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Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, miten maahanmuuttajien osallisuus 
toteutuu Leppävaaran evankelis-luterilaisessa seurakunnassa työntekijöiden nä-
kökulmasta. Tavoitteenamme oli saada selville, miten työntekijät kokevat osalli-
suuden toteutuvan tällä hetkellä ja millaisia kehittämistarpeita työntekijät näkevät 
maahanmuuttajien osallisuuden tukemisessa.  
 
Toteutimme opinnäytetyömme laadullisena tutkimuksena. Menetelmänä käy-
timme teemahaastattelua. Haastattelimme kuutta Leppävaaran seurakunnan 
työntekijää, jotka tekevät työtä maahanmuuttajien parissa. Keräsimme tutkimus-
aineistoa helmi–maaliskuussa 2020. Käytimme analyysimenetelmänä aineisto-
lähtöistä sisällönanalyysia. 
 
Tutkimuksessa selvisi, että Leppävaaran seurakunta on pyrkinyt tukemaan maa-
hanmuuttajien osallisuutta kahdenlaisella strategialla: tarjoamalla heille sekä 
omankielistä että yhteistä toimintaa kantasuomalaisten kanssa. Leppävaaran 
seurakunnassa on pystytty huomioimaan hyvin maahanmuuttajien kielelliset tar-
peet sekä toiminnassa että sen suunnittelussa. Esimerkiksi vieraskielisillä mes-
sukäsiohjelmilla on haluttu helpottaa jumalanpalveluksiin osallistumista. Mukaan 
kutsuminen on myös onnistunut hyvin erityisesti sosiaalisen median verkostojen 
kautta. Seurakunnassa on esiintynyt vain vähän ennakkoluuloja ja niihin on pys-
tytty reagoimaan. Sen sijaan kulttuurien väliset erot ovat tuoneet jonkin verran 
haasteita. Tutkimuksessa yhtenä keskeisimpänä maahanmuuttajien tarpeena 
mainittiin maahanmuuttajien tarve ystävälle. Resurssit vastata tähän tarpeeseen 
ovat kuitenkin rajalliset.  
 
Kehittämistarpeista esille tuli toive tiiviimmästä yhteisöllisyydestä ja suomalaisten 
ja maahanmuuttajien yhteisestä toiminnasta. Työntekijät näkivät kehitettävää 
myös maahanmuuttajien kutsumisessa ja yhteydenpidossa heihin. Lisäksi seu-
rakuntaan toivottiin enemmän vieraskielisiä työntekijöitä, hengellisiin tarpeisiin 
toivottiin pystyttävän vastaamaan paremmin ja uskontodialogia haluttiin kehittää.  
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The purpose of this thesis was to find out how the employees of the Evangelic 
Lutheran church of Leppävaara view the state of inclusion of immigrants within 
the congregation. The objective was to find out how they see the current state of 
inclusion and what in their opinion needs to be developed in supporting inclusion 
better. 
 
This thesis was executed as a qualitative study and theme interviews were used 
as method. Six employees who work with immigrants were interviewed from the 
church of Leppävaara. The interviews were held in February and March 2020. 
Material-based content analysis was used to analyze the gathered information. 
 
As result of the study were that the Evangelic Lutheran church of Leppävaara 
supported the inclusion of immigrants like with two strategies. By offering them 
activities in their own language and offering them activities with Finns. The 
Leppävaaara church has been able to consider the linguistic needs of immigrants 
in its activities. There have been e.g. low-threshold worship services with foreign 
language hand programs. The invitation to the events was succeeded well par-
ticularly with the help of social media. There have been prejudices only a little, 
and they have reacted to them. Cultural differences instead have caused some 
challenges. One of the most important need the study revealed, was the need of 
friends. However, resources are limited to meet this need. 
 
The results showed that the employees of the Leppävaara church hoped that they 
could develop closer community and joint activities for Finnish and immigrant cli-
ents. They also saw that they must develop their calling, invitation and communi-
cation with immigrant clients. In addition, the employees hoped that they would 
have more foreign language workers. They could meet to spiritual needs better, 
and they could develop religious dialogue. 
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 JOHDANTO  

 

 

Maahanmuutto Suomeen on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmenien ai-

kana. Siihen ovat vaikuttaneet muun muassa Neuvostoliiton hajoaminen ja vuo-

den 2015 pakolaiskriisi. (Suomen ekumeeninen neuvosto. Mistä on kysymys; Eu-

rostat News release 2016.) Suurin osa maahanmuuttajista asuu pääkaupunki-

seudulla (Helsingin kaupunki. Tilastot. Joka kuudes helsinkiläinen on ulkomaa-

laistaustainen). 

 

Monikulttuurisuus näkyy myös Leppävaaran evankelis-luterilaisen seurakunnan 

alueella. Alueen väestöstä 22,4 prosenttia puhuu äidinkielenään jotain muuta 

kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea (Kalervo Salo, henkilökohtainen tie-

donanto 13.12.2019). Koko Espoossa vieraskielisten osuus oli vuoden 2019–

2020 vaihteessa 18 prosenttia (Espoon kaupunki. Tietoa Espoosta. Tilastot ja 

tutkimukset. Väestönrakenne).  Leppävaaran seurakunnan alueella näyttäisi ole-

van tarvetta maahanmuuttajatyölle ja siellä järjestetäänkin monenlaista toimintaa 

maahanmuuttajille. Leppävaaran seurakunnan tulevaisuusasiakirjan 2017–2021 

strategiassa on myös huomioitu alueen monikulttuurisuus (Kirkko Espoossa 

2016). 

 

Yhtenä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskeisimpänä tehtävänä on ollut 

lisätä ihmisten osallisuuden kokemusta ja sitä kautta pyrkiä lisäämään ihmisten 

merkityksellisyyden ja kuuluvuuden kokemusta (Suomen evankelisluterilainen 

kirkko. Plus. Seurakuntaelämä. Diakonia. Sosiaalinen hyvinvointi ja ihmissuhteet. 

Osallisuus). Osallisuus ei ole vain osallistumista. Osallisuudessa on kyse vah-

vemmasta sitoutumisesta, johon kuuluu osallistumisen lisäksi myös mahdollisuus 

toimia ja vaikuttaa. (Gothoni, Hyväri, Kolkka & Vuokila-Oikkonen 2016, 13.) 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, miten maahanmuuttajien osallisuus 

toteutuu Leppävaaran seurakunnassa työntekijöiden näkökulmasta ja miten työtä 

voitaisiin kehittää niin, että se tukisi vielä paremmin maahanmuuttajien osalli-

suutta seurakuntaan. Saimme maahanmuuttajatyön kehittämistarpeiden 
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selvittämisestä toiveen Espoon seurakuntayhtymältä. Aihe vaikutti kiinnostavalta, 

sillä maahanmuutto on lisääntynyt Suomessa. Tarkensimme tutkimuksemme 

osallisuuden näkökulmaan, sillä osallisuuden tukeminen on yksi kirkon keskei-

sistä maahanmuuttajatyön tavoitteista. 

 

Toteutimme tutkimuksen laadullisena tutkimuksena ja käytimme menetelmänä 

teemahaastattelua. Haastattelimme yksilöhaastatteluna kuutta Leppävaaran 

seurakunnan työntekijää, jotka tekevät työtä maahanmuuttajien parissa. Tutki-

muskysymyksemme olivat: ”Miten Leppävaaran seurakunnan monikulttuurinen 

työ tukee maahanmuuttajien osallisuutta seurakunnassa?” ja ”Millaisia kehittä-

mistarpeita Leppävaaran seurakunnan työntekijät näkevät työssään osallisuuden 

näkökulmasta?”  
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 MAAHANMUUTTAJAT JA MAAHANMUUTTAJATYÖ 

 

 

2.1 Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat Suomessa 

 

Monikulttuurisuus tarkoittaa yksinkertaisimmillaan väestön etnistä ja kulttuurista 

monimuotoisuutta. Ihmisillä on esimerkiksi erilaisia kieliä, uskontoja, kansalli-

suuksia, toimintatapoja, ajanviettotapoja, tervehdyksiä, käsityksiä hyvästä elä-

mästä, arvoja ja perhesuhdekäsityksiä. Monikulttuurisessa ajattelussa on neut-

raalia tai myönteistä, että yhteiskunnassa on monikulttuurista monimuotoisuutta. 

Monikulttuurisuudella voidaan tarkoittaa myös poliittista ajattelutapaa, jonka mu-

kaan kulttuurivähemmistöjen etnisiä ja kulttuurisia monimuotoisuuksia on tuet-

tava. (Alitolppa-Niitamo, Fågel & Säävälä 2013, 7.)  

 

Maahanmuuttajalla tarkoitetaan yleensä henkilöä, joka on muuttanut maasta toi-

seen esimerkiksi työn, perheen, opiskelun tai pakolaisuuteen johtavan tilanteen 

vuoksi (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos. Aiheet. Maahanmuutto ja kulttuurinen 

moninaisuus. Työn tueksi. Käsitteet). Turvapaikanhakijalla puolestaan tarkoite-

taan henkilöä, joka tulee vieraaseen maahan hakemaan suojelua ja oleskeluoi-

keutta. Kun turvapaikkaa hakenut henkilö on saanut turvapaikan, puhutaan pa-

kolaisesta. Turvapaikkaa haetaan useista eri syistä, esimerkiksi kotimaassa val-

litsevan sodan, vainon tai turvattomuuden vuoksi. (Sisäministeriö. Vastuualueet. 

Maahanmuutto. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset.) 

 

Maahanmuutto Suomeen ei ole uusi ilmiö, vaikka sen määrät ovatkin vaihdelleet 

(Työ- ja elinkeinoministeriö. Maahanmuuton vaiheita Suomessa). 1990-luvun 

alussa maahanmuutto Suomeen alkoi lisääntyä merkittävästi. Tähän vaikutti 

muun muassa Neuvostoliiton hajoaminen. Suomeen tuli tuolloin aiempaa enem-

män niin työtä kuin turvapaikkaakin hakevia maahanmuuttajia.  Kirkko oli jo tuol-

loin keskeisessä roolissa turvapaikanhakijoiden auttajana. (Suomen ekumeeni-

nen neuvosto. Mistä on kysymys.) 2010-luvulla maahanmuuttoon ovat vaikutta-

neet pitkittyneet konfliktit ja sodat. Tämä on näkynyt myös Suomessa lisäänty-

neenä turvapaikanhakijoiden määränä. 2000-luvulla Suomeen on muutettu 
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entistäkin enemmän perhesyiden, kansainvälisen suojelun sekä työn ja opiskelun 

vuoksi. (Työ- ja elinkeinoministeriö. Maahanmuuton vaiheita Suomessa.) 

 

Vuonna 2015 ensi kertaa turvapaikkaa hakevien määrä kaksinkertaistui edelli-

seen vuoteen verrattuna koko Euroopan unionissa. Suomessa turvapaikkaa ha-

kevien määrä kasvoi eniten verrattuna muihin EU-maihin. Ensimmäistä kertaa 

turvapaikkaa hakevia tuli tuolloin 32 150, joista suurin osa tuli Iranista, Afganista-

nista ja Somaliasta. (Eurostat News release 2016.)  Vuoteen 2018 mennessä 

turvapaikanhakijoiden määrä kuitenkin laski aikaisemmalle tasolle (Sisäministe-

riö. Vastuualueet. Maahanmuutto. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset). 

 

Vuonna 2018 ulkomaalaistaustaisten määrä Suomessa oli 403 000 henkilöä. Ul-

komaalaistaustaisia olivat luokituksen mukaan ne, joiden kumpikaan vanhem-

mista ei ole syntynyt Suomessa. (Tilastokeskus. Tuotteet ja palvelut. Maahan-

muuttajat ja kotoutuminen.  Maahanmuuttajat väestössä. Ulkomaalaistaustaiset.) 

Vieraskielisten osuus puolestaan oli 392 000 henkilöä. Vieraskielisellä tarkoite-

taan henkilöä, jonka äidinkieli on joku muu kuin suomi, ruotsi tai saame. (Tilasto-

keskus. Tuotteet ja palvelut. Maahanmuuttajat ja kotoutuminen.  Maahanmuutta-

jat väestössä. Vieraskieliset.) Suurin osa Suomessa asuvista ulkomaalaistaustai-

sista asuu pääkaupunkiseudulla. Vantaalla ulkomaalaistaustaisten osuus oli 

vuonna 2019 19,3 prosenttia, Espoossa 17 prosenttia ja Helsingissä 16 prosent-

tia. Koko maassa ulkomaalaistaustaisten osuus oli 7,3 prosenttia. (Helsingin kau-

punki. Tilastot. Joka kuudes helsinkiläinen on ulkomaalaistaustainen.)   

 

 

2.2 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon maahanmuuttajatyö 

 

Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja sitä 

kautta kutsuttu myös Jumalan yhteyteen. Ihminen on kokonaisuus, johon kuulu-

vat erottamattomina henki, sielu ja ruumis. Jokainen ihminen on yhtä arvokas 

eikä ihmisarvolle voi asettaa ehtoja. (Rättyä 2012, 81.) 

 

Kristinuskossa evankeliumin todeksi eläminen ja lähimmäisenrakkaus ohjaavat 

toisten auttamiseen (Rättyä 2012, 81). Raamatussa ihmisiä kehotetaan 
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rakastamaan toisiaan ja tekemään hyvää toisilleen, esimerkiksi rakkauden kak-

soiskäskyssä ja kultaisessa säännössä. Jeesus kehottaa rakastamaan Jumalaa 

yli kaiken ja lähimmäisiä samalla tavalla kuin itseä viitaten Mooseksen lain suu-

rimpaan käskyyn (Matt. 22:37–40). Jeesus kehottaa ihmisiä tekemään toisille sel-

laisia asioita, mitä he toivoisivat itselleenkin tehtävän (Matt. 7:12). 

 

Raamatun Vanhassa testamentissa kehotetaan useaan otteeseen pitämään 

huolta muukalaisista. Muukalaiset on huomioitu myös Mooseksen laissa.  Jumala 

kehottaa olemaan sortamatta muukalaisia, rakastamaan heitä ja kohtelemaan 

heitä kuin omia kansalaisia muistuttaen samalla Israelin kansan itse kokemasta 

muukalaisuudesta Egyptissä (3.Moos. 19:33–34). Uudesta testamentista löytyy 

useita kohtia, joiden perusteella Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Jeesus ke-

hottaa tekemään kaikista kansoista hänen opetuslapsiaan, kastamaan heitä ja 

opettamaan heitä noudattamaan kaikkea hänen opettamaansa (Matt. 28:18–20). 

Paavali toteaa, että kaikki ovat kansalaisuudesta, elämäntilanteesta ja sukupuo-

lesta riippumatta yhtä Kristuksessa (Gal. 3:28). 

 

Evankelis-luterilainen kirkko on huomioinut vuoden 2020 Kohtaamisen kirkko -

strategiassaan esimerkiksi kirkon perustehtävän ja maahanmuuton vaikutukset. 

Kirkon perustehtävä on tunnustuksensa mukaisesti sekä julistaa evankeliumia ja 

jakaa sakramentteja että toimia kristillisen sanoman ja lähimmäisen rakkauden 

välittäjänä kaikissa toimissaan (L1054/1993). Evankelis-luterilaisten seurakun-

tien monikulttuurisessa työssä pyritään puolustamaan ihmisarvoa, edistämään 

hyvinvointia, kutsumaan yhteyteen, asettumaan hädässä olevien puolelle ja puo-

lustamaan oikeutta kansainväliseen suojeluun. Lisäksi työssä halutaan kantaa 

vastuuta, jakaa omastaan ja toimia epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi. 

Seurakunta voi kirkkoherran päätöksellä antaa turvaa kirkon suojissa tilanteessa, 

jossa turvapaikanhakija on saanut virheelliseksi koetun maastakarkotuspäätök-

sen. (Puuska 2012, 136–138.) 

 

Evankelis-luterilaisen seurakunnan maahanmuuttajatyössä kohdataan kiintiöpa-

kolaisia ja tuetaan turvapaikanhakijoita. Maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan 

osallisuutta edistämällä, tilojen käyttöön antamisella, materiaalien jakamisella ja 

yhteyden luomisella. Seurakuntatyössä käydään uskontodialogia, opetetaan 



9 
 

 

kristinuskoa ja tehdään vaikuttamistyötä. (Suomen evankelisluterilainen kirkko. 

Plus. Yhteiskunta ja kirkko+. Monikulttuurisuus. Seurakunnat ja maahanmuutta-

jat.) Tarja Korpaeus-Hellstenin opinnäytetyön tutkimustuloksista (2007, 64–66) 

selviää, että yhdistävänä tekijänä maahanmuuttajien kirkkoon liittymiseen ovat 

vaikuttaneet kirkon luotettavuus ja demokratia, omalla kielellä sosiaalisiin ja hen-

gellisiin tarpeisiin vastaaminen, yhteisöllisyys sekä kulttuurinen kontekstuaali-

suus säännöllisessä toiminnassa. 

 

Kun vuonna 2015 suuri määrä turvapaikanhakijoita saapui Suomeen, seurakun-

nat reagoivat akuuttiin tilanteeseen suhteellisen nopeasti. Apu alkoi konkreetti-

silla toimilla esimerkiksi ruoka-avun ja vaatekeräyksen muodossa. Seurakuntien 

aikaisemmista verkostoista oli hyötyä ja tilanne haastoi verkostoitumaan lisää. 

Seurakuntien joustavuus mahdollisti nopean reagoimisen ja osallisuuden tukemi-

sen. Erilaiset kerhot ja muut toiminnot sekä vapaaehtoisten osallistuminen mah-

dollistivat tutustumisen suomalaisiin sekä kulttuurin ja kielen oppimisen. Tällä ta-

voin pystyttiin tukemaan maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta seura-

kuntaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhteisöllisyyden vahvistamisessa, vas-

tuunjaossa ja rohkeassa heittäytymisessä oli kuitenkin myös puutteita, joita tulisi 

jatkossa korjata. (Niemi & Siirto 2017, 13–25.)  

 

 

2.3 Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja muut toimijat 

 

Kirkon lisäksi monet julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat tekevät 

työtä maahanmuuttajien parissa. Esimerkiksi kunnilla on lainsäädännöllinen vel-

vollisuus järjestää kotoutumista tukevia palveluja osana kunnallisia palveluja lail-

lisesti maassa oleville. Kuntien tulee muun muassa tarjota maahanmuuttajille tie-

toa suomalaisesta yhteiskunnasta ja palvelujärjestelmästä, asianmukaista oh-

jausta ja neuvontaa sekä tehdä alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. 

(L1386/2010.) Kotoutuminen on tapahtumaketju, jonka avulla maahanmuuttaja 

tulee osalliseksi yhteiskunnassa. Hän oppii tietoja, taitoja ja toimintatapoja sekä 

luo sosiaalisia verkostoja uudessa ympäristössä. (Alitolppa-Niitamo ym. 2013, 7.) 
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Kuntien lakisääteisten palvelujen lisäksi myös monet järjestöt tarjoavat maahan-

muuttajille erilaista apua ja tukea. Esimerkiksi kansalaisjärjestönä toimiva Pako-

laisneuvonta tarjoaa neuvontaa ja oikeudellista apua pakolaisille, turvapaikanha-

kijoille ja muille Suomessa asuville ulkomaalaistaustaisille (Pakolaisneuvonta. 

Lakipalvelut). Espoolaisista toimijoista voi mainita esimerkkinä Vapaakirkon dia-

koniajärjestö Via Dia Espoo ry:n. Via Dia tekee työtä muun muassa maahanmuut-

tajien kotoutumisen tueksi (Via Dia Espoo ry. Työalat. Monikulttuurinen työ). Dia-

konissalaitos on puolestaan pyrkinyt auttamaan paperittomia maahanmuuttajia. 

Heillä on menneillään Suojattomat-hanke, joka toimii päiväkeskustoimintana. 

Päiväkeskuksessa on mahdollista esimerkiksi pestä pyykkiä, laittaa ruokaa ja 

käydä suihkussa. (Diakonissalaitos. Maahantulijoille. Paperittomat.) 

 

Monet järjestöt tarjoavat myös suomalaisille vapaaehtoisille mahdollisuuden tu-

kea maahanmuuttajien kotoutumista. Mannerheimin lastensuojeluliiton kautta voi 

ryhtyä ystäväksi maahanmuuttajaäidille (Mannerheimin lastensuojeluliiton Uu-

denmaan piiri. Vapaaehtoisille. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille). Myös Suomen 

Punainen Risti järjestää vastaavanlaista ystävyystoimintaa. Punainen Risti järjes-

tää sen lisäksi myös kielikerhoja, läksykerhoja ja monikulttuurisia perheleirejä.  

(Punainen Risti.  Hae tukea ja apua. Tukea Suomeen kotoutumiseen.) Helsingin 

Diakonissalaitoksen kautta voi puolestaan ryhtyä kummiksi alaikäiselle yksin 

Suomeen tulleelle turvapaikanhakijalle (Diakonissalaitos. Maahantulijoille. Kum-

miperhetoiminta). 

 

Maahanmuuttajille tarkoitettuja palveluita on melko laajasti saatavilla, mutta myös 

kirkolla on oma roolinsa.  Monet Suomessa asuvat maahanmuuttajat ovat kanta-

väestöä uskonnollisempia (Timonen 2014), joten on mahdollista, että hengellisen 

yhteisön merkitys korostuu muualta Suomeen muuttaneilla. Vuonna 2010 kristil-

listä taustaa omaavia maahanmuuttajia arveltiin olevan 53–61 prosenttia (Timo-

nen 2014). Saatavilla olevista tilastoista ei pysty tekemään tarkkaa arviota siitä, 

kuinka paljon Suomessa asuu tällä hetkellä kristittyjä maahanmuuttajia, sillä 

maahanmuuttajien määrässä on tapahtunut isoja muutoksia viimeisen vuosikym-

menen aikana. Tilastointia hankaloittaa myös se, että niissä näkyvät vain ne kris-

tityt, jotka kuuluvat virallisesti johonkin kristilliseen yhteisöön (Timonen 2014). 
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Voidaan kuitenkin perustellusti olettaa, että Suomessa asuu yhä paljon myös 

kristittyjä maahanmuuttajia, joille hengellisen yhteisön merkitys voi olla suuri.   

 

Kotoutumisen edistäminen on myös yksi evankelis-luterilaisen kirkon maahan-

muuttajatyön tavoitteista (Timonen 2014). Kotoutumisen kannalta on myös tär-

keää, että maahanmuuttajat otetaan mukaan yhteisön arkeen. Tähän Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko on pyrkinyt vastaamaan kutsumalla maahanmuutta-

jia toimintaan ja ottamalla heidät mukaan myös aktiivisiksi toimijoiksi. (Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko. Plus. Yhteiskunta ja kirkko. Monikulttuurisuus.  Seu-

rakunnat ja maahanmuuttajat. Kotoutumisen tuki.) Opinnäytetyömme tarkoituk-

sena ei ole tarkastella kotouttamista kokonaisvaltaisesti, vaan olemme rajanneet 

työmme koskemaan maahanmuuttajien osallisuuden toteutumista Leppävaaran 

seurakunnassa eli sitä, miten Leppävaaran seurakunta on onnistunut ottamaan 

maahanmuuttajat osaksi yhteisöä. 

 

 

2.4 Monikulttuurinen työ Leppävaaran seurakunnassa 

 

Leppävaaran seurakunta on pyrkinyt osallistumaan leppävaaralaisten kotoutta-

miseen kutsumalla alueella asuvia aktiivisesti mukaan toimintaan. Seurakunta on 

myös huomioinut toiminnassa ne, jotka eivät puhu suomea ja tarjonnut heille 

mahdollisuuden suomen kielen oppimiseen. Lisäksi seurakunta on huomioinut 

monikulttuurisuuden eri työaloilla ja tehnyt monikulttuurisuustyötä yhteistyössä 

eri toimijoiden kanssa. (Kirkko Espoossa 2016.) 

 

Leppävaaran seurakunnassa maahanmuuttajatyötä tekevät muun muassa ka-

sainvälisen työn sihteeri, jonka vastuualueisiin kuuluvat lähetystyö ja kansainvä-

lisen työn viestintä, kappalainen, jonka vastuualueisiin kuuluvat lähetystyö ja ai-

kuisrippikoulu sekä yksi diakoneista, jonka vastuualueena on monikulttuurinen 

työ. Lisäksi seurakunnassa on venäjän-, kiinan- ja arabiankieliset työntekijät, 

jotka järjestävät toimintaa omille kieliryhmilleen.  Näistä esimerkkinä voi mainita 

arabiankielisen naistenryhmän ja kiinankielisen perhekerhon. Myös jumalanpal-

veluksia järjestetään suomen kielen lisäksi arabian, venäjän ja kiinan kielellä. 

(Kirkko Espoossa. Leppävaaran seurakunta. Kansainvälinen työ ja lähetys.)   
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Leppävaaran seurakunta tekee työtä myös muiden Espoon seurakuntien kanssa. 

Colourful Espoon nettisivuille on koottu kaikki Espoon seurakuntien järjestämä 

monikulttuurinen toiminta.  Espoon seurakuntien kerhoja järjestetään useilla eri 

kielillä, esimerkiksi kiinan, venäjän, saamen, khmerin, urdun, venäjän ja arabian 

kielillä (Kirkko Espoossa. Osallistu. Colourful Espoo. Kerhot/Klubs). Myös leirejä 

järjestetään useille eri kieliryhmille, kuten kiinan-, urdun-, viron-, venäjän- ja ara-

biankielisille (Kirkko Espoossa. Osallistu. Colourful Espoo. Leirit/Camps). 
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 KIRKKO JA SEURAKUNNAT OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN 

VAHVISTAJINA 

 

 

3.1 Sosiaalinen osallisuus 

 

Osallisuus on moniulotteinen käsite, mutta useimmiten se nähdään syrjäytymisen 

vastakohtana.  Yksilöllisestä näkökulmasta osallisuuden kokemus voi olla tunne 

siitä, että kuuluu johonkin. Sosiaalipoliittisesta näkökulmasta sosiaalisella osalli-

suudella voidaan tarkoittaa kansalaisen mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan, 

mitä valtion tulisi tukea.  (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos. Aiheet. Hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisen johtaminen. Osallisuuden edistäminen. Sosiaalinen 

osallisuus teoreettisena käsitteenä.) Yksilö voi kokea olevansa osallinen yhteis-

kunnassa tai jossakin yhteisössä osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien 

kautta (Särkelä-Kukko 2014, 35–36).  

 

Osallisuuteen kuuluu olennaisesti osallistuminen. Osallistuminen ei kuitenkaan 

vielä tarkoita samaa kuin osallisuus. Osallisuuteen kuuluu ajatus laajemmasta ja 

vahvemmasta henkilökohtaisesta sitoutumisesta johonkin yhteisöön, jonka jäsen 

kokee olevansa ja jossa on mahdollisuus osallistua, toimia ja vaikuttaa. Osallis-

tuminen sen sijaan tarkoittaa yksinkertaisesti osallistumista jonkun toisen järjes-

tämään tilanteeseen.  (Gothoni, Hyväri, Kolkka & Vuokila-Oikkonen 2016, 13.) 

Kuulluksi ja huomioiduksi tulemisen kokemus, sosiaaliset suhteet, keskustelut ja 

kohtaaminen vahvistavat osallisuuden kokemusta. Yksilön osallisuuteen ja osal-

lisuuden kokemukseen vaikuttavat myös yhteiskunnan rakenteet, valloilla olevat 

asenteet sekä yksilön henkilökohtaiset resurssit. (Särkelä-Kukko 2014, 35–36.)  

 

Osallisuuden edistäminen on yksi Suomen hallituksen ja Euroopan unionin ta-

voitteista. Se nähdään keinona ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä sekä keinona 

vähentää eriarvoisuutta. Osallisuus nähdään myös terveyttä edistävänä tekijänä.  

Maahanmuuttajien kohdalla osallisuutta voidaan tukea esimerkiksi tukemalla 

osallistumismahdollisuuksia ja yhteiskuntaan integroitumista sekä kehittämällä 

kieliopintoja.  (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Aiheet. Hyvinvointi- ja terveyserot. 

Eriarvoisuus. Hyvinvointi. Osallisuus.) 
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Osattomuus on osallisuuden vastakohtana (Nuoperi. Sanastoa. Osattomuus). Se 

on tila, jossa henkilön toiminta- ja aloitekyky ovat alentuneet ja omat voimavarat 

koetaan riittämättömiksi. Osattomuus voi olla työelämän tai koulutuksen ulkopuo-

lelle jäämistä, mutta myös yksinäisyys ja sosiaalisten suhteiden puute voidaan 

nähdä yhtenä osattomuuden muotona. Maahanmuuttajilla on suurempi riski ko-

kea yksinäisyyttä ja sosiaalisten suhteiden puutetta, sillä maahan muuttaneen 

lähiverkostot ovat usein toisella puolella maailmaa. Työttömyys, vähemmistö-

asema ja kielitaidon puute ovat myös riskitekijöitä.  (Helsingin kaupunki. Osatto-

muus i.a.) 

 

 

3.2 Kielitaito sosiaalisen osallisuuden vahvistajana 

 

Useimmille maahanmuuttajille suomen tai ruotsin kieli on toinen kieli. Kielitaidon 

vahvistaminen on osa kotoutumista. Se helpottaa palveluiden käyttöä, auttaa so-

peutumaan uuteen ympäristöön ja lisää mahdollisuuksia päästä opiskelemaan tai 

työelämään. Kielitaito tukee myös arjen hallintaa sekä vahvistaa osallisuutta. 

(Nieminen & Larja 2015, 44.) Kielitaidon vahvistaminen kuuluu myös osaksi 

laissa määriteltyä kotoutumissuunnitelmaa (L 1386/2010). 

 

Kielitaidon merkitys sosiaaliseen osallisuuteen näkyy myös Bianin (2017) tutki-

muksessa “The potential of transnational language policy to promote social inclu-

sion of immigrants: An analysis and evaluation of the Eurepean Union´s IN-

CLUDE project”. Tutkimuksessa tuli esille kaksi näkökulmaa. Toisaalta kielten 

monimuotoisuutta pitäisi puolustaa, mutta isäntämaan virallisen kielen oppiminen 

on myös välttämätöntä, sillä se on keino saavuttaa sosiaalista osallisuutta.  Kie-

litaito on tärkeää esimerkiksi työllistymisen ja julkisten palvelujen saatavuuden 

kannalta. Bian (2017) kuitenkin korostaa, että yhteiskunnallinen osallisuus edel-

lyttää kielitaidon lisäksi paljon muutakin, kuten osallistumista, sitoutumista, voi-

maannuttamista ja äänensä kuuluvaksi saamista. Kielitaito on vain yksi työkalu 

sosiaalisen osallisuuden saavuttamiseksi. Isäntämaan virallisen kielen oppimi-

nen ja monikielisyyden puolustaminen eivät ole myöskään toisiaan poissulkevia 

asioita.  (Bian 2017.) 
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Myös Kangas (2020) on tarkastellut maahanmuuttajanaisten osallisuuden koke-

muksia käsittelevässä Pro gradu -tutkielmassaan kielitaidon vaikutusta maahan-

muuttajien osallisuuteen. Tutkimukseen osallistuneet naiset kokivat haasteelli-

sena sen, että eivät pystyneet kommunikoimaan ympäristön ihmisten kanssa ja 

kokivat huonon kielitaidon hankaloittavan elämää. Esimerkiksi paperiasioiden 

hoitaminen ja viranomaisavun saaminen koettiin hankalaksi. Tutkimukseen osal-

listuneet naiset pitivät vuorovaikutusta toisiin ihmisiin merkittävänä kielen oppisen 

kannalta. Se nähtiin jopa merkittävämpänä kuin erilaiset kielikurssit. (Kangas 

2020, 51–57.) 

 

 

3.3 Yhteisöllisyys  

 

Sana yhteisö on johdettu sanasta yhdistää. Yhteisö voidaan nähdä ihmisryh-

mänä, jonka jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja heillä on jokin yhtei-

nen tehtävä, päämäärä tai tarkoitus. (Lampinen, Viitanen & Konu 2013.) Yhteisö 

on myös ympäristö, jossa yhteisöllisyys voi rakentua (Lampinen 2019, 21). Yh-

teisöllisyys ei ole käsitteenä yksiselitteinen ja sitä voidaan tarkastella useasta eri 

näkökulmasta (Paasivaara & Nikkilä 2010, 11–13). Yksi tapa määritellä yhteisöl-

lisyys on määritellä se tunteena yhteisöllisyydestä ja yhteisöön kuulumisesta 

(Lampinen, Viitanen & Konu 2013). Yhteisöllisyyden rakentumisen kannalta olen-

naista ovat yhdessä oleminen ja yhdessä tekeminen, keskinäinen vuorovaikutus, 

merkittävät sosiaaliset suhteet, luottamus sekä yhteenkuuluvuuden kokemus 

(Paasivaara & Nikkilä 2010, 11).  

 

Yhteisöllisyyden tunteen voidaan nähdä koostuvan neljästä eri osatekijästä. 

Näitä ovat jäsenyys, vaikuttaminen, integraatio ja tarpeiden täyttyminen sekä ja-

ettu emotionaalinen yhteys. Jäsenyyteen liittyy olennaisesti tunne yhteenkuulu-

vuudesta. Vaikuttamisella tarkoitetaan niin yhteisön vaikutusta yksilöön kuin yk-

silön vaikutusta yhteisöön. Integraation ja tarpeiden täyttymisen kannalta ajatel-

laan, että mitä paremmin yhteisö tyydyttää jäsentensä tarpeet, sitä vahvempi yh-

teishenki saavutetaan.  Jaettu emotionaalinen yhteys perustuu yhteiseen 
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historiaan ja yhteisöön samaistumiseen. Ajan kuluessa myönteinen vuorovaiku-

tus mahdollistaa ryhmän jäsenten välille kehittyvät siteet.  (Lampinen 2019, 22– 

23.) 

  

Tunne yhteenkuuluvuudesta on osa ihmisen olemassaolon ja toiminnan edelly-

tyksiä. Yhteisön me-henki kasvaa, kun yhteisön jäsenet kokevat olevansa tar-

peellisia ja arvostettuja, yhteisön jäsenet välittävät toisistaan, tarjoavat toisilleen 

apua ja tukea ja ovat ystävällisiä ja huomaavaisia toisilleen. Myös yhteinen arvo-

maailma ja luottamus ovat tärkeitä. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 21.) 

 

                 

3.4 Seurakunta osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistajana 

 

Osallisuuden edistäminen sekä yksilön merkityksellisyyden ja kuuluvuuden ko-

kemisen vahvistaminen ovat kirkon keskeisimpiä tavoitteita.  Yhteiskunnassa li-

sääntyvä yksilöityminen vähentää ihmisen osallisuuden kokemusta ja sitoutu-

mista yhteisöihin.  Ihmisten keskinäinen yhteys ja osallisuuden kokemus ovat kui-

tenkin osa kirkon olemusta. (Suomen evankelisluterilainen kirkko. Plus. Seura-

kuntaelämä. Diakonia. Sosiaalinen hyvinvointi ja ihmissuhteet. Osallisuus.) Evan-

kelis-luterilaisen kirkon saavutettavuusohjelmassa (2012, 12) osallisuutta seura-

kuntaan kuvaillaan näin: “Osallisuus on sitä, että seurakunta toivottaa kaikki ih-

miset tervetulleiksi. Osallisuus on sitä, että jokaisen ihmisen lahjat saadaan yh-

teiseen käyttöön.” Eri-ikäisten arvostamisen, erilaisuuden sietämisen ja hyväk-

synnän katsotaan rakentavan osallisuutta seurakunnassa (Suomen evankelis-lu-

terilainen kirkko 2012, 12). 

 

Teologisista lähtökohdista käsin sekä yhteisöllisyys että osallisuus liitetään vah-

vasti kirkon olemukseen. Jo alkuseurakunnan aikoihin yhtenä kirkon tunnusmerk-

kinä nähtiin yhteys ja osallisuus, jotka ilmenivät sekä suhteessa Jumalaan että 

muihin ihmisiin. Kirkon tunnustusten mukaan kasteessa ihminen liitetään osaksi 

seurakuntaa. Osallistuminen seurakunnan hengelliseen elämään puolestaan tu-

kee tätä yhteyttä. Yhtenä Raamatusta nousevana ideaalina voidaan nähdä yhtei-

söllisyys, joka vahvistaa jokaisen oikeutta osallisuuteen sekä omaan paikkaan ja 

tehtävään yhteisössä. (Thitz 2013, 37–38.) Tämä tulee esille myös Paavalin 
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kirjeissä. Paavali kuvaa seurakuntaa Kristuksen ruumiiksi, jossa kaikilla sen jä-

senillä on oma tehtävänsä (Room. 12:4–5).  Paavalin ajatukseen seurakunnasta 

Kristuksen ruumiina kuuluu myös ajatus ilojen ja surujen jakamisesta. Jos yksi 

ruumiin jäsen kärsii, niin kärsii koko ruumis tai jos yksi jäsenistä saa osakseen 

kunniaa, iloitsee koko ruumis yhdessä (1.Kor. 12:26).   

 

Myös protestanttisista kirkoista nouseva käsitys “yhteisestä pappeudesta” sisäl-

tää ajatuksen siitä, että kirkon tehtävän toteuttaminen kuuluu kaikille kristityille. 

Augsburgin tunnustuksessa katsotaan yhteisen pappeuden antavan kaikille kas-

tetuille vallan toimia kirkkoyhteisössä.  Yhteisen pappeuden tarkoitus ei ole si-

vuuttaa erityiseen virkaan ja kutsuun perustuvaa pappeutta ja siihen kuuluvia teh-

täviä, vaan siitä puhutaan virkaan perustuvan pappeuden rinnalla.  Kirkon jäsenet 

ovat olennainen osa kirkkoa viranhaltijoiden rinnalla.  (Thitz 2013, 38–39.) 

 

 

3.5 Kohtaaminen ja yhteisöllisyyden rakentuminen 

 

Aidossa kohtaamisessa ei ole suorittamista ja valmiita vastauksia. Pystymme 

kuuntelemaan paremmin toista ihmistä, kun meillä ei ole valmiita vastauksia eikä 

pyrkimyksiä keksiä hyviä neuvoja. Kohtaaminen on läsnäoloa, toisen vakavasti 

ottamista, jakamista ja välittämistä. Kohtaamisessa keskeistä on arvostaminen, 

johon kuuluvat tunteiden, kokemusten, elämän, elämänkatsomuksen, luonteen ja 

persoonan arvostaminen. (Mattila 2008, 12–13, 15.) Kunnioittava ja kategorisoi-

maton kohtaaminen on yksi keskeisistä osallisuuden edistämisen periaatteista 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Aiheet. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

johtaminen. Osallisuuden edistäminen. Heikoimmassa asemassa olevien osalli-

suus. Osallisuuden osa-alueet ja osallisuuden edistämisen periaatteet.) 

 

Kohtaamisessa nöyryys on tärkeää. Nöyrä ihminen tunnistaa epätäydellisyytensä 

ja keskeneräisyytensä. Nöyryys ei kuitenkaan ole itsensä ja omien taitojensa mi-

tätöimistä. Työntekijän nöyryys antaa asiakkaalle mahdollisuuden näyttää oma-

kin elämänsä totuudellisesti. Kohtaamisessa on silloin ymmärrys siitä, että kaik-

keen tapahtuneeseen ei voi itse vaikuttaa, nyt ollaan läsnä tässä päivässä ja 
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huominen on tuntematon. Myötätunto, jakaminen ja kiitollisuus ovat keskeisiä täl-

laisessa kohtaamisessa. (Mattila 2008, 19–20.) 

 

Työntekijän ja asiakkaan välille syntyvä luottamus on tärkeää, jotta syntyisi inhi-

millistä vuorovaikutusta. Työntekijää sitoo lain määrittämä vaitiolovelvollisuus, 

joka on myös moraaliperusteinen. Näin ollen työntekijä ei voi puhua asiakkaiden 

asioista, vaikka tietäisi, ettei paljastuisi. Luotettavan työntekijän toiminta tapahtuu 

aina asiakkaan parasta ajatellen, eikä itsekkäistä syistä. Työntekijän täytyy pitää 

lupauksensa ja olla valmis hankkimaan tarvittavia tietoja ja taitoja. Luottamuksen 

säilymisessä on tärkeää, että asiakas kokee tulleensa ymmärretyksi ja että häntä 

ja hänen elämäntarinaansa kunnioitetaan. (Mattila 2008, 23–25.) 
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 KULTTUURIEN JA USKONTOJEN KOHTAAMINEN 

 

 

4.1 Kulttuurierot 

 

Kulttuuri muodostuu ihmisten keskenään jakamien merkitysrakenteiden ympä-

rille. Kulttuuriin liittyviä tekijöitä ovat arvot, normit, uskomukset, symbolit, ihmis-

suhteet ja luova ilmaisu. Kulttuuri vaikuttaa ihmisten toimintatapoihin. Saman 

kulttuurin sisällä voi kuitenkin olla useampia erilaisia arvoja ja käsityksiä elämän-

tavoista. Kulttuurien huomioimisessa on oleellista etsiä myönteisiä toimintatapoja 

ja korostaa niitä samalla haastaen haitallisia käytäntöjä. Kulttuureja huomioi-

dessa tärkeää on, ettei aleta korostaa moraalista relativismia, jonka mukaan 

kaikki arvot ja toimintatavat ovat hyväksyttäviä ja perusteltuja. Kaikkiin kulttuurei-

hin liittyy moraalisesti kyseenalaisia tapoja tai arvoja. (Väestöliitto 2008.) 

 

Kulttuurisissa kohtaamisissa ja viestintätilanteissa haasteina ovat kulttuuriset 

yleistykset ja stereotypiat sekä omakulttuurikeskeisyys eli etnosentrismi (Korho-

nen 2013, 63). Kulttuureihin suhtautuminen voidaan karkeasti jakaa kahteen ryh-

mään: etnosentrismiin ja etnorelativismiin. Etnosentrismissä omaa kulttuuria pi-

detään keskeisenä ja ainoana olemassa olevana. Siinä kulttuurieroihin liittyviä 

reaktioita ovat kieltäminen, puolustautuminen ja minimointi. Etnorelativismissa 

ymmärretään, että oma kulttuuri on yksi muiden joukossa. Se ei ole vain tietoa 

muista kulttuureista vaan kulttuurien kirjavuuden ymmärtämistä. Siinä kulttuu-

rieroihin liittyviä reaktioita ovat hyväksyminen, mukauttaminen ja integrointi. 

(Bennett 2004.) 

 

Kulttuureja on mahdollista ryhmitellä yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden korostuk-

sen mukaan. Länsimaissa yksilöllisyyttä korostetaan, kun taas esimerkiksi mo-

nissa Aasian maissa yhteisöllisyys korostuu. Toisaalta joidenkin yhteisöllisten 

kulttuurien alueilla on pyritty korostamaan yksilöllisyyttä yhä enemmän. Syvät ra-

kenteet ovat kuitenkin pysyneet yhteisöllisissä ja yksilöllisissä kulttuureissa en-

nallaan. Monikulttuurisessa ohjaustyössä yhteisöllisen ja yksilöllisen kulttuurin 

erot ovat tärkeää tunnistaa. Yksi ero on esimerkiksi se, että yksilöllisen kulttuurin 

edustajat hakevat todennäköisesti herkemmin apua ammattiauttajalta, kun taas 
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yhteisöllisen kulttuurin edustaja tukeutuu lähipiiriinsä. (Puukari & Korhonen 2013, 

13.) 

 

 

4.2 Kulttuurinen kompetenssi ja kulttuurisensitiivisyys 

 

Kulttuurinen kompetenssi eli kulttuurinen osaaminen on eri kulttuuritaustaisten 

ihmisten kunnioittamista. Sen avulla pyritään vastustamaan syrjivää ilmapiiriä yh-

teiskunnassa ja tukemaan saavutettavuutta eritaustaisten ihmisten tarpeet huo-

mioimalla. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Aiheet. Maahanmuutto ja kulttuuri-

nen moninaisuus. Työn tueksi. Hyviä käytäntöjä. Kulttuurisensitiivinen työote.) 

Kulttuurisessa kompetenssissa olennaista on erilaisuuden kunnioittaminen ja ar-

vostaminen, tuomitsemattomuus, taito kompromisseihin sekä ymmärrys omasta 

kulttuurista ja arvoista. Kulttuurisen kompetenssin kehittyminen on prosessi, 

jossa voi kehittyä koko elämän ajan. (Kaunio 2018.) 

 

Kulttuurisensitiivisyys on halua ja pyrkimystä huomioida toisen ihmisen erilaista 

kulttuuritaustaa. Kulttuurisensitiivisessä työotteessa ammattilainen kunnioittaa 

vuorovaikutustilanteissa sekä muutoinkin sanallisessa ja sanattomassa viestin-

nässään asiakasta tai toista työntekijää, jolla on erilainen kulttuurinen tausta. 

Maahanmuuttajien kohdalla kulttuurisensitiivinen työote voi näyttäytyä esimer-

kiksi siten, että ammattilainen antaa heille enemmän pitkäaikaista kokonaisval-

taista ohjausta, jotta he voisivat oppia ymmärtämään suomalaista palvelujärjes-

telmää ja saada tukea kielen haasteissa. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Ai-

heet. Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus. Työn tueksi. Hyviä käytäntöjä. 

Kulttuurisensitiivinen työote.) 

 

 

4.3 Ennakkoluulot, rasismi ja syrjintä 

 

Gordon W. Allportin (1954, 6) mukaan ennakkoluulo-termi on sisällöltään muut-

tunut vuosien aikana, mutta yleisimmin se tarkoittaa ennakkoarviota ja perustee-

tonta tuomitsemista. Punainen Risti määrittelee ennakkoluulot toisiin ihmisiin tai 

ihmisryhmiin liittyviksi torjuviksi käsityksiksi, joille ei ole perusteita. Ne voivat olla 
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tietoisia tai tiedostamattomia tunteita tai mielipiteitä, jotka kohdistuvat yleensä 

heihin, joita ei tunneta tarpeeksi hyvin. (Punainen Risti. Mitä on rasismi? Keskei-

set käsitteet.) Pahimmillaan ennakkoluuloista voi seurata rasismia ja syrjintää 

(Mannerheimin lastensuojeluliitto. Ammattilaisille. Kouluille ja oppilaitoksille. Ste-

reotypiat ja ennakkoluulot). 

 

Rasismin käsitettä on määritelty monin tavoin ja sitä pidetään monimutkaisena 

ilmiönä. Rasismi esiintyy sosiaalisena konstruktiona eli puhetapana ja ideolo-

giana sekä sosiaalisina käytäntöinä, esimerkiksi syrjintänä ja nimittelynä. Vanha 

rasismin määritelmä on liittynyt vahvasti biologisiin ja tieteellisiin tekijöihin, mutta 

uusrasismissa on kyse kulttuuristen piirteiden perusteella ryhmiin luokittelusta. 

Tällaisia kulttuurisia piirteitä ovat esimerkiksi tavat, kieli ja uskonto. Uusrasis-

missa valtaväestön kulttuuria pidetään kaikkein kehittyneimpänä ja sen mukaan 

maahanmuuttajien täytyisi “luonnollisista perusteista” muuttaa kulttuuriseen ko-

tiinsa eli alkuperäiseen kotimaahansa. Uusrasismi ja vanha rasismi sekoittuvat 

välillä keskenään. Suomessa 1990-luvulta lähtien syntyneet rasistiset liikkeet 

edustavat pääasiassa uusrasismia. (Puuronen 2011, 48–57.) 

 

Syrjintä tarkoittaa tilannetta, jossa ihminen asetetaan eriarvoiseen asemaan esi-

merkiksi kansallisuutensa, seksuaalisen suuntautumisensa tai vakaumuksensa 

vuoksi. Syrjintä perustuu ennakko-oletuksiin eikä todellisuuteen. (Punainen Risti. 

Mitä on rasismi? Keskeiset käsitteet.) Yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) syrjintä 

on välillistä tai välitöntä syrjintää, häirintää ja siihen voi liittyä ohjeita tai käskyjä, 

jotka ohjaavat syrjivään kohteluun. Yhdenvertaisuuslaki ja perustuslaki 

(1325/2014, 731/1999) kieltävät syrjinnän, joka kohdistuu esimerkiksi ikään, kan-

salaisuuteen, alkuperään, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon tai mieli-

piteeseen. 

 

 

4.4 Uskontodialogi 

 

Uskontodialogi on karkeasti määriteltynä eri uskonnon edustajien tasaveroista 

kohtaamista keskustellen ja yhteistyötä tehden. Uskontodialogin tarkoitus on 

avoimen kohtaamisen avulla tutustua toisen uskontoon sekä haastaa 
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ennakkoluuloja ja tietämättömyyttä. Leonard Swidler ja Wayne Teasdall ovat 

määritelleet uskontodialogille kolme muotoa, joita ovat käytännöllinen, henkinen 

ja kognitiivinen orientoitumistapa. Käytännöllisessä orientoitumistavassa teh-

dään jotakin eri uskonnon edustajien yhteiseksi hyväksi, henkisessä orientoitu-

mistavassa pyritään pääsemään syvälle omaan ja toisen uskon tulkintaan ja kog-

nitiivisessa orientoitumistavassa keskustelua käydään akateemisesti. (Raution-

maa 2010, 9.) 

 

Yksi uskontodialogin menetelmä on Scriptural Reasoning, jota käyttää Lontoon 

Kolmen uskonnon foorumi (Three Faiths Forum, 3FF). SR-menetelmässä eri us-

konnon edustajat kokoontuvat lukemaan toistensa pyhiä tekstejä tavoitteenaan 

ymmärtää niitä paremmin. Menetelmässä ei ole tarkoituksena, että kaikki päätyi-

sivät samaan mielipiteeseen. Menetelmä on syntynyt juutalaisten, kristittyjen ja 

muslimien keskusteluja varten, mutta sitä hyödynnetään myös muiden uskonto-

jen edustajien kanssa. Alun perin SR-menetelmää käytettiin akateemisten ihmis-

ten keskuudessa, mutta se laajeni pian myös muiden ihmisten piireihin ympäri 

maailmaa. Tapaamisissa ensimmäisenä valitaan teema ja sitten siihen liittyvät 

tekstit. Sen jälkeen niistä keskustellaan ja pyritään ymmärtämään niiden merki-

tyksiä yhdessä. Keskusteluissa voi löytyä yhdistäviä arvoja ja toimintatapoja, 

jotka johtavat ennakkoluulojen vähenemiseen ja ystävyyden rakentumiseen. On 

tärkeää, että keskustelukumppanit ovat rehellisiä ja läsnä, eivätkä vetoa yleistyk-

siin. (Heikka 2018, 86–89.) 

 

Uskontodialogiin liittyy myös haasteita. Kristittyjen ja juutalaisten uskontodialo-

gilla on satavuotinen perinne, mutta juutalaisten ja muslimien välinen uskonto-

dialogi on vasta kehittynyt. Israelin ja palestiinalaisten väliset jännitteet aiheutta-

vat haasteita, sillä juutalaisille Israelin valtion perustaminen on ollut tärkeää ja 

muslimit pitävät sitä katastrofaalisena palestiinalaispakolaisten osalta. Juutalais-

ten ja muslimien välisiä ennakkoluuloja on pyritty lieventämään käytännössä tu-

tustumalla toisten pyhiin paikkoihin, järjestämällä yhteisiä projekteja, tukemalla 

toisia ja käyttämällä Scriptural Reasoning -menetelmää. Kristinuskon, juutalai-

suuden ja islamin fundamentalistiset muodot aiheuttavat haasteita muun muassa 

väkivaltaisuuksilla ja suunnitelmilla uuden Jerusalemin temppelin rakentami-

sesta. Näitä kolmea uskontoa yhdistävänä henkilönä on nähty Abraham. Joskus 
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hänestäkin kuitenkin kiistellään, sillä jotkut uskontojen edustajat haluaisivat omia 

hänet itselleen. (Heikka 2018, 110–113.) 
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 TUTKIMUSYMPÄRISTÖ, -TAVOITTEET JA -MENETELMÄT 

 

 

5.1 Tutkimusympäristö ja tutkimuksen tavoitteet 

 

Leppävaaran seurakunta on noin 25 000 jäsenen seurakunta Espoossa ja sen 

alueisiin kuuluu kauppakeskus Sellon ympäristö, Lintuvaara, Perkkaa, Kilo, Frii-

sinmäki, Karakallio ja Vermo (Kirkko Espoossa. Leppävaaran seurakunta. Seu-

rakunta eilen ja tänään). Seurakunnan yhtenä erityispiirteenä on alueen moni-

kulttuurisuus. Leppävaaran seurakunnan alueen väestöstä 22,4 prosenttia puhuu 

äidinkielenään jotakin muuta kieltä kuin suomea, saamea tai ruotsia (Kalervo 

Salo, henkilökohtainen tiedonanto 13.12.2019). 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, miten maahanmuuttajien osallisuus 

toteutuu Leppävaaran evankelis-luterilaisessa seurakunnassa työntekijöiden nä-

kökulmasta. Tavoitteenamme oli saada selville, miten työntekijät kokevat osalli-

suuden toteutuvan tällä hetkellä ja millaisia kehittämistarpeita työntekijät näkevät 

maahanmuuttajien osallisuuden tukemisessa. Tutkimuskysymyksemme olivat: 

”Miten Leppävaaran seurakunnan monikulttuurinen työ tukee maahanmuuttajien 

osallisuutta seurakunnassa?” ja ”Millaisia kehittämistarpeita Leppävaaran seura-

kunnan työntekijät näkevät työssään osallisuuden näkökulmasta?”  

 

Päätimme toteuttaa tutkimuksen haastattelemalla Leppävaaran seurakunnan 

työntekijöitä. Haasteltaviksi valitsimme yhteensä kuusi Leppävaaran seurakun-

nan työntekijää.  Pyrimme valitsemaan haastateltavat eri työaloilta kuitenkin niin, 

että kaikki haastateltavat tekisivät monikulttuurista työtä. Haastattelimme kan-

sainvälisen työn sihteeriä, jonka vastuualueisiin kuuluvat muun muassa lähetys-

työ ja kansainvälinen viestintä, kappalaista, jonka vastuualueisiin kuuluvat lähe-

tystyö ja aikuisrippikoulu, yhtä diakoneista, jonka vastuualueena on monikulttuu-

rinen työ sekä venäjän- ja arabiankielisiä työntekijöitä, jotka järjestävät toimintaa 

omille kieliryhmilleen. Lisäksi haastattelimme Leppävaaran seurakunnan kirkko-

herraa, sillä ajattelimme hänen näkevän parhaiten seurakunnan toiminnan koko-

naisuutena. 
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5.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen tiukka jako jakaa mielipiteitä. Ajatus 

näiden kahden yhdistämisestä on vahvistunut viime vuosina. Kvalitatiivisen tutki-

muksen eroista kvantitatiiviseen tutkimukseen on monia teorioita, joista yksi on 

Greswellin mahdollisesti pisimmälle tekemä jako. Hänen mukaansa kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa todellisuutta pidetään moninaisena ja siihen vaikuttavat tut-

kittavien kokemukset. Greswell uskoo myös, että arvot vaikuttavat kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa enemmän kuin kvantitatiivisessa. Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa tutkittavien äänet pääsevät paremmin esille kuin kvantitatiivisessa eli mää-

rällisessä tutkimuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 21–24.) Päätimme toteuttaa 

opinnäytetyömme laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena.  

 

Kvalitatiivisesta tutkimuksesta saatu aineisto on usein monitasoista, kielellisesti 

rikasta ja monimutkaista. Ilmiötä tarkastellaan usealta puolelta ennen kuin pää-

dytään lopputulokseen. Tallennustekniikka vaikuttaa siihen, mitä kaikkea voidaan 

ottaa huomioon. Käsin tehdyt muistiinpanot eivät tallenna haastatteluja yhtä tar-

kasti kuin ääninauhuri, mutta nauhuri taas ei tallenna non-verbaalista viestintää. 

(Alasuutari 2011, 63.) Käytimme ääninauhuria, sillä sen avulla mitään ei menisi 

samalla tavalla ohi kuin muistiinpanoja tehdessä. Ajattelimme, että tässä tutki-

muksessa non-verbaaliset viestit eivät ole oleellisessa asemassa. 

 

Tiedonkeruumenetelmäksi valitsimme teemahaastattelun. Teemahaastattelu on 

puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jolle ei ole yhtä tarkkaa määritelmää. 

Teemahaastattelussa on tietyt valitut teemat, joiden mukaan haastattelu etenee. 

Haastattelurunkoon tehdään teema-alueluettelo, johon ei kirjoiteta yksityiskohtai-

sia kysymyksiä. Haastattelukysymykset pohjautuvat teema-alueluetteloon, joka 

toimii haastattelutilanteessa muistilistana. Tutkija ja haastateltavat voivat tarken-

taa kysymyksiä haastattelun edetessä. Tämä mahdollistaa sen, että tutkijan ääni 

jää pienemmäksi kuin haastateltavan ääni. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47– 48.) 

 

Teemahaastattelun suunnittelu lähtee teoriaan tutustumisesta. Teoriasta noste-

taan keskeisimpiä käsitteitä, joita hyödynnetään teoreettisina peruskäsitteinä tut-

kimuksessa. Joskus teoreettisia käsitteitä on hyvä eritellä yksityiskohtaisesti. 
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Teemahaastattelussa on haasteellista asettaa tutkimukselle hypoteesia. Joissain 

tilanteissa, kun on kyse kompleksisesta ilmiöissä, kuten tutkittavien arvomaail-

masta, hypoteesin tekeminen on kyseenalaista. Teemahaastattelussa tärkeäm-

piä ovat tutkittavan ilmiön luonne ja ominaisuudet kuin hypoteesien todennus. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 66.) 

 

Teemahaastattelussa ei ole yhtä tarkkoja ennalta määrättyjä kysymyksiä kuin lo-

makehaastattelussa, mutta se ei kuitenkaan ole yhtä vapaamuotoinen etenemi-

sessään kuin syvähaastattelu (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48). Päätimme käyttää 

haastattelumenetelmänä teemahaastattelua juuri sen vuoksi, että siinä on tarkat 

teemat, joita käsitellään, mutta se antaa tilaa myös vapaammalle keskustelulle. 

Jaoimme haastattelun kolmeen teemaan: osallisuuden tukeminen, toimintaan 

osallistuminen ja osallisuuden kehittäminen seurakunnassa (liite 1). 

 

Teimme haastattelukysymykset etukäteen tarkemmin kuin teemahaastattelussa 

on tapana, sillä koimme sen tukevan haastattelutilannetta paremmin. Muotoi-

limme niitä kuitenkin tarpeen mukaan haastattelutilanteessa ja esitimme tarken-

tavia kysymyksiä. Lähetimme haastattelukysymykset työntekijöille luettavaksi en-

nen haastattelua (liite 1) ja pyysimme haastateltavilta kirjallisen suostumuksen 

haastatteluun (liite 2). 

 

Haastattelut teimme Leppävaaran seurakunnan tiloissa. Yhden haastattelun to-

teutimme puhelimitse vallitsevan koronapandemian vuoksi. Toteutimme kaikki 

haastattelut suomen kielellä, mutta venäjän- ja arabiankielisten työntekijöiden 

kohdalla kiinnitimme erityistä huomiota siihen, että haastateltavat olivat ymmär-

täneet tutkimuksen tarkoituksen ja haastattelukysymykset. Muotoilimme heille joi-

takin kysymyksiä uudelleen ja pyrimme käyttämään selkosuomea kertoessamme 

tutkimuksemme tarkoituksesta ja tavoitteista. Toisen kanssa kävimme myös ky-

symykset yksityiskohtaisesti läpi ennen varsinaisen haastattelun aloittamista. 

 

Äänitimme haastattelut puhelimella ja ääninauhurilla. Tukenamme oli myös muis-

tiinpanovälineet, joita emme kuitenkaan tarvinneet. Äänitettyä materiaalia kertyi 

6 tuntia 23 minuuttia. Ääninauhoitteista ei selviä tarkkoja henkilötietoja. 
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Poistimme ääninauhoitukset puhelimista ja ääninauhurista äänitteiden tietoko-

neelle ja kovalevylle siirtämisen jälkeen. Ääninauhoitteita säilytämme salasanan 

takana. 

 

Haastattelujen toteuttamisen jälkeen litteroimme haastattelut. Litteroinnin tark-

kuus riippuu tutkimustehtävästä ja tutkimusotteesta eikä sen tarkkuuteen ole yk-

siselitteisiä ohjeita (Hirsjärvi & Hurme 2008, 139). Pyrimme litteroimaan haastat-

telut mahdollisimman tarkasti, mutta jätimme joitakin täytesanoja pois, sillä ne 

vaikeuttivat tekstin ymmärrettävyyttä. Litteraatteja meillä kertyi yhteensä 80 sivua 

Arial-fontilla koolla 12 ja rivivälillä 1,5. Pseudonymisoimme eli nimesimme haas-

tattelut uudelleen litteroinnin yhteydessä varmistaaksemme haastateltaviemme 

anonyymiuden. Opinnäytetyön julkaisemisen jälkeen tuhoamme ääninauhoituk-

set tietokoneelta vuoden kuluessa ja kovalevyltä viiden vuoden kuluessa. 

Psedonymisoidut litteraatit tuhoamme myös viiden vuoden kuluessa. 

 

 

5.3 Aineiston analysointi 

 

Valitsimme analysointimenetelmäksemme aineistolähtöisen sisällönanalyysin. 

(liite 3). Tuomen ja Sarajärven (2013, 91) mukaan sisällönanalyysi sopii hyvin 

useimpiin tutkimuksiin. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on yksi sisällönanalyy-

sin muoto. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa tarkoituksena on luoda tutki-

musaineiston pohjalta teoreettinen kokonaisuus.  Aikaisemmilla havainnoilla, tie-

dolla tai teorialla ei ole merkitystä analyysin toteuttamisen tai lopputuloksen 

kanssa.  (Tuomi & Sarajärvi 2013, 95.)  

 

Sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on redusointi eli pelkistäminen. Tässä vai-

heessa tekstistä etsitään vastauksia tutkimuskysymyksiin ja ne kirjoitetaan tiivis-

tettyyn muotoon.  Seuraava vaihe on ryhmittely eli klusterointi, jossa tiivistetty 

aineisto käydään tarkasti läpi ja aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja eroa-

vaisuuksia. Samaa tarkoittavat asiat ryhmitellään yhdeksi luokaksi. Niiden poh-

jalta muodostetaan alaluokkia, jotka nimetään sisältöä kuvaavalla otsikolla. 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 109–110.) Alleviivasimme pelkistetyt ilmaukset eri 
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väreillä ja teimme niiden pohjata listan.  Kokosimme pelkistetyistä ilmauksista 155 

alaluokkaa.  

 

Seuraava vaihe on abstrahointivaihe. Abstrahointivaiheessa erotetaan tutkimuk-

sen kannalta olennainen tieto. Valikoidun tiedon perusteella luodaan teoreettisia 

käsitteitä. Tässä vaiheessa alaluokat yhdistellään yläluokiksi, yläluokat pää-

luokiksi ja pääluokista kootaan yksi yhdistävä otsikko. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 

111.) Alaluokkien pohjalta meille muodostui 60 yläluokkaa. Kokosimme ylä-

luokille 12 pääluokkaa. Lopuksi teimme yhdistävän otsikon. 

 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa tavoitteena on saada käsitteitä yhdistele-

mällä vastaus tutkimustehtävään (Tuomi & Sarajärvi 2013, 212). Luokituksen jäl-

keen lähdimme purkamaan tuloksia. Ensin jaoimme otsikot pääluokkien mukaan, 

minkä jälkeen avasimme ylä- ja alaluokkia. Litteraateista poimimme keskeisimpiä 

kohtia sitaateiksi havainnollistamaan tuloksia. Nimesimme jokaisen haastatelta-

van sitaateissa koodilla D1–D6 erotellaksemme haastateltavat toisistaan. Teo-

riaa olemme kartuttaneet ja kirjoittaneet koko opinnäyteprosessin ajan. Haastat-

telujen tuloksien avaamisen jälkeen tarkensimme teoriaa vielä haastatteluista 

nousseiden teemojen ja käsitteiden pohjalta. 

 

Aineiston kvantifioinnilla tarkoitetaan sen laskemista, montako kertaa sama asia 

esiintyy haastatteluissa tai kuinka moni tutkittavista mainitsee samaan asian.  

Kvantifiointi voi tuoda aineiston tulkintaan uudenlaista näkökulmaa. Laadulli-

sessa tutkimuksessa aineistot ovat kuitenkin usein pieniä, joten kvantifiointi ei 

aina tuo tutkimukseen mitään lisää.  (Tuomi & Sarajärvi 2013,120–121.) Pää-

timme kuitenkin kvantifioida haastattelumateriaalin, sillä halusimme selvittää, 

kuinka moni haastateltavista työntekijöistä tuo samankaltaisia ajatuksia esille. 

Uskoimme sen havainnollistavan sitä, miten tärkeäksi asioita koetaan koko seu-

rakunnan tasolla. Meidän opinnäytetyömme kannalta aineiston kvantifioinnilla ei 

kuitenkaan ollut kovin suurta merkitystä. 
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 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

6.1 Seurakunnan toimintaan osallistuminen  

 

Sen, miten maahanmuuttajat löytävät seurakuntaan, jaoimme vastausten perus-

teella viiteen kategoriaan, jotka ovat sosiaaliset verkostot, nettiverkostot, tarpeet, 

näkyvyys ja lehti-ilmoitukset. Kaikki haastateltavamme pitivät internetissä tapah-

tuvaa viestintää ja sosiaalisia verkostoja tärkeinä keinoina tavoittaa maahan-

muuttajia. Kolme haastateltavista mainitsi, että viestintä internetin välityksellä ta-

pahtuu muun muassa sosiaalisen median kautta. Eri kieliryhmillä on esimerkiksi 

Facebook-ryhmiä, joissa työntekijät voivat viestiä seurakunnan toiminnasta.  

Kaksi haastateltavista mainitsi Colourful Espoon verkkosivut merkittävänä vies-

tintäkanavana. Yksi haastateltavistamme kertoi myös oman virkatilinsä Faceboo-

kissa tavoittaneen maahanmuuttajia.  

 

Kaikki haastateltavamme mainitsivat hieman eri sanoin, että maahanmuuttajat 

kuulevat usein seurakunnan toiminnasta ystäviltään tai tuttaviltaan ja pitivät sitä 

ehkä jopa merkittävimpänä tekijänä sille, miten maahanmuuttajat löytävät seura-

kuntaan. Yksi haastateltavistamme toi esille myös perheen vaikutuksen. Lisäksi 

yksi haastateltavistamme piti kirkon näkyvyyttä tärkeänä.  

  

Jonkun tuttunsa suosittelemana monikulttuurisessa työssä, että esi-
merkiksi ystävä tai naapuri tai sitten opiskelukaveri suomen kielen 
ryhmästä kertoo, että hei seurakunnassa oli jotain tapahtumaa, että 
lähdetkö mukaan ja sitten viestinnässä ehkä painopiste on sosiaali-
sessa mediassa tapahtuva viestintä, Colourful Espoon kautta ja sit-
ten itselläni on myös tämmöinen työssä käytettävä virkatili, jossa on 
niin kun hyvin paljon vieraskielisiä suomessa muualta muuttaneita 
henkilöitä. (D6) 

 

Puskaradio on paras vaihtoehto. (D5) 
 

Kaksi haastateltavaamme toi haastattelussa esille, että lehti-ilmoitukset eivät ta-

voita juurikaan maahanmuuttajia. Niissä tapahtuva informaatio kulkeutuu maa-

hanmuuttajille lähinnä suomalaisten ystävien tai tuttavien kautta. Yksi haastatel-

tavistamme näki, että lehti-ilmoitukset ja mainokset tavoittaisivat paremmin, jos 
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ne olisivat omalla kielellä.  Kahdessa haastattelussa tuli esille myös se, että maa-

hanmuuttajat voivat tulla seurakuntaan diakonisten tarpeidensa vuoksi, esimer-

kiksi sosiaalityön tai oman motivaation ohjaamana.  

  

Haluaisin sanoa, että mainoksesta mutta mainos on suomen kielellä 
– –. (D5) 

 

Ajattelen, että maahanmuuttajilla on useammin kuin muilla diakoni-
sia tarpeita ja sitten he on saattanut ymmärtää, että diakonia sitten 
auttaa alueilla asuvia riippumatta seurakunnan jäsenyydestä. (D1) 

 

Toimintaan osallistumisen jaoimme kahteen kategoriaan: suomenkieliseen toi-

mintaan osallistuminen ja omankieliseen toimintaan osallistuminen. Kaikki haas-

tateltavat mainitsivat maahanmuuttajien osallistumisen toimintaan, joka järjeste-

tään heidän omalla kielellään. Kolme haastateltavista näki, että vieraskieliset 

osallistuvat enemmän toimintaan heidän omalla kielellään. Yksi haastateltavista 

näki, että toimintaan osallistumisen kynnys on usein korkeampi henkilölle, joka ei 

osaa kunnolla suomen kieltä. Neljä haastateltavista kuitenkin kertoi, että maa-

hanmuuttajia osallistuu kaikkeen toimintaan, kuten suomenkielisiin jumalanpal-

veluksiin ja perhekerhoihin. 

 

Mutta siis kun olen kiertänyt perhekerhoissa, niin siellä on vieraskie-
lisiä äitejä lapsineen, tämmösissä avoimissa perhekerhoissa ja toki 
meidän jumalanpalveluksiin osallistuu vieraskielisiä, joista osa on jo 
omaksunut suomen kielen, niin että pystyvät osallistumaan jumalan-
palvelukseen suomen kielellä. Mutta sitten on myös joitakin turvapai-
kanhakijoita, jotka säännöllisesti osallistuvat jumalanpalveluksiin ja 
heitä pyritään myös palvelemaan sillä tavalla, että heille printataan 
noita arabiankielisiä saarnoja. (D6) 

 

Kansainväliseen TZ-kuoroon osallistuminen mainittiin neljässä haastattelussa. 

TZ-kuoro on kuorotoimintaa, joka toimii venäjänkielisellä taustalla, mutta jossa 

lauletaan hengellisiä lauluja useilla eri kielillä. Kuoro on matalan kynnyksen toi-

mintaa, minkä yksi haastateltavistamme näki myös ovena muuhun kirkon toimin-

taan. Lisäksi kaksi haastateltavista mainitsi, että myös maahanmuuttajien kes-

kuudessa on kysyntää rippikoululle ja kirkollisille toimituksille.  
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Tämän kuoron kautta ulkopuolisella on mahdollisuus osallistua kir-
kon hengellisessä elämässä, se on tärkeä juttu. Kuoro on yksi verk-
kosysteemi, voi kutsua esim. leireille tai retkille.  (D5) 

 

 

6.2 Maahanmuuttajien tarpeet ja niihin vastaaminen  

 

Sisällönanalyysimme pohjalta jaoimme maahanmuuttajien tarpeet seurakun-

nassa viiteen kategoriaan. Nämä ovat hengelliset, kulttuuriset, kielelliset, diako-

niset ja sosiaaliset tarpeet.  

 

Neljä haastateltavista toi esille maahanmuuttajien hengelliset tarpeet. Hengelliset 

tarpeet liittyivät kysymyksiin uskosta, tarpeeseen rukoilla tai lukea Raamattua, 

toivomuksiin kasteista ja muista kirkollisista toimituksista tai halusta liittyä kirk-

koon. Kulttuuriset tarpeet tulivat esille kahdessa haastattelussa. Yksi haastatel-

tavamme näki, että omankulttuurisille tapahtumille olisi tarvetta. Toinen haasta-

teltavamme puolestaan toi esille maahanmuuttajien tarpeen integroitua suoma-

laiseen yhteiskuntaan.  Kielelliset tarpeet tulivat esille kolmessa haastattelussa. 

Niistä mainittiin esimerkiksi tarve tulkkaukseen, monikielisiin messukäsiohjelmiin, 

suomen kielen opetukseen ja avuntarve suomenkielisten lomakkeiden täyttämi-

sessä. Diakoniset tarpeet tulivat esille neljässä haastattelussa. Niitä ovat esimer-

kiksi taloudellisen tuen tarve, ruoka-apu, apu koulupaikan etsimiseen tai velkojen 

maksamiseen sekä naisilla erityisesti huolet lapsiin tai kielenoppiseen liittyen. So-

siaaliset tarpeet tulivat esille kahdessa haastattelussa.  Molemmissa niistä koros-

tui erityisesti tarve ystävälle. Toisessa korostui myös tarve osallistua. 

 

Ruoka-apua pyydetään diakoniatyöltä, kysytään voiko auttaa asioi-
den hoidossa, velkojen maksussa. Etsittiin yhdelle pakolaisperheen 
lapselle koulupaikkaa ja he eivät ollu kristittyjä mut et tavallaan ha-
keutuivat sitten ystävien kautta kysymään apua. Jopa eri uskoiset, 
muslimitkin pyytää rukousta, et rukoillaanko ja tuo hengellisiä tarpei-
takin esille ja uskon kysymyksiä. Toki kristityt vielä enemmän kysyy, 
että mihin minä voin osallistua ja onko teillä Raamattupiiriä mihin voi-
sin mennä. Monet etsii ystäviä, niitäkin kysytään seurakunnasta, 
missä voisin tutustua seurakuntalaisiin. (D2) 
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No ehkä se suurin tarve monella on se, että niinkun haetaan seura-
kunnasta ystäviä ja toisaalta siinä niin kun työntekijöillä on hyvin ra-
jallisia mahdollisuuksia vastata siihen  ystävän tarpeeseen. (D6) 

 

Ne, jotka toivat haastattelussa esille maahanmuuttajien kielelliset tarpeet, koki-

vat, että Leppävaaran seurakunta on pystynyt vastaamaan hyvin kielellisiin tar-

peisiin. Seurakunta on vastannut kielellisiin tarpeisiin tekemällä jumalanpalveluk-

siin viisikielisiä käsiohjelmia, antamalla suomen kielen opetukseen tiloja ja tarjoa-

malla suomen kielen opetusta. Yksi haastateltavamme myös kertoi, että arabian-

kieliset ovat luoneet oman WhatsApp-ryhmän, jossa he jakavat saarnatekstejä 

omalla kielellään. Lisäksi messuohjelmassa eri otsikoiden osat on kirjoitettu eng-

lannin kielellä. Tämä osaltaan tukee maahanmuuttajien jumalanpalvelukseen 

osallistumista. 

 

Itsekin olen ollut mukana, kun tehdään tällainen paperilla oleva vii-
den kielen evankeliumitekstilista – –. Maahanmuuttajat ovat luoneet 
tällaisen WhatsApp-ryhmän, jossa arabian kielellä jaetaan sitten 
saarnatekstejä ja arabiaksi puhuttua saarnaa. He on itse luoneet täl-
lasen WhatsApp-ryhmän, joka sitten tukee tavallaan arabiankielisten 
kirkossa kulkemista. (D1) 

 

Yksi haastateltavistamme näki, että ystävän tarpeeseen seurakunta ei ole pysty-

nyt vastaamaan niin paljoa kuin siihen olisi tarvetta, sillä resurssit ovat rajalliset. 

Vapaaehtoisten kautta tätä ystävyyttä on kuitenkin toteutunut jossain määrin. 

Yksi haastateltavistamme toi myös haastattelussa esille, että suomalaisia vapaa-

ehtoisia tarvittaisiin enemmän vieraskieliseen toimintaan esimerkiksi opettamaan 

vieraskielisille suomalaista kulttuuria.  

 

Ja sitten meillä on niin kun yksi tarve, mihin pyrimme vastaamaan, 
niin on tämä suomen kielen opetus, jossa meidän seurakuntien ja 
myös Espoon seurakunnista usein näitä vapaaehtoisia viikoittain 
opettaa suomen kieltä ja useilla näillä opettajista on muodostunut ys-
tävyyssuhde oppilaaseensa – – Että sitä kautta tätä ystävyyttä jonkin 
verran toteutuu. Ei oikeastaan kuitenkaan siinä määrin, miten suuri 
se tarve on.  (D6) 

 

Diakonisiin tarpeisiin seurakunta on pystynyt vastaamaan esimerkiksi antamalla 

avustuksia vastaanottokeskukseen, järjestämällä diakoniatyyppisiä retkiä, hake-

malla opiskelupaikkaa lapsille sekä antamalla taloudellista tukea, tukea asioiden 
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hoitamiseen ja palvelunohjausta.  Kahdessa haastattelussa korostui, että myös 

diakoniatyön resurssit vastata tarpeisiin ovat rajalliset. Yhtenä syynä siihen yksi 

haastateltavamme näki seurakunnan alueella olevan alaikäisten pakolaisten vas-

taanottokodin, jonka vuoksi alueelle on kasaantunut paljon avuntarpeessa olevia 

turvapaikanhakijoita. Kaksi haastateltavista kuitenkin korosti, että Leppävaaran 

seurakunnan ei tarvitse vastata yksinään kaikkiin alueella asuvien tarpeisiin, sillä 

Leppävaarassa on paljon myös muita toimijoita. Lisäksi viisi haastateltavista mai-

nitsi jossakin yhteydessä yhteistyön merkityksen. 

 

Silloin kun oli paljon pakolaisia viisi vuotta sitten niin seurakunnassa 
päätettiin tämmöisiä vähän isompia diakonisia avustuksia, esimer-
kiksi hankittiin alushousuja tai pipoja pakolaiskeskuksen kaikille 
asukkaille tai ollaan oltu mukana keräämässä vaatteita, konkreetti-
nen tarve, joka tuli sitten ei välttämättä suoraan heiltä itseltään vaan 
Punaiselta Ristiltä tai Luonalta. (D1) 

 

Eli kaikkea seurakunnan ei tarvitse itse vastata siihen tarpeeseen 
vaan voi myös kertoa, mitenkä Leppävaaran alueella muuten jo pal-
vellaan muualta Suomeen muuttaneita. (D6) 

 

 

6.3 Maahanmuuttajien osallisuuden tukemisen keinot 

 

Tuloksista muodostui neljä teemaa työntekijöiden keinoihin osallisuuden tukemi-

sessa: seurakunnan toiminnan, diakonisen tukemisen, osallistumisen tukemisen 

ja yhteistyön. Yksi haastateltavistamme totesi, että seurakunnassa maahanmuut-

tajatyötä tehdään kahdenlaisella strategialla: järjestämällä oman kielistä toimin-

taa ja järjestämällä kaikille yhteistä toimintaa. Sama kävi ilmi myös muiden haas-

tateltavien puheesta, vaikka he eivät sitä suoraan kahdenlaisena strategiana il-

maisseetkaan. Työntekijät pyrkivät toiminnan kautta osallistamaan maahanmuut-

tajia seurakuntaan. 

 

Oikeastaan vois sanoa, että strategia on kahdenlainen. Toinen on 
se, että järjestämme toimintaa ihmisten omalla äidinkielellä ja toi-
saalta yritämme saada heitä oppimaan suomea niin paljon, että pys-
tyvät osallistumaan normaaliin suomalaiseen toimintaan. (D4) 
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Puolet haastateltavista mainitsi diakonisen tukemisen muotojen olevan väylä 

myös maahanmuuttajien osallisuuden tukemisessa. Diakonisen tukemisen muo-

doista yksi haastateltavista toi esiin rinnalla kulkemisen, toinen arkipäivän asiat 

ja paperiasiat ja kolmas useampia muotoja, kuten diakonisen avun, asunnon tar-

joamisen, avun perheiden yhdistämisessä, keskustelutuen, viranomaisasioiden 

kanssa avustamisen, oikeudessa todistamisen sekä oikeusavun hankkimisen. 

 

Osallistumisen tuen muodoista mainitsi viisi haastateltavaa. Neljä heistä toi esiin 

kutsumisen ja toiminnasta kertomisen sekä kielen huomioimisen tärkeyden, 

kolme vastaanottavaisuuden, kaksi kulttuurin huomioimisen ja yksi esteiden etsi-

misen ja murtamisen. 

 

Pitää niinkun kutsua ei pelkästään yhden kerran, vaan toisen ja kol-
mannenkin kerran mukaan juttuihin. – – Mitä työntekijä voi tehdä: 
kertoo mahdollisuuksista, kertoo mitä toimintaa meillä on, mihin voi 
osallistua. Kutsuu myöskin mukaan ja miettiä sit jos toinen ei tule et 
mikä oli se este. Miksi se ei uskaltanu tulla tai miks se ei lähteny 
liikkeelle. (D2) 

 

Kaksi haastateltavista piti yhteistyön tekemistä tärkeänä työntekijöiden tukiessa 

maahanmuuttajien osallisuutta seurakunnassa. Molemmat heistä toivat esiin aja-

tuksen maailmanlaajuisesta kirkosta, ja toinen pohti lisäksi yhteistyötä muiden 

seurakuntien kanssa sekä resurssien yhdistämistä seurakunnassa ja yhtymässä. 

 

Jaoimme työntekijöiden ajatuksia seurakuntalaisten mahdollisuuksista tukea 

maahanmuuttajien osallisuutta kolmeen kategoriaan: seurakunnan toiminnot, 

kulttuuri-integraatio ja rinnalla kulkeminen. Eri yhteyksissä tuli ilmi, että seurakun-

nan toimintoja, joiden kautta seurakuntalaiset voivat tukea maahanmuuttajien 

osallisuutta, ovat lähes kaikkien haastateltavien mukaan kummitoiminta ja erikie-

listen yhteinen toiminta. Kulttuuri-integraatioon liittyviä asioita toi esiin kaksi haas-

tateltavaa. He mainitsivat molemmat kulttuurin opettamisen. Toinen heistä mai-

nitsi lisäksi kielen opettamisen ja suomalaisiin paikkoihin tutustuttamisen. Toinen 

heistä taas mainitsi seurakunnan toimintatavoista opettamisen.  

 

Viisi haastateltavista toi esiin rinnalla kulkemisen eri muotoja seurakuntalaisten 

tärkeiksi tehtäviksi maahanmuuttajien osallisuuden tukemisessa. Rinnalla 
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kulkemisen muodoista ystävystymisen mainitsi kolme haastateltavista. Yksi 

heistä totesi, että ystäväperheet ovat väylä osallisuuteen myös seurakunnassa, 

joten omaa persoonaa ja kodin ovia täytyy avata. Toinen mainitsi maahanmuut-

tajien kanssa juttelemisen ja kristinuskon ilosanoman välittämisen. Kolmas taas 

painotti vieraanvaraisuutta, lämmintä suhtautumista, tervehtimistä ja vierelle tu-

lemista. 

 

Maahanmuuttajien parissa joutuu laittaa ehkä vähän enemmän sen 
oman persoonansa auki ja esille. Ne seurakuntalaiset, jotka tekee ja 
on meillä ystäväperheinä maahanmuuttaja- tai pakolaisperheille. 
Täytyy ne kodin ovet avata ja olla avoin siitä, että suostuu että oma 
elämä jollain tavalla niin kun toisen luettavissa, koska sehän lukee 
sitä kaikkea muutakin siitä tavallisesta suomalaisäidistä: kattoo, että 
miten täällä eletään, mistä tarvikkeista toi laittaa ruokaa, miten se 
puhuu lapsilleen, tuosta ei puhukkaan, ne ties nyt, että ne toimii sa-
nomattakin, tää on nyt joku koodi. Maahanmuuttajaäiti väsyy nope-
asti siihen. Jaksaa olla se suomentaja ja näkee, että toisella on huoli 
niin se. Täytyy olla ystävä ja antaa itsensä ystäväksi, jos haluaa et 
se toinen rohkenee tulla mukaan. (D1) 

 

Haastatteluissa tuli esille myös osallisuuden tukemisen keinoihin liittyviä kehittä-

mistoiveita, jotka jakautuvat työtapamuutokseen, monipuolisiin tarpeisiin vastaa-

miseen, huomioimiseen ja integroimiseen. Työtapamuutokseen liittyen kaksi 

haastateltavista toivoi lisää yhdessä työskentelyä. Toinen heistä toivoi lisää aut-

tavia käsiä ja toinen yhdessä tekemistä. Toinen heistä koki myös, että työn ra-

kenne on kunnossa, mutta työn täytyisi olla määrätietoisempaa kuin mitä se nyt 

on. 

 

Meidän täytyis kehittää sitä, miten me voidaan yhdessä näiden vie-
raskielisten työntekijöiden kanssa niinku tehdä yhteisiä juttuja, olla 
niinkun saman pöydän ääressä suunnittelemassa, toteuttamassa sit-
ten erilaisin tavoin. (D1) 

 

Monipuolisiin tarpeisiin vastaamiseen liittyviä asioita mainitsi kaksi haastatelta-

vaa. Molemmat haastateltavat toivoivat hengellisyyden vahvistamista.  Toinen 

heistä totesi, että lähetystyötä voi tehdä myös Suomessa ja suomalaisten on tär-

keää rukoilla. Hän piti hengellistä osuutta työssä tärkeänä. Toinen haastatelta-

vista koki, että evankeliumin sanoman tulisi olla motivaattorina työlle. Hän toi esiin 

hengellisyyden lisäksi myös laajan avun ja ymmärryksen merkityksen, diakonisen 
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tuen, tarpeisiin vastaamisen, rauhan työn ja uskontodialogin sekä eri ryhmien 

auttamisen. Hän ajatteli, että eri ryhmiin, joita tulisi auttaa enemmän, kuuluvat 

kotona olevat, suomen kieltä osaamattomat, eriuskoiset, eri taustoista tulevat 

sekä naiset, jotka tarvitsisivat matalan kynnyksen ryhmätoimintaa. 

 

Lisää maahanmuuttajien huomioimista toivoi viisi haastateltavaa. Kaksi korosti 

kutsumisen tärkeyttä. Toinen heistä piti suomalaisten informoimista tärkeänä ja 

toinen tapahtumien ilmaisena mainostamista maahanmuuttajille. Kaksi haasta-

teltavista korosti kielen entistä parempaa huomioimista. Toinen heistä mainitsi 

tähän liittyen esimerkiksi toiveen lukutaidottomille puhutusta saarnasta ja simul-

taanitulkkauksesta. Haastateltavista kaksi toivoi enemmän mahdollisuuksien an-

tamista. Toinen mainitsi vapauksien antamisen ja toinen mahdollisuuden yhteisiin 

aterioihin, maahanmuuttajien toiveiden kuulemisen, työntekijän valmiuden toivei-

den kysymiseen ja mahdollisuuksista lisää kertomisen. Yksi haastateltavista mai-

nitsi keskustelun mahdollistamisen tärkeyden ja esteiden kartoittamisen merki-

tyksen. Yksi toi esiin myös jatkuvan yhteydenpidon tärkeyden.  

 

Kaksi haastateltavista mainitsi integroimisen suomalaiseen seurakuntaan, esi-

merkiksi ohjaamalla maahanmuuttajia messuyhteisöön ja ryhmätoimintaan ja 

kaksi integroimisen suomalaiseen elämään, esimerkiksi kulttuurin ja kielen ope-

tuksen avulla. Monia näistä työntekijät mainitsivat Leppävaaran seurakunnassa 

jo otettavan huomioon, mutta silti niihin kaivattaisiin lisää vahvistusta, jotta maa-

hanmuuttajat voisivat kokea osallisuutta seurakunnassa. 

 

 

6.4 Ennakkoluulot, kulttuurihaasteet ja niihin reagoiminen  

 

Vastaukset kysymykseen ennakkoluuloista vaihtelivat jonkin verran haastatelta-

vien välillä. Viisi haastateltavista näki, että Leppävaaran seurakunnassa ei ole 

juurikaan ennakkoluuloja, niitä on harvoin tai ennakkoluulot ovat vähentyneet. 

Vain yksi haastateltavistamme näki ennakkoluuloja olevan jatkuvasti.  Ennakko-

luulot ovat ilmenneet esimerkiksi kielteisenä asenteena maahanmuuttajia koh-

taan ja kielteisen palautteen antamisena esirukouslaatikkoihin. Sen lisäksi yksi 
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haastateltavista mainitsi kohdanneensa kielteisiä asenteita tiettyjä kulttuuriryh-

miä kohtaan.  

 

 Yhtenä syynä ennakkoluulojen vähentymiseen haastateltavat näkivät sen, että 

maahanmuuttajiin on totuttu. Ennakkoluuloja on pyritty vähentämään seurakun-

nassa opettamalla kaikkiin kohdistuvasta lähimmäisen rakkaudesta ja lähetys-

työn ytimestä.  Rauhallinen ja kiihkoton keskustelu nähtiin myös keinona vähen-

tää ennakkoluuloja. Myös tutustuminen maahanmuuttajiin ja heidän kulttuurinsa 

nähtiin yhtenä keinona rikkoa kulttuurien välisiä rajoja ja vähentää ennakkoluu-

loja.   

 

Itse koen niitä ennakkoluuloja, hiljalleen ne ovat niinkun  vähenevään 
päin tällä alueella niin, että suoranaisesti  kasvokkain  kohtaan enää 
harvemmin  vihapuhetta. Sillon 2015–2016, niin  saattoi olla  aika 
säännöllistäkin  se vihapuhe. (D1) 

 

He tulevat, he ovat meidän yhteisössä, vaikka edellenkään se yhtey-
denpito heihin ei oo välttämättä niin aktiivista, kirkkokahveilla  tai 
muuten mutta jotenkin on jo totuttu siihen, että he  tulevat ja he ovat 
uskollisia  ja näin. (D6) 

 

Kaikki haastateltavat toivat esille jossakin muodossa kulttuurierojen aiheuttamat 

haasteet. Haastatteluissa esille nousseet kulttuurierot liittyivät sosiaaliseen kans-

sakäymiseen, erilaisiin käyttäytymiskoodeihin, luottamukseen, erilaisiin aikakäsi-

tyksiin ja erilaisiin käsityksiin seurakunnan rakenteesta ja johtajuudesta. 

 

Neljä haastateltavista toi esille erilaiset aikakäsitykset. Monissa kulttuureissa ai-

kakäsitys tapaamisia sopiessa on paljon joustavampi kuin suomalaisessa kult-

tuurissa. Yksi haastateltavista näki erilaiset aikakäsitykset toisaalta haastavina 

mutta samalla myös molemminpuolisena oppimisena. Toinen haastateltavamme 

mainitsi, että maahanmuuttajan kanssa työskennellessä varattaisiin riittävästi ai-

kaa. Aikaa tulisi varata myös en vuoksi, että luottamuksen syntyminen voi kestää 

pidempää etenkin turvapaikanhakijoilla. 

 

Kaksi haastateltavista mainitsi erilaiset siivoamiskäytännöt. Erilaiset siivoamis-

käytännöt ovat aiheuttaneet toisinaan kantasuomalaisissa pahennusta, kun he 
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ovat kokeneet, että jonkin tietyn kieliryhmän edustajat jättävät aina roskat vie-

mättä tai tiskit tiskaamatta. Tähän haastateltavat näkivät yhtenä ratkaisuna sel-

keät ja selkeällä kielellä annetut ohjeet esimerkiksi siitä, miten jossakin tilaisuu-

dessa toimitaan. Yksi haastateltavistamme puolestaan piti tärkeänä, että moni-

kulttuuriseen toimintaan osallistuisi suomalaisia vapaaehtoisia, jotka voisivat ker-

toa maahanmuuttajille suomalaisesta kulttuurista.  

 

Me voidaan sopia, vaikka jos jossain on joku tilaisuus, et kuinka siellä 
nyt sitten toimitaan, kuinka astiat pestään, että ei tuu semmosta tun-
netta, että jotkut jättää roskat viemättä, vaikka roskat voitaisiin viedä. 
No sehän tietysti sit synnyttää meissä valtavan pahennuksen, että 
miks ei juuri nämä tietyt ryhmän edustajat vieneet roskista roskik-
seen. Olemmeko me kertoneet heille, ovatko he kertoneet toinen toi-
silleen. Ja lopulta onko roskien viemättömyys, kuinka iso asia, jos 
me saadaan paikalle 50 ihmistä. Eli onko meidän arvojärjestykset 
sellaisia, että me mennään tää järjestelmä edellä vai mennäänkö me 
ihmiset edellä. (D6) 

 
Sitä pitää vaan yrittää selittää, että ei ainakaan siltä puolelta tuu sitä, 
että perusteita sanomisille ja kielten asenteiden vahvistamiselle löy-
tyisi, että he ovat aina epäsiistejä ja he ei koskaan kunnioita kellon-
aikoja ja he jättää keittiön siivoomatta. Pitää vaan yrittää suomalaista 
järjestelmää selittää, se on niinkun yks. Totta kai pitää puolustaa, jos 
kantasuomalaisten työntekijöiden asenteet on liian kovia ja julmia. 
(D2) 

 

Yksi haastateltavistamme piti tärkeänä myös kulttuuristen reunaehtojen huomioi-

mista. Esimerkiksi tapahtumia suunniteltaessa tulisi huomioida maahanmuutta-

jien uskonnolliset juhlat, niin ettei esimerkiksi piknikkiä suunnitella ramadanin ai-

kana.  Yksi haastateltavistamme toi esille, että myös kutsumisen suhteen voi olla 

eroja kulttuurien välillä. Suomalaiset harvoin kutsuvat maahanmuuttajia kotiinsa, 

kun taas toisissa kulttuureissa se on yleisempää. Lisäksi toisessa haastattelussa 

tuli esille, että suomalaiset ovat hyvin arkoja kutsumaan maahanmuuttajia ko-

tiinsa. Haastateltavat pitivät maahanmuuttajien kutsumista kuitenkin tärkeänä ja 

näkivät vaihtoehtona kotiin kutsumiselle esimerkiksi kutsumisen johonkin kahvi-

laan tai seurakunnan toimintaan.  

 

Yksi haastateltavistamme toi esille erilaiset käsitykset seurakunnasta ja seura-

kunnan johtajuudesta. Meidän seurakuntamme ovat suuria työtekijävetoisia or-

ganisaatioita. Toisissa kulttuureissa on enemmän heimoyhteisöjä, joilla on joku 
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tietty johtaja.  Tämä näkyy haastateltavamme mukaan siinä, että maahanmuut-

tajat usein kaipaavat sitä, että heitä johdetaan. Näissä kulttuureissa myös pappi 

on usein paljon tutumpi kuin meidän kulttuurissamme.  

 

Kolme haastateltavistamme toi myös esille, että kulttuurierot eivät ole ainoastaan 

haasteita vaan myös mahdollisuuksia. Yksi heistä vielä lisäsi, että kaikkien kult-

tuurierojen silottaminen ei ole koskaan mahdollista, mutta on tärkeää, että pysty-

tään niistä huolimatta elämään yhdessä. Lisäksi kaksi haastateltavista muistutti, 

että mikään kulttuuri ei ole yhtenäinen kulttuuri, vaan myös eri kulttuureiden si-

sällä on useita kulttuureita.  

 

Luulen, että kulttuurierojen kaikki silottaminen ja ohittaminen ei tule 
oleen koskaan mahdollista. Mut että kirkon työtekijä tekee varmaan 
silloin hyvää työtä, jos hän pystyy luomaan semmoiset puitteet, että 
me erilaiset ihmiset, niinku mä ajattelen, vaikka suomen kielen opet-
tamisryhmässä voidaan niinku olla yhdessä tai jumalanpalveluk-
sessa ja sillä tavalla kuitenkin samanarvoisina vaikka erilaisina, täm-
mönenkin fraasi on sanottu. (D6) 

 

 

6.5 Maahanmuuttajatyön vahvuudet ja haasteet  

 

Haasteiksi Leppävaaran seurakunnan maahanmuuttajatyössä työntekijät kokivat 

joidenkin toimintojen puutteen, tavoittavuuden, resurssit ja määrätiedottomuuden 

työmallin rakentamisessa.  Toimintojen puutteeseen liittyen kolme haastatelta-

vista toi esiin erikielisten työntekijöiden riittämättömän määrän. Yksi toivoi lisää 

osaamista eksoottisemmilla kielillä, toinen toivoi erityisesti darinkielistä työnteki-

jää edes osa-aikaisena ja kolmas toivoi enemmän maahanmuuttajia työnteki-

jöiksi. Kaksi haastateltavista mainitsi kantaväestön ja maahanmuuttajien yhteisen 

toiminnan heikkouden. Yksi haasteltavista totesi heikkoudeksi vastaanottokes-

kustyön vähäisyyden. 

 

No sit yks heikkous vois olla se, että tää yhteys joskus, niinku vieras-
kieliseen toimintaan meillä suomenkielisillä ei oo aina niin hyvä, kun 
se vois olla.  (D1) 
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Kolme haastateltavaa kertoi haasteita olevan tavoittavuudessa. Yksi heistä mai-

nitsi kutsumisessa ja vastaanottavuudessa olevan puutteita. Yksi toi esiin sosi-

aalisen verkoston pienuuden haasteet ja yksi valmistautumattomuuden turvapai-

kanhakijoiden tuloon vuonna 2015. Resurssien puutteesta oli huolissaan neljä 

haastateltavaa. Kaksi heistä viittasi vapaaehtoisten puutteeseen ja työntekijöiden 

ajan riittämättömyyteen erityisesti pitkien turvapaikkaprosessien vuoksi. Heistä 

toinen toi esiin myös jaksamisen rajat ja turvapaikanhakijoiden kasaantumisen 

määrän Leppävaaraan. Yksi haastateltavista oli huolissaan toimintaan osallistu-

vien taloudellisista resursseista ja yksi seurakunnan taloudellisista resursseista. 

Yksi haastateltavista taas piti yhteisen työmallin puuttumista haasteena. 

 

Puolet haasteltavista ilmaisi olevansa tyytymättömiä johonkin asiaan seurakun-

nassa. Yksi mainitsi, että toimintaan osallistuvia on enemmän kuin jäseniä. Kaksi 

ilmaisi tyytymättömyyttä toimintoihin. Toinen heistä kertoi haasteesta eri ihmis-

ryhmille sopivan toimintatavan löytymisessä ja toinen mainitsi darinkielisen työn-

tekijän puuttumisen. Yksi haastateltavista koki, että avoimen ja kutsuvan yhteisön 

rakentamiseen liittyy jonkin verran määrätiedottomuutta ja kaipaisi siihen entistä 

enemmän johdonmukaisuutta. 

 

Maahanmuuttajatyön vahvuudet liittyivät eri kulttuuri- ja kielitaustaisten huomioi-

miseen, positiivisiin piirteisiin, yhteistyöhön ja seurakunnan tahtotilaan.  Viisi 

haastateltavista toi vahvuutena esiin eri kulttuuri- ja kielitaustaisten huomioimi-

sen. Neljä heistä mainitsi monitaitoiset ja -taustaiset työntekijät. Heistä kaksi ko-

rosti erilaisten ja erikielisten seurakuntalaisten olevan itsessään vahvuus. Toiset 

kaksi haasteltavaa korostivat vieraskielistä työtä vahvuutena. Kaksi mainitsi vah-

vuutena myös monikulttuuriset tapahtumat. Yksi haasteltava toi esiin kutsumisen 

ja turvapaikanhakijoiden tuloon reagoimisen vahvuutena. 

 

Vahvuus on varmastikin se, mikä seurakuntatyössä yleensäkin on 
vahvuus, että meillä on hyvät ja hyvin koulutetut työntekijät, jotka tun-
tevat suomalaisen yhteiskunnan myöskin avustusorganisaatioiden 
toiminnan erittäin hyvin ja ovat myöskin hyvin verkostoituneita yhteis-
kuntaan. Sitä kautta saamme kyllä asioitamme vietyä eteenpäin, 
maahanmuuttajien asioita vietyä eteenpäin. Työntekijämme ovat 
myöskin länsimaisissa kielissä hyvin kielitaitoisia. (D6) 
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Neljä haastateltavaa piti vahvuutena yhteistyön tekemistä. He mainitsivat muun 

muassa leiriyhteistyön, seurakuntien yhteistyön ja lähetysjärjestöjen tukemisen. 

Kolme haastateltavaa mainitsi seurakunnan tahtotilan olevan hyvä. Heidän mie-

lestään seurakunnassa on esimerkiksi yritteliäisyyttä, tahtoa, mahdollisuuksien 

tarjoamista sekä seurakunnan johtajien antamaa tukea. Lisäksi muutama haas-

tateltava mainitsi muita seurakunnan positiivisia piirteitä, joita olivat työn moni-

puolisuus ja laajuus, oppimisen tuoma osaaminen, työntekijöiden taidot, lähetys-

työ ja seurakunnan näkyvyys. 

 

 

6.6 Työn kehittäminen 

 

Työn kehittämisen ja resurssien suuntaamisen jaoimme toimintojen lisäämiseen, 

osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseen, mahdollisuuksien tukemiseen, 

vapaaehtoistoimintaan, yhteisvastuulliseen työhön, henkisiin ja hengellisiin tar-

peisiin vastaamiseen sekä olemassa olevan työn kehittämiseen. Kokosimme ke-

hittämistoiveet taulukkoon (taulukko 2). Taulukossa esiintyviin työtapamuutoksiin 

on sisällytetty yhteisvastuullinen työ ja aiemmin avatut kehittämistoiveet työmal-

liin. Lisäksi sisällytimme olemassa olevan työn kehittämisen toimintojen kehittä-

misen ja lisäämisen alle. 

 

Neljä haastateltavaa mainitsi kehittämistarpeita olevan toimintojen lisäämisessä.  

Kaksi heistä toivoi enemmän maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteistä toimin-

taa. Yksittäisiä toiveita tuli kummitoiminnan lisäämisestä, naisten ryhmän ja uu-

sien TZ-kuororyhmien perustamisesta sekä mukaan kutsuvien toimintatapojen 

kehittämisestä. Yksi haastateltavista toivoi myös toimintoja kääntymättömien 

kohtaamiseen ja uskontodialogia, joka tuli esille myös muutamissa muissa haas-

tatteluissa eri yhteyksissä. Tällä hetkellä Leppävaaran seurakunnassa onkin jo 

suunnitteilla uskontodialogin ja rauhan työn kehittämistä Scriptural Reasoning -

menetelmän pohjalta.  

 

Ja jos tehdä enemmän tapahtumia, tutustuminen tapahtumia maa-
hanmuuttajien ja suomalaisten kanssa yhdessä. Se auttaa monille. 
(D3) 
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Neljä haastateltavaa totesi, että kehittämistarpeita olisi osallisuuden ja yhteisölli-

syyden vahvistamisessa. Yksi mainitsi positiivisen yhteisöllisen seurakuntaelä-

män rakentamisen, osallistavuuden ja seurakuntalaisten osaamisen hyödyntämi-

sen. Toinen mainitsi kiinnostuksen ihmisiin, kunnioituksen ja keskinäisen yhtey-

den, yhdessä elämisen ja varomisen, etteivät eri kieliryhmät eristäytyisi. Kolmas 

otti esiin kohtaamisen ja mukaan ottamisen taitojen vahvistamisen ja neljäs suh-

teiden luomisen kirkon sisällä. 

 

Mikä kenties vois olla sellanen kritiikin paikka, on se, että aina kun 
tehdään tämmöistä työtä jonkun omalla kielellä, niin meidän täytyy 
varoa sitä eristäytymistä, tietynlaista gettoutumista ja olla etsimässä 
yhdessä sitä tietä, että kuinka nää ihmiset – – Ei niin, että yhtäkkiä 
heistä tulee jotenki kaikki Suomen kulttuurikodit omaksuneita, suo-
men kielen kaikki sijamuodot virheettömästi osaavia henkilöitä, jotka 
ei erottaudu massasta lainkaan.  (D1) 

 

Mut että säilyis se sellanen  kunnioitus ja keskinäinen yhteys ja sii-
nähän mä ajattelen olevan seurakunnan ytimessä, että me kunnioi-
tamme toisiamme ja meillä on yhteinen Jumala, perusasioista  suurin 
piirtein samaa mieltä.  Ja sillon meillä on myöskin niin ku mahdolli-
suus olla joistakin asioista vaikka erimieltä ja nähdä, että sekään ei 
nyt sitte hajota tätä meidän maailmaamme. (D1) 

 

Kolme haastateltavista toi esille mahdollisuuksien tukemiseen liittyviä kehittämis-

tarpeita. Kaksi mainitsi, että maahanmuuttajien omaa ääntä voisi kuunnella 

enemmän ja toinen heistä totesi, että maahanmuuttajat voisivat tehdä itse maa-

hanmuuttajatyötä enemmänkin. Yksi työntekijä mainitsi omien rajojen ja mahdol-

lisuuksien tunnistamisen kehittämisen tärkeyden vieraskielisten kohtaamisessa. 

Yksi mainitsi myös, että tiloja voisi antaa enemmän käyttöön. Hänen mielestään 

seurakunnassa pitäisi entistä paremmin huomioida ja tiedostaa alueen väestö 

sekä olla joustavampia ja vastata haasteisiin jo ennen kuin niitä esitetään. 

 

Kaksi haastateltavaa toi esiin vapaaehtoisuuden kehittämisen. He kokivat, että 

vapaaehtoisia tarvittaisiin enemmän. Toinen heistä totesi, että vapaaehtoisia 

voisi ottaa myös kirkon ulkopuolelta. Toinen toi esiin vapaaehtoisten keskinäisten 

kulttuurierojen paremman huomioimisen tarpeen. Hän kertoi, että maahanmuut-

taja ei välttämättä ymmärrä käytäntöjä samalla tavalla kuin suomalainen, joten 

kulttuurieroista täytyisi keskustella enemmän. Kaksi haastateltavista korosti 
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yhteisvastuullisen työn tärkeyttä. Leppävaaran seurakunnassa on jo kohdennettu 

paljon resursseja maahanmuuttajatyöhön, eikä se voi yksinään vastata kaikkiin 

heidän tarpeisiinsa, vaan tarvitaan kirkkokuntien yhteistyötä.  

 

Kaksi haastateltavaa mainitsi hengellisiin ja henkisiin tarpeisiin liittyen kehittämis-

tarpeita. Toinen totesi, että missionääristä ajattelua voisi vahvistaa ja toinen toivoi 

parempaa hengellisten tarpeiden todesta ottamista ja resurssien lisäämistä Raa-

mattuopetukseen. Toinen haastateltavista sanoi myös, että henkistä tukea voisi 

antaa enemmän. Kaksi työntekijää mainitsi, että tällä hetkellä pääpainopiste on 

olemassa olevan työn kehittämisessä. Yksi haastateltavista mainitsi myös, että 

nykyisen koronatilanteen vuoksi verkkomateriaaleja todennäköisesti luodaan 

enemmän kuin aiemmin. 

 

Jopa eri uskoiset, muslimitkin, pyytää rukousta, et rukoillaanko ja tuo 
hengellisiä tarpeitakin esille ja uskon kysymyksiä. Toki kristityt vielä 
enemmän kysyy, että mihin minä voin osallistua ja onko teillä Raa-
mattupiiriä, mihin voisin mennä. (D2) 
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Taulukko 2. LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIVEITA 
MAAHANMUUTTAJATYÖN KEHITTÄMISESTÄ -KOONTI 
 
 
 
 
 

• Maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteinen toiminta 
• Kummitoiminta 
• TZ-kuororyhmät 
• Kääntymättömien kohtaaminen 
• Mukaan kutsuvat toimintatavat 
• Olemassa olevan työn kehittäminen 
• Uskontodialogin kehittäminen 
• Naisten ryhmän perustaminen 
• Verkkomateriaalien luominen 
• Lisää apua kotona oleville, suomen kieltä osaamattomille, eriuskoisille ja eri 

taustoista tuleville 
 
 
 

• Yhteisöllisyyden vahvistaminen 
• Osallistavuuden vahvistaminen 
• Seurakuntalaisten osaamisen huomioiminen 
• Kunnioittaminen 
• Keskinäinen yhteyden rakentaminen 
• Kieliryhmien eristäytymisen välttäminen 
• Kohtaamisen ja mukaan ottamisen taitojen vahvistaminen 
• Suhteiden luominen kirkon sisällä 
• Kutsuminen 
• Jatkuva yhteydenpito 
• Tapahtumien ilmaisena mainostaminen 
• Kielen huomioiminen (puhuttu saarna, simultaanitulkkaus) 
• Messuyhteisöön ja ryhmätoimintaan ohjaaminen 

 
 
 

• Maahanmuuttajien oman äänen ja toiveiden kuunteleminen 
• Maahanmuuttajien itse tekemän maahanmuuttajatyön lisääminen 
• Rajojen ja mahdollisuuksien kehittäminen vieraskielisten kohtaamisessa 
• Mahdollisuuksista kertominen 
• Tilojen käyttöön antaminen 
• Alueen väestön tiedostaminen ja huomioiminen 
• Tarpeisiin vastaaminen 
• Yhteisten aterioiden mahdollistaminen 
• Esteiden kartoittaminen 
• Keskustelun mahdollistaminen 

TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JA LISÄÄMINEN 

OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN KEHITTÄMINEN 

MAHDOLLISUUKSIEN TUKEMINEN 
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• Vapaaehtoisten määrän lisääminen 
• Vapaaehtoisten ottaminen kirkon ulkopuolelta 
• Vapaaehtoisten keskinäisten kulttuurierojen huomioiminen 

 
 
 

• Kirkkokuntien yhteisen vastuun huomioiminen 
• Yhdessä työskenteleminen 
• Eri kielisten työntekijöiden lisääminen (esim. darinkielinen työntekijä) 
• Määrätietoinen ja johdonmukainen työote 

 
 
 

• Missionäärisen ajattelun vahvistaminen 
• Hengellisten tarpeiden todesta ottaminen 
• Raamattuopetuksen lisääminen 
• Henkisen tuen antaminen 

  

VAPAAEHTOISTYÖ 

TYÖTAPAMUUTOKSET 

HENKISET JA HENGELLISET TARPEET 
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 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Olemme tarkastelleet opinnäytetyössämme maahanmuuttajien osallisuutta ja 

sen vahvistamisen keinoja Leppävaraan seurakunnassa. Ensimmäinen tutkimus-

kysymyksemme oli “Miten Leppävaaran seurakunnan monikulttuurinen työ tukee 

maahanmuuttajien osallisuutta seurakunnassa?”  

 

Osallistuminen liittyy olennaisesti osallisuuden kokemukseen (Särkelä-Kukko 

2014, 35–36). Tutkimuksessa selvisi, että Leppävaaran seurakunnan työntekijät 

pyrkivät tukemaan maahanmuuttajia kahdenlaisella strategialla eli osallistamalla 

heitä heidän oman kieliseen toimintaansa sekä seurakunnan yhteiseen toimin-

taan. Työntekijät tukevat osallistumista olemalla vastaanottavaisia, kutsumalla 

maahanmuuttajia mukaan toimintaan ja kertomalla maahanmuuttajille toimin-

nasta ja huomioimalla kulttuurin sekä mahdolliset esteet osallistumiselle.  Tutki-

mustulosten perusteella maahanmuuttajat kuulevat toiminnasta usein sosiaali-

sen median tai sosiaalisten verkostojen kautta. Lehti-ilmoitukset ja suomenkieli-

set mainokset eivät tavoita juurikaan maahanmuuttajia. 

 

Maahanmuuttajien tarpeet seurakunnassa ovat hyvin moninaiset. Ne liittyvät 

hengellisiin, diakonisiin, kulttuurisiin, kielellisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin. Leppä-

vaaran seurakunta on pystynyt vastaamaan etenkin diakonisiin ja kielellisiin tar-

peisiin. Diakonisiin tarpeisiin seurakunta on pystynyt vastamaan esimerkiksi jär-

jestämällä diakoniatyyppisiä retkiä, antamalla avustuksia vastaanottokeskukseen 

sekä antamalla henkilökohtaista tukea ja neuvontaa.  Työntekijöiden antama dia-

koninen tuki koetaankin olennaisena osana maahanmuuttajien kanssa tehtävää 

työtä.  

 

Kielellisiin tarpeisiin seurakunta on vastannut esimerkiksi järjestämällä suomen 

kielen opetusta ja kääntämällä messuohjelmia ja saarnatekstejä eri kielille. Kieli-

taidon merkitys sosiaaliseen osallisuuteen tulee esille myös Bianin (2017) ja Kan-

kaan (2020) tutkimuksissa. Vaikka tarkastelimmekin opinnäytetyössämme osalli-

suutta seurakuntakontekstissa, niin on selvää, että suomen kielen osaaminen tu-

kee myös maahanmuuttajien osallisuutta seurakuntaan. Osa Leppävaaran 
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seurakunnan työntekijöistä näkeekin huonon kielitaidon olevan yksi syy sille, 

miksi osa maahanmuuttajista ei osallistu suomenkieliseen jumalanpalvelukseen 

tai muuhun suomenkieliseen toimintaan. Toisaalta Kankaan (2020) tutkimuk-

sesta selviää, että vuorovaikutus muihin ihmisiin tukee kielitaitoa, mikä puoles-

taan edistää sosiaalista osallisuutta. Seurakunnan toimintaan osallistuminen voi 

siis jo itsessään olla kielitaitoa tukeva tekijä.  

  

Rasismi voidaan ymmärtää monin eri tavoin, mutta se usein ilmenee tietynlaisena 

puhetapana ja ideologiana sekä sosiaalisina käytäntöinä, esimerkiksi syrjintänä 

ja nimittelynä (Puuronen 2011, 48–57). Tiedonantajien kokemuksen mukaan 

Leppävaaran seurakunnassa ei ole paljoa ennakkoluuloja ja ennakkoluulot ovat 

vähentyneet vuosista 2015–2016.  Leppävaaran seurakunta on pyrkinyt vähen-

tämään ennakkoluuloja esimerkiksi opettamalla seurakunnassa kaikkiin kohdis-

tuvasta lähimmäisen rakkaudesta ja lähetystyön ytimestä. Ennakkoluulojen si-

jaan työntekijät näkevät Leppävaaran seurakunnassa olevan vielä ylitettäviä kult-

tuurirajoja. Nämä kulttuurirajat liittyvät esimerkiksi erilaisiin aikakäsityksiin ja sii-

voamiskäytäntöihin.  

 

Työntekijät hyödyntävät työssään hyvin kulttuurisensitiivistä työotetta ja kulttuu-

rista kompotenssiaan. Kulttuurisensitiivisyys on pyrkimystä ymmärtää ja kunnioit-

taa eri taustoista tulevia ihmisiä ja kulttuurinen kompotenssi on kunnioittamista ja 

syrjivän ilmapiirin vastustamista (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Aiheet. Maa-

hanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus. Työn tueksi. Hyviä käytäntöjä. Kulttuuri-

sensitiivinen työote). Kulttuurisensitiivisyys näkyy esimerkiksi ajan antamisena ja 

kulttuurieroista keskustelemisena. Kulttuurinen kompetenssi taas näkyy syrjimi-

sen vastustamisena ja kulttuurierojen huomioonottamisena. 

   

Leppävaaran seurakunnassa seurakuntalaisilla on erilaisia mahdollisuuksia tu-

kea maahanmuuttajien osallisuutta. He voivat päästä kummeiksi ja osallistua eri 

kieliryhmien yhteiseen toimintaan. He voivat opettaa suomalaista kulttuuria ja kul-

kea maahanmuuttajien rinnalla ystävystymällä heidän kanssaan. 

 

Toinen tutkimuskysymyksemme oli: “Millaisia kehittämistarpeita Leppävaaran 

seurakunnan työntekijät näkevät työssään osallisuuden näkökulmasta?” 



48 
 

 

Tutkimuksessa keskeisenä tuli esiin osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämisen 

tärkeys. Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat keskeinen osa kirkon olemusta. (Suo-

men evankelisluterilainen kirkko. Plus. Seurakuntaelämä. Diakonia. Sosiaalinen 

hyvinvointi ja ihmissuhteet. Osallisuus). Työntekijät Leppävaaran seurakunnassa 

toivovat, että eri kieliryhmät eivät erkaantuisi toisistaan, vaan kantasuomalaisten 

ja maahanmuuttajien yhteiseen toimintaan panostettaisiin enemmän. Yhteisölli-

syyttä ja osallisuutta työntekijöiden mielestä voisi tukea yhteisen toiminnan lisäksi 

huomioimalla seurakuntalaisten osaamista enemmän ja kunnioittamalla heitä. 

 

Työntekijät kokevat, että joitakin maahanmuuttajien tarpeita täytyisi huomioida 

entistä paremmin. Tällaisia tarpeita ovat esimerkiksi hengelliset tarpeet.  Myös 

henkistä tukea toivotaan pystyttävän antamaan enemmän esimerkiksi yksinäi-

sille. Työntekijöiden mielestä maahanmuuttajien kutsumista seurakuntaan täy-

tyisi vahvistaa, yhteydenpitoa lisätä, kieltä huomioida enemmän ja kuunnella 

maahanmuuttajien ääntä paremmin. Heidän mielestään maahanmuuttajille tulisi 

myös antaa enemmän mahdollisuuksia toimia itse seurakunnassa. Tutkimuk-

sessa korostui lisäksi ystävän tarve, johon ei koettu pystyttävän vastaamaan tar-

peeksi.  

 

Työntekijät kaipaavat muutoksia toimintatapoihin ja toimintoihin. Monet heistä 

kuitenkin kokevat oman työn kehittämisen tärkeämpänä kuin uusien toimintojen 

ja työmäärän lisäämisen. Enemmän yhdessä työskentelyä ja entistä määrätietoi-

sempaa työotetta toivottaisiin. Vapaaehtoisia tarvittaisiin lisää ja heidän kulttuuri-

tietämystään täytyisi tukea paremmin. Uusille vieraskielisille työntekijöille olisi tar-

vetta, mikäli resurssit sen mahdollistaisivat. Uskontodialogia toivotaan enemmän 

ja seurakunnassa onkin jo kehitteillä uskontodialogi-ryhmä Scriptural Reasoning 

-menetelmän pohjalta. Uskontodialogissa haastetaan ennakkoluuloja ja tutustu-

taan toisten uskontoihin (Rautionmaa 2010, 9). Tällä hetkellä koronatilanteesta 

johtuen Leppävaaran seurakunnassa kehitetään myös verkkomateriaaleja. 

 

Leppävaaran seurakunnassa on kohdistettu paljon resursseja maahanmuuttaja-

työhön. Työ on monipuolista ja se on vastannut alueen monikulttuuristumisen 

tuomiin haasteisiin. Maahanmuuttajat on otettu osaksi yhteisöä ja seurakunta 

näyttää toimivan strategiansa mukaan osallisuuden edistämiseksi. Toisaalta 
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osallisuus vaikuttaa toimivan paremmin juuri omille kieli ryhmille suunnatussa toi-

minnassa kuin koko seurakunnan yhteisessä toiminnassa. On vaikea sanoa, joh-

tuuko tämä tottumuksesta, maahanmuuttajien omasta halusta vai seurakunnan 

järjestämästä toiminnasta. Leppävaaran seurakunnassa maahanmuuttajatyössä 

rakenne ja moni asia toimii todella hyvin, mutta kehittämistarpeita on silti paljon. 

Uskomme, että niihin reagoiminen vahvistaa Leppävaaran maahanmuuttajatyötä 

entisestään. Tuloksista voi olla hyötyä myös muille seurakunnille. Leppävaarassa 

on monta esimerkillistä toimintatapaa ja työntekijöiltä tuli monia ideoita työn ke-

hittämiseen. Lisäksi yhteistyötä muiden seurakuntien kanssa toivottiin vahvistet-

tavan. 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, miten työntekijät näkevät työnsä tu-

kevan maahanmuuttajien osallisuutta ja millaisia kehittämistarpeita he näkevät 

siinä. Tärkeä jatkotutkimusaihe voisi olla maahanmuuttajien omien osallisuuden 

kokemusten selvittäminen. Muutama työntekijä mainitsikin, että maahanmuutta-

jat itse ovat tässä parhaita asiantuntijoita. Lisäksi työntekijöiden ja maahanmuut-

tajien ajatuksia osallisuudesta voisi vertailla keskenään. Jatkotutkimusta voisi 

tehdä myös eri kieliryhmien parissa erikseen, sillä kulttuurien välillä on eroja. Jo 

kehitteillä oleva uskontodialogiryhmä tarjoaa jatkotutkimukselle aihetta. Haastat-

teluissa ilmeni, että uskontodialogissa haasteena on se, että helpoiten vain us-

konnolliset johtajat keskustelevat ja muut, erityisesti naiset, eivät johtajien läsnä 

ollessa puhu uskontoon liittyvistä asioista. Jatkotutkimuksessa voisi siis selvittää, 

kuinka muut kuin uskonnolliset johtajat saataisiin ääneen.  
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 POHDINTA  

 

 

8.1 Tutkimuksen eettisyys  

 

Tutkimusaiheen valinta on osa tutkimuksen eettisyyttä. Tuomen ja Sarajärven 

(2013, 129) mukaan tutkimukseen ryhdyttäessä tulisi tarkastella kenen ehdoilla   

tutkimusaihe valitaan ja miksi tutkimuksen ryhdytään. Saimme aiheidean tutki-

mukseemme yhteistyötaholtamme, joten kyseiseen tutkimukseen ryhtyminen oli 

perusteltua.   

 

Tutkimuksen eettisyyteen kuuluu myös osallistujan tietoisuus siitä, mistä tutki-

muksessa on kyse, mitkä ovat tutkimuksen tavoitteet, käytettävät menetelmät ja 

mahdolliset riskit. Haastateltavien nimiä ei tulisi myöskään mainita, elleivät he ole 

antaneet siihen erikseen lupaa. (Tuomen ja Sarajärven 2013, 131.) Kerroimme 

kaikille haastateltaville tutkimuksen tarkoituksen, tavoitteet ja mahdolliset riskit 

esimerkiksi tunnistettavuuteen liittyen jo osallistujia kyseltäessä. 

 

Vieraskielisten haastateltavien kohdalla kysyimme joitakin tarkentavia kysymyk-

siä ja muotoilimme joitakin kysymyksiä uudelleen varmistaaksemme, että he oli-

vat ymmärtäneet kysymykset oikein ja että me olimme ymmärtäneet vastaukset 

oikein. Vieraskieliset haastateltavat pyysivät tätä myös itse.  Vältimme kuitenkin 

vastausten ohjailua.  Yhden vieraskielisen haastateltavan kanssa kävimme haas-

tattelukysymykset yksityiskohtaisesti läpi ennen haastattelua. 

 

Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa pohdimme pitkään, käytämmekö tutki-

muksessamme sanaa maahanmuuttajat. Eräs työntekijöistä kertoi meille Kehit-

tämis- ja innovaatiotoiminta kurssilla tekemässämme testihaastattelussa, että 

Leppävaaran seurakunnassa puhutaan mieluummin “muualta Suomeen muutta-

neista”, sillä puhe maahanmuuttajista voi tuntua leimaavalta. Sana “maahan-

muuttajat” on kuitenkin yleisesti käytössä ja sen käyttäminen tuntui tutkimuk-

semme kannalta selkeämmältä, joten sanan käyttäminen oli perusteltua. Ker-

roimme tämän myös kyseiselle työntekijälle. 
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Hyviin tieteellisiin käytäntöihin kuuluvat tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja ra-

portointi tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten tavalla. Tutkimuksessa tu-

lisi myös noudattaa huolellisuutta ja tarkkuutta tulosten tallentamisessa, esittämi-

sessä ja tutkimuksen arvioinnissa. Tutkimuksen raportointi tulisi olla myös tark-

kaa ja tutkimusten osapuolten kanssa tulisi sopia, miten aineistoa säilytetään ja 

säilyttämisen tulisi olla myös määriteltyä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 132–133.)  

Noudatimme tutkimuksessamme tarkkuutta ja huolellisuutta suunnitteluvaiheesta 

lähtien. Kirjasimme opinnäytetyömme raporttiin jokaisen vaiheen, käyttämämme 

menetelmät sekä sen, miten käsittelemme haastattelumateriaalia. Kerroimme 

myös haastateltaville siitä, miten aiomme haastattelumateriaalia säilyttää ja hyö-

dyntää. Litteroinnissa pyrimme noudattamaan tarkkuutta. Jätimme kuitenkin joi-

takin täytesanoja ja äännähdyksiä pois, sillä ne vaikeuttivat tekstin ymmärrettä-

vyyttä. Hyödynsimme haastattelumateriaalista vain tietoa, joka oli tutkimuk-

semme kannalta olennaista.   

 

 

8.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen laatu vaikuttaa opinnäytetyön luotettavuuteen. Laatuun liittyviä teki-

jöitä ovat hyvä haastattelurunko, laitteiston toimivuuden varmistaminen, tallentei-

den kuuluvuus, litteroiminen pian haastatteluiden jälkeen, litteroinnin yhdenmu-

kaisuus ja järjestelmällinen luokittelu. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 184–185.)  

 

Suunnittelimme haastattelurungon huolellisesti ja saimme apua sen hiomiseen 

opettajilta ja yhteistyötaholtamme. Haastatteluja tehdessämme huolehdimme pu-

helimen ja äänityslaitteen akun riittävyydestä ja pyrimme asettamaan laitteet kuu-

loetäisyydelle haastateltavista. Valitettavasti yhden haastattelun kohdalla litte-

roidessamme huomasimme, että muutama lause jäi kuulumattomiin. Todennä-

köisesti sillä ei ollut paljoa vaikutusta lopputuloksiin, sillä ääni katosi kohdissa, 

jotka eivät suoraan vastanneet tutkimuskysymyksiimme. Litteroinnin suoritimme 

noin kolmen viikon kuluessa haastatteluiden tekemisestä. Käytimme molemmat 

litteroinnissa samaa menetelmää. Jätimme litteraateista pois ne kohdat, joista 

haastateltavat eivät olleet varmoja, haluavatko he niitä opinnäytetyöhömme. Ai-

neiston luokittelun teimme yhdessä.  
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Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella myös reliaabeliuden ja validiuden 

kautta. Reliaabelius voidaan määritellä kolmella tavalla, joista yhdessä tutkimus 

on tehty samalle henkilölle kahdesti ja molemmilla kerroilla on saatu sama tulos, 

toisessa kaksi arvioitsijaa päätyy samaan lopputulokseen ja kolmannessa kaksi 

arvioijaa päätyy keskustelun avulla yksimielisyyteen. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 

186.) Teimme haastattelut vain kerran ja puolessa niistä olimme yhtä aikaa pai-

kalla. Litteraattien sisällönanalyysin teimme yhdessä ja keskustelujen kautta pää-

simme yhteisymmärrykseen siitä, mitä haastateltavat tarkoittivat.  
 

Validiuteen liittyvät ennustevalidius eli myöhempien tutkimustulosten ennustetta-

vuuden arvioinnin mahdollisuus ja tutkimusasetelmavalidius. Tutkimusasetelma-

validiuteen kuuluvat rakennevalidius, sisäinen validius ja ulkoinen validius. Ra-

kennevalidiudessa arvioidaan, onko tutkimus vastannut siihen, mihin sen piti vas-

tata, ovatko käsitteet sopivia ja onko käsitteitä määritelty tutkittaville tarpeeksi. 

Sisäinen validius huomioi kontekstuaaliset tekijät tuloksien analysoinnissa ja ul-

koinen validius historiallisten ja kulttuurillisten tekijöiden vaikutuksen. (Hirsjärvi & 

Hurme 2015, 186–188.) Emme ole opinnäytetyössämme arvioineet mahdollisten 

tulevien tutkimusten ennustettavuutta. Mahdollisesti tuloksemme voivat kuitenkin 

olla samansuuntaisia kuin maahanmuuttajien näkemykset, mutta sitä täytyisi tut-

kia enemmän. Monet haastateltavat työntekijät antoivat samansuuntaisia vas-

tauksia keskenään, joten on mahdollista, että muilla Leppävaaran seurakunnan 

työntekijöillä on samansuuntaisia ajatuksia maahanmuuttajien osallisuudesta ja 

siihen liittyvistä kehittämistarpeista. Tässä tutkimuksessa saimme haastatteluky-

symysten avulla vastaukset tutkimuskysymyksiimme. Käsitteet, joita käytimme, 

liittyivät osallisuuteen ja maahanmuuttoon. Määrittelimme käsitteitä haastatelta-

ville pyydettäessä ja jos huomasimme, että haastateltava ymmärsi kysymyksen 

väärin. Yksi tutkimukseen vaikuttava kontekstuaalinen tekijä on vallitseva koro-

napandemia. Se vaikutti hieman joidenkin haastateltavien vastauksiin tällä het-

kellä kehitteillä olevista suunnitelmista. Jouduimme tilanteen vuoksi myös teke-

mään yhden haastattelun puhelinhaastatteluna ja kahdessa haastattelussa vain 

toinen meistä oli paikalla. 
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8.3 Oppiminen ja ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyömme aikana opimme hyödyntämään tutkimustietoa ammatillisen 

kasvun kehittämisessä ja uskomme, että se auttaa meitä myös tulevaisuudessa 

kehittämään työtämme.  Tutkimustiedon etsiminen toi meille opinnäytetyömme 

alkuvaiheessa haasteita, mutta kehityimme siinä työskentelymme aikana. 

Opimme paljon erilaisista tutkimus- ja analysointimenetelmistä. Huomasimme 

tutkimuksen aikana myös asioita, joita olisimme voineet tehdä toisin. Esimerkiksi 

jotkut teemahaastattelukysymyksemme eivät olleet kovin tarpeellisia aineiston-

keruun kannalta.  Avasimme myös tulokset tarkemmin kuin olisi ollut tarpeen, 

mikä tekee luettavuudesta hieman raskasta. Tämän vuoksi helpotimme lukemista 

taulukon avulla. Opimme, että kvantifiointi sopii paremmin laajojen tutkimusai-

neistojen käsittelyyn. Pidämme kuitenkin tätä kaikkea arvokkaana oppimiskoke-

muksena. 

 

Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kompetensseihin kuuluvat sosiaalialan 

eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmä-

osaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen ke-

hittämis- ja innovaatio-osaaminen sekä työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaa-

minen (Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opiskelu. Opiskelijan polku. Opintojen 

suorittaminen. Osaamisvaatimukset: Sosionomi (Amk), Diakoniatyö). Opinnäyte-

työprosessi vahvisti eettistä osaamistamme. Varsinaisesti emme oppineet uutta, 

mutta saimme syvempää tietoa esimerkiksi erilaisiin arvomaailmoihin ja arvoris-

tiriitoihin liittyen. Maahanmuuttajatyössä erilaiset arvot kohtaavat. Yllätyksek-

semme ennakkoluuloja oli vähemmän kuin ajattelimme, mutta saimme niihinkin 

liittyen lisää tietoa ja valmiuksia toimia, mikäli kohtaamme epätasa-arvoista koh-

telua. Asiakastyöosaamiseen liittyen erityisesti saimme lisää tietoa kulttuurien 

huomioimisesta. Opimme lisää siitä, että eri kulttuurien sisällä voi olla pienempiä 

erilaisia kulttuurialueita, joita täytyy huomioida. Saimme myös neuvoja, miten 

kulttuurihaasteita kannattaa kohdata. Palvelujärjestelmäosaamisemme ei opin-

näytetyötä tehdessä erityisesti karttunut, sillä olemme perehtyneet palvelujärjes-

telmiin jo aiemmin opinnoissa ja itsenäisesti. 
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Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen vahvistui prosessin aikana. Osalli-

suus on opinnäytetyömme keskeinen teema, joten se on tullut prosessissa tu-

tuksi. Olemme ymmärtäneet entistä vahvemmin osallisuuden sisällön ja sen tär-

keyden sosiaali- ja kirkonalan työssä.  Myös innovaatio-osaamisemme on karttu-

nut. Olemme tehneet yhteistyötä Leppävaaran seurakunnan kanssa ja kartutta-

neet ongelmanratkaisutaitojamme yhdistellessämme sekä yhteistyöseurakunnan 

ja koulun toiveita että omia tavoitteitamme. Vaikka työssämme emme mitään ke-

hittäneet, pääsimme näkemään, kuinka tärkeää kehittämistarpeiden kartoittami-

nen on. Toimme yhteen työntekijöiden ajatukset osallisuuden toimivuudesta ja 

kehittämistarpeista maahanmuuttajatyössä, mikä toimii hyvänä pohjana kehittä-

mistoimille. Työyhteisö- ja johtamisosaaminen tulivat jossain määrin tutummiksi. 

Haastattelimme eri ammattitaustaisia ihmisiä, pääsimme näkemään moniamma-

tillisen työyhteisön ja tutustumaan kansainväliseen työhön. Opimme enemmän 

itsemme johtamista, sillä opinnäytetyön tekeminen on todella itsenäistä ja meidän 

täytyi oppia huomioimaan samalla myös toistemme työtavat ja hyvinvointi. 

Olemme arvioineet työmme laatua ja tuloksia rehellisesti ja olemme pohtineet 

opinnäytetyömme vaikutuksia. Kokonaisuudessaan opinnäytetyön tekeminen on 

antanut meille paljon valmiuksia tulevaa ammattiamme varten. 

 

Diakoniatyöntekijöiden ammatillisiin kompetensseihin kuuluvat hengellisen työn 

osaaminen, diakonisen asiakastyön osaaminen, kirkon organisaation tunteminen 

ja yhteistyötaidot sekä yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen (Diakonia-

ammattikorkeakoulu. Opiskelu. Opiskelijan polku. Opintojen suorittaminen. 

Osaamisvaatimukset: Sosionomi (Amk), Diakoniatyö). Saimme opinnäytetyös-

sämme hyödyntää ja syventää aikaisempaa osaamistamme Raamatusta ja kir-

kon opetuksista. Saimme erityisesti syvyyttä siihen, minkälaisen viestin Raamattu 

antaa kaikkiin kohdistuvasta lähimmäisen rakkaudesta, maahanmuutosta sekä 

kirkon olemuksesta osallisuuden yhteisönä.  

 

Meillä molemmilla oli jo ennen tutkimukseen ryhtymistä kokemusta maahanmuut-

tajien kanssa työskentelystä, mutta työskentely aiheen parissa avasi meille uusia 

näkökulmia. Diakoniatyössä on huomioitava erilaisten kulttuurien erilaiset toimin-

tatavat. Esimerkiksi maahanmuuttajille retkiä suunniteltaessa on tärkeää huomi-

oida mahdollinen ramadan ja diakoniruokailussa ne, jotka eivät sian- tai 
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naudanlihaa syö. Monikulttuurinen työ ei kuitenkaan aina tarkoita vain jollekin tie-

tylle kieliryhmälle suunnattua toimintaa vaan se voi olla myös suomenkielisessä 

jumalanpalveluksessa tai perhekerhossa toimimista.  Silloin on tärkeää huomi-

oida tilaisuuksiin osallistuvat maahanmuuttajat esimerkiksi hidastamalla puheryt-

miä.  

 

Tutkimuksessamme tuli useasti esille yhteistyön merkitys niin kirkon sisällä kuin 

ulkopuolella. Tämä syvensi meidän ymmärrystämme moniammatillisen yhteis-

työn merkityksestä. Opinnäytetyöprosessin aikana tarkastelimme kirkkoa myös 

osana laajempaa palveluverkostoa. Muun palveluverkoston tunteminen on tär-

keää diakoniatyössä, sillä diakoniatyö on usein myös palvelunohjausta ja kirkko 

tekee paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 
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LIITE 1. Teemahaastattelurunko 

 

TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 

 

1. Miten maahanmuuttajat löytävät seurakuntaan ja seurakunnan toimin-

taan? 

2. Millaisia tarpeita ja toiveita maahanmuuttajat ovat ilmaisseet seurakun-

nassa ja miten niihin pystytään vastaamaan?  

3. Millaiseen seurakunnan toimintaan maahanmuuttajat osallistuvat? 

 

  OSALLISUUDEN TUKEMINEN  

 

4. Miten kirkon työntekijät voivat tukea maahanmuuttajien osallisuutta seura-

kunnassa?  

5. Entä miten seurakuntalaiset voivat tukea maahanmuuttajien osallisuutta? 

6. Tuleeko työssänne esiin paljon ennakkoluuloja maahanmuuttajia kohtaan 

seurakunnan työntekijöiden, seurakuntalaisten tai muiden puolelta? Mitä 

niille on voitu ja voidaan tehdä? 

7. Millaisia kulttuurieroista aiheutuvia haasteita kohtaatte työssänne?  

- Miten olette ratkaisseet niitä?  

- Mitä niille voisi vielä tehdä?  

8. Mitä seurakunta voisi tehdä lisää vahvistaakseen maahanmuuttajien osal-

lisuuden kokemusta?  

 

 TYÖN KEHITTÄMINEN  

 

9. Mitkä ovat seurakuntanne heikkoudet maahanmuuttajatyössä?  

10. Entä mitkä ovat sen vahvuudet?  

11. Oletko tyytyväinen seurakuntanne tekemään maahanmuuttajatyöhön? 

Miksi?  

12. Miten haluaisit kehittää maahanmuuttajatyötä? Mihin esimerkiksi kohden-

taisit enemmän resursseja?  

13. Onko teillä suunnitteilla jotakin uutta? Mitä?   
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LIITE 2. Suostumuslomake 

 

 
Kirjallinen suostumus opintokokonaisuuteen kuuluvan tehtävän hyödyntä-
misestä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. 
 
Opintokokonaisuuden ja tehtävän nimi  Opinnäytetyö 
Vastuuhenkilöt     Henna Haapasalo  
     ja Siru Ylitalo 
 
Olet osallistumassa laadullisena tutkimuksena toteutettavaan Diakonia-ammatti-
korkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyöhön. Tutkimuksessa menetelmänä käy-
tetään teemahaastattelua. Haastattelut tehdään Leppävaaran evankelis-luterilai-
sen seurakunnan maahanmuuttajien parissa työskenteleville työntekijöille. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena ja tarkoituksena on selvittää, miten maahanmuuttajien 
osallisuus toteutuu Leppävaaran seurakunnassa. Tutkimuskysymykset ovat: ”Mi-
ten Leppävaaran seurakunnan monikulttuurinen työ tukee maahanmuuttajien 
osallisuutta seurakunnassa?” ja ”Millaisia kehittämistarpeita Leppävaaran seura-
kunnan työntekijät näkevät työssään osallisuuden näkökulmasta?” 
 
Haastatteluaineistoa käsittelevät vain vastuuhenkilöt. Litteroitua haastatteluai-
neistoa hyödynnetään opinnäytetyössä, joka on julkaisemisen jälkeen julkisesti 
saatavilla. Haastateltavien henkilötietoja ei kerätä tai julkaista, mutta heidän työ-
tehtävänsä ovat näkyvillä opinnäytetyössä, joten täyttä anonyymiutta ei pystytä 
takaamaan. Ääninauhoitukset tuhotaan vuoden kuluessa opinnäytetyön julkaise-
misesta ja anonymisoidut litteraatit viiden vuoden kuluessa. 
 
Minulle on selvitetty yllä mainitun opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus. Haastattelus-
tani saatavaa aineistoa saa käyttää julkaistavassa opinnäytetyössä. Ymmärrän, 
että täyttä anonyymiutta ei voida taata, vaikka henkilötietojani ei kerätä. Haastat-
teluun osallistuminen on minulle täysin vapaaehtoista, ja voin milloin tahansa en-
nen opinnäytetyön julkaisemista kieltää haastattelustani saatavan aineiston käy-
tön. Olen saanut tarpeeksi tietoa opinnäytetyöstä ja haastatteluaineiston käy-
töstä. 
 
 
Päiväys 
 
 
 
 
Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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LIITE 3. Esimerkki ala- ja yläluokkien muodostamisesta  

 

PELKISTETTY ILMAUS 
     ALA-

LUOKKA 

      YLÄ-

LUOKKA 

          PÄÄ-

LUOKKA 

 

-Paperiasiat  

-Arkipäivän asiat  

-Diakoninen apu  

-Apu perheiden yhdistämi-

sessä  

-Seurakunnan asuntojen tar-

joaminen ilmaiseksi tai edul-

lisesti  

-Oikeusavustajien hankkimi-

nen  

-Seurakuntalaisten keskus-

telutuki  

-Kiinankielisten auttaminen 

viranomaisasioinnissa  

-Rinnalla kulkeminen  

Diakoninen 

tuki 
Diakonia 

Työntekijöiden 

keinot tukea 

maahanmuutta-

jien osallisuutta 

 

-Tapahtumat: retket ja leirit  

-TZ kuorotoiminta ovi kirk-

koon  

Toiminta 
Seurakun-

naan toiminta 
 

 

-Omankielinen toiminta 

- yhteinen toiminta  

-Kotouttaminen ja osallista-

minen suomenkieliseen toi-

mintaan 

- Kahdenlainen strategia 

(oma kieli & suomenkielinen 

toiminta)  

Kahdenlai-

nen strate-

gia 
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-Kutsuminen sinne missä it-

sekin on  

-Mahdollisuuksista kertomi-

nen  

-Kerrotaan mitä seurakun-

nasta löytyy  

-Työntekijöiden tietoisuus 

toiminnasta  

-Maahanmuuttajien tietoi-

suus toiminnasta  

-Ihmisten kutsuminen mu-

kaan  

-Tieto siitä mihin kutsuu  

Kutsuminen 

ja toimin-

nasta kerto-

minen 

Osallistumi-

sen tukemi-

nen 

 

 

-Esteiden etsiminen  

-Esteiden murtaminen  

Esteiden 

kartoittami-

nen 

  

 

-Jumalanpalveluksen teks-

tien käännökset eri kielille  

-Selkokieli  

-Emojien käyttö  

-Lasten kieli  

-Viisikielinen käsiohjelma  

-Selkosuomenkieli kaikessa 

toiminnassa  

-Kielitaito tukee vastaanotta-

vaisuutta  

-Papin kielitaitoa tärkeä pitää 

esillä  

-Puherytmin hidastaminen ja 

selkokieli  

Kielen huo-

mioiminen 
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-Osallisuus Lähi-idän kult-

tuurissa huomioitava  

-Diakoniaruokailussa kult-

tuurin huomioiminen  

Kulttuurin 

huomioimi-

nen 

  

 

-Yhteisöllinen seurakunta on 

vastaanottavainen   

-Ei kohdata työn kohteena 

vaan otetaan mukaan  

-Yritetään olla yhteisöllisiä ja 

vastaanottavaisia  

-Oma asenne ja ymmärrys   

-Henkilökohtainen huomioi-

minen  

-Kaikki ovat tervetulleita   

-Toiveita täytyy kuunnella  

Vastaanot-

tavaisuus 
  

 

-Yhteistyö muiden seurakun-

tien kanssa  

-Toivomus että oma kirkko ei 

tulisi vieraaksi  

-Resurssien yhdistäminen 

seurakunnassa ja yhty-

mässä  

-Osa maailmanlaajaa kirk-

koa  

Yhteistyö   

  

 

 

 


