia koulutuksesta, mutta myös käy-

tännön työ opettaa. Koulutus voi tarjota neutraalit raaka-aineet, joita opiskelija soveltaa 

käytännön työhön ja omaan uskoon (Kuula 2008, 20). Monet opiskelijat korostivat avoi-

missa vastauksissaan oman aktiivisuuden, harjoitteluiden ja työkokemuksen merkitystä 

ammatillisen identiteetin kehityksessä. 

Sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelevien käsitysten mukaan diakoninen sosiaalityö on 

lähimmäisenrakkauteen perustuvaa kokonaisvaltaista auttamista, johon kuuluu hengellinen 

yhteys. Tiivistetysti sanoen, diakoninen sosiaalityö on lähimmäisenrakkauteen perustuvaa 

kokonaisvaltaista auttamista. Tämä määritelmä on samankaltainen kuin Gothónin ja Jantu-

sen (2010) ehdottama määritelmä. Gothónin ja Jantusen (2010) mukaan diakoninen sosiaa-

lityö tai sosiaalinen diakoniatyö on sosionomi (AMK) -diakonin erityisasiantuntemukseen 

perustuvaa karitatiivista diakoniatyötä eli ihmisen kokonaisvaltaista auttamista lähim-

mäisenrakkauden periaatteita noudattaen. Diakonisen hoitotyön ja diakonisen sosiaalityön 

käsitteissä on samoja ulottuvuuksia. Diakoninen hoitotyö on Gothónin ja Jantusen (2010) 

mukaan ammatillista toimintaa, joka edellyttää kristillistä ihmiskäsitystä ja lähimmäisen-

rakkautta. Lähimmäisenrakkaudessa tapahtuvaan kohtaamiseen liittyy myös yhteys Juma-

laan.  

Diakoniseen hoitotyöhön on viitattu kansainvälisissä ja kotimaisissa tutkimuksissa. Dia-

konisen sosiaalityön näkökulman on aika saada myös paino-arvoa diakonia-alan työtä tar-

kastellessa. Diakoniatyön ja sosiaalityön suhdetta sekä diakonisen sosiaalityön käsitettä tu-

lee pohtia ja tutkia tulevaisuudessakin. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää diakoni-

sen sosiaalityön koulutusohjelman kehittämiseksi. Opinnäytetyön tulokset annettiin tiedok-

si Diakonia-ammattikorkeakoulun rehtorille, vararehtorille, tutkimusjohtajalle sekä dia-

konisen sosiaalityön kehittämis- ja tutkimushankkeen valmistelusta vastaavalle henkilölle. 
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8.1 Jatkotutkimushaasteet 

Jatkotutkimushaasteena voitaisiin selvittää, miten vastavalmistuneet ja työelämään siirty-

neet sosionomi (AMK) -diakoniksi opiskelleet ovat kokeneet saaneensa koulutuksesta val-

miuksia sosiaalialan ja kirkon alan työhön. Gävertin (2009) mukaan diakoniatyöntekijöiden 

ammatti-identiteettiin on vaikuttanut teologiset tulkinnat sekä toiminen sosiaalityön ja sai-

raanhoidon ammattilaisina. Diakoniatyöntekijöiksi tarvitaan tulevaisuudessa sekä sosiaa-

lialan että terveysalan osaajia. Vuosien varrella diakonit ja diakonissat ovat kilpailleet, 

kumpi koulutus antaa parhaan mahdollisen ammatillisen pätevyyden diakoniatyöhön (He-

losvuori 2008, 3). On syytä jatkossa pohtia, miten sairaanhoitaja (AMK) -diakonissojen 

opinnot antavat valmiuksia kirkon alan työhön. Jatkotutkimushaasteena voitaisiin tutkia 

sairaanhoitaja (AMK) -diakonissaksi opiskelevien käsityksiä ammatti-identiteetistään. Mi-

ten sairaanhoitaja (AMK) -diakonissat kokevat opintojen antavan valmiuksia hoitoalan ja 

kirkon alan työhön tai miten he kokevat koulutuksen vahvistavan asiantuntijuutta sairaan-

hoitajan ja diakoniatyöntekijän työhön? 

Malkavaaran (2008) mukaan sekä sairaanhoidon että sosiaalityön peruskoulutukset antavat 

diakoniatyöhön hyvät valmiudet. Sosionomi (AMK) -diakonin koulutus on ollut viime vuo-

sina hakijamääriltään vetovoimaisempi kuin sairaanhoitaja (AMK) -diakonissan koulutus. 

Erilaiset koulutustaustat tulee nähdä voimavarana ja eri viitekehyksiä voidaan hyödyntää 

diakonia-alan työn tutkimuksessa. Diak tutkii- sivuston mukaan (i.a.) Diakonia-

ammattikorkeakoulussa on käynnistymässä kolmivuotinen (2011-2013) hanke, jonka tar-

koituksena on tutkia ja kehittää diakoniseen hoitotyöhön ja seurakuntaympäristöön soveltu-

via terveyden edistämisen menetelmiä. Lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulujen eri yksi-

köt ovat valmistelemassa diakonisen sosiaalityön kehittämis- ja tutkimushanketta, johon 

tämän opinnäytetyön aineistoa ja tuloksia voidaan hyödyntää.  
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8.2 Sosionomi (AMK) -diakonien tarve 

Diakonia-ammattikorkeakoululla on kansallinen erityistehtävä kirkollisten alojen koulutta-

jana. Koulutukset antavat valmiuksia kristillisen uskon tuntemiseen, tulkitsemiseen sekä 

toimimiseen kirkollisessa työympäristössä. Sosiaalialan ammattikorkeakoulukoulutuksessa 

ydin- ja erityisosaamisen mahdollistava tietoperusta rakentuu koko koulutuksen ajan. Kor-

keakoulut päättävät itse suuntautumisvaihtoehdoista, mikä mahdollistaa koulutusyksiköiden 

profiloitumisen. (Sarvimäki 2007, 198.) Diakonia-ammattikorkeakoulussa on ainutlaatui-

nen mahdollisuus opiskella kaksoistutkinto pätevöitymällä sekä sosionomiksi (AMK) yh-

teiskunnalliseen työhön että diakoniksi kirkon alalle.  

Diakoniatyöstä kiinnostuneet opiskelemaan hakevat joutuvat pohtimaan valitsevatko sosio-

nomi (AMK) -diakonin vai sairaanhoitaja (AMK) -diakonissan koulutusohjelman. Hakijat 

joutuvat päättämään suuntautumisvaihtoehtonsa diakonisen hoitotyön ja diakonisen sosiaa-

lityön välillä. Sainio (2008) toteaa, että seurakunnan asiakkaissa on paljon mielenterveys-

kuntoutujia sekä sairaita vanhuksia, joten siksi myös terveysalan osaajia eli sairaanhoitaja 

(AMK) -diakonissoja tarvitaan seurakunnan diakoniatyöhön. Silti diakoniatyöntekijät kou-

lutustaustastaan riippumatta pitävät yhteistyötä sosiaalitoimiston ja palvelujen kanssa mer-

kittävänä (Gothoni & Jantunen 2010, 92), joten tähän viitaten sosionomin (AMK) koulutus 

antanee paremmat valmiudet talousneuvontaan ja sosiaaliseen työhön kuin sairaanhoitajan 

(AMK) koulutus.  

Sosionomi (AMK) -diakoneilla on hyvät työllistymisnäkymät. Avoimien työpaikkojen 

määrä tosin vaihtelee alueittain niin sosiaalialalla kuin kirkon alalla. Diakoniatyö tarjoaa 

ammattilaisille näköalapaikan kirkon ja yhteiskunnan välillä vallitsevaan tilanteeseen. Jul-

kisen turvaverkon aukot saattavat suurentua tulevaisuudessa. Taloudellisten ongelmien li-

säksi ikääntyminen ja monikulttuurisuus lisäävät diakoniatyön tarvetta. Diakonia auttaa eri-

laisia väliinputoajia, jotka joutuvat kamppailemaan saadakseen perustuslain kaikille takaa-

mia terveydenhoito- ja sosiaalipalveluita. (Helin, Hiilamo & Jokela 2010.) Kaksoispätevyys 

ja todellinen yhteiskunnan tarve sosionomi (AMK) -diakoneista antavat Laineen (2010, 26) 

mukaan ammattilaisille valinnan varaa työpaikkojen suhteen. Kirkko joutuu kilpailemaan 

diakoniatyöntekijöistä yhteiskunnan kanssa.  
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LIITE 1: Saateteksti kyselyn sähköpostikutsuun 

 

Hyvä sosionomi (AMK) -diakoni-opiskelija! 

Nimeni on Teija Kangas ja opiskelen Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulussa sosionomi 
(AMK)-diakoniksi. Kutsun sinut vastaamaan Webropol-ohjelmalla tehtävään kyselyyn 
koskien diakonista sosiaalityötä. Kyselyn aineistoa hyödynnetään opinnäytetyössäni, jonka 
tarkoituksena on kuvailla nuorten koulutusohjelmassa opiskelevien sosionomi-diakonien 
käsityksiä ammatti-identiteetistään. 

Sosionomi (AMK) -diakonit saavat kaksoispätevyden eli valmistuttuasi voit työskennellä 
joko sosiaalialan (esim. varhaiskasvatus, nuorisotyö, lastensuojelu, palveluohjaus, sosiaali-
vakuutus, vanhustyö, vammaistyö) tai kirkon alan (esim. seurakuntien diakoniatyö) työteh-
tävien parissa. Tässä kyselyssä sinulta pyydetään aluksi taustatietojasi ja sen jälkeen arviota 
koulutuksen tuomista valmiuksista ja asiantuntijuudesta sekä kiinnostuksesta sosiaalialan ja 
kirkon alan työhön. Lopussa sinua pyydetään määrittelemään omin sanoin, mitä on diako-
ninen sosiaalityö. 

Vastaa kysymyksiin suorittamiesi opintojen perusteella. Kyselyyn vastaamiseen menee ai-
kaa noin 5-10 minuuttia. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömästi. Vas-
taaminen on vapaaehtoista, mutta opiskelijoilta saadut mielipiteet ovat ensiarvoisen tärkeitä 
diakonisen sosiaalityön koulutusohjelman kehittämiseksi! 

Linkki kyselyyn: http://www.webropol.com/P.aspx?id=486163&cid=41002263 

 

Vastaan mielelläni opinnäytetyöhöni sekä kyselyyn liittyviin kysymyksiin. Lämpimät kii-
tokset etukäteen! 

  

Ystävällisesti 

Teija Kangas 

teija.kangas@student.diak.fi 
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