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ABSTRACT 
 
Helminen, Hanna-Riikka and Kotisalo, Kirsi 
”See, hear and defend.” Evangelical Lutheran Church Workers' Thoughts about 
Diaconal Work with Children. 
36 p., 2 appendices. Language: Finnish. Pieksämäki, Autumn 2009. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option 
in Christian Youth Work. Degree: Bachelor of Social Services 
 
 
The aim of the study was to awaken thoughts and conversation about diaconal work 
with children among the administration and workers of the church. The aim was to find 
out what is thought about diaconal work with children within the church and what it is 
in practise and whose responsibility it is. In the beginning the intention was to compare 
the church administration's and workers' thoughts, opinions and views about diaconal 
work with children. When the number of replies turned out to be insufficient, the study 
changed into more thought provoking and converging. 
 
The study was executed as a qualitative study. Qualitative research methods were used 
to process and analyze the study material. The material for the study was gathered via e-
mail in the spring of 2009. Out of 18 questionnaires sent, 8 replies were produced. The 
replies came from both big and small parishes from different parts of Finland. Most of 
the replies came from the workers. Only one answer was received from the 
administration. 
 
Diaconal work with children is a challenge to the church and especially to its church 
social workers and workers who work with children: how to respond to the ever 
growing lack of well-being among today's children? It is known that some children are 
living in very difficult situations where the family can no longer ensure a safe 
environment for the child to grow up. 
 
As a result it was found that the workers of the church thought about diaconal work 
with children and defined it in a very similar way that was found in the written material 
about the subject. There were three main themes that carried out through the replies: 
child based work, to see the child and a safe everyday life. Child based work is one of 
the main principles of diaconal work with children, the corner stone of diaconal work 
with children is that the child feels seen, and a secure everyday life is the basis for a 
child's growth. 
 
 
 
Keywords:  children, church social work, childhood, well-being, qualitative study 
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1 JOHDANTO JA TAUSTA 

 

 

Lapsidiakonia on samaan aikaan sekä uutta ja erikoista että vanhaa ja tuttua. Perintei-

sesti seurakunnan lapsityö koostuu pyhäkouluista ja päiväkerhoista, joissa keskitytään 

hengelliseen opetukseen, seurakunnan tutuksi tekemiseen ja kestävien elämänarvojen 

opettamiseen. Lapsityössä ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta se tarvitsee rinnalleen 

lapsidiakoniaa, aivan samalla tavalla kuin aikuistyöllä (keskusteluillat, raamattupiirit) 

on parinaan aikuisdiakonia. (Mattila 2003, 14.) 

 

Opinnäytetyömme aiheena on siis lapsidiakonia. Lapsidiakonia on haaste nykypäivän 

kirkolle ja erityisesti sen lapsi- ja diakoniatyöntekijöille: miten vastata nykypäivän 

lasten yhä kasvavaan pahaan oloon? Vaikuttaa siltä, että sosiaali- ja terveyspalvelut 

eivät olleet ehtineet toipua edellisen laman vaikutuksista, kun jo ryhdyttiin säästötoi-

menpiteisiin nykyisen taantuman takia. Pahimmillaan tällaiset leikkaukset näkyvät 

Jokelan ja Kauhajoen kaltaisina tragedioina, joissa mielenterveysongelmista kärsivä 

nuori ei ole saanut tarvitsemaansa hoitoa resurssipulan takia. 

 

Teimme tutkimuksen selvittääksemme, mitä lapsidiakonia on kirkon työntekijöiden ja 

päättäjien mielestä: miten he sen määrittelevät, miksi se on niin tärkeää ja miten se 

eroaa muusta lapsi- tai diakoniatyöstä. Aihe kiinnosti meitä, koska lapsidiakonia on 

vielä hiukan määrittelemätön ja paikkaansa hakeva työmuoto, eikä tämän tyyppistä 

tutkimusta ole vielä tehty tässä muodossa. Aihetta on hyödyllistä tutkia, jotta lapsi-

diakonia pystyisi kehittymään selkeämmäksi työmuodoksi. Tietenkin ymmärrämme, 

että se tulee olemaan pitkä prosessi ja meidän työmme on vain pieni osa tätä kokonai-

suutta.  

 

Lapsidiakoniasta on saatavilla hyvin vähän teoria- tai kirjatietoa. Kati-Pupita Mattilan 

kirjoittama Lapsidiakonian käsikirja on kattava ja tiivis kuvaus tästä muotoaan hake-

vasta työmuodosta, mutta sen lisäksi löytyy vain muutamia kirjasia kuten Arjen lapsi-

diakoniaa (toim. Ari Inkinen 2003) ja Kaakaopyhäkoulusta lapsidiakoniaan (toim. Kai-

sa Lindgren 2000), jotka käsittelevät lapsidiakoniaa selkeästi. Diakonia-

ammattikorkeakoulussa lapsidiakoniaa käsittelevissä opinnäytetöissäkin pääpaino on 

ollut usein jossain toisessa työmuodossa, kuten perhetyössä, jolloin lapsidiakonia on 

ollut pääaihetta tukeva sivuaihe. Tämä seikka innoitti meitä keskittymään lapsidiakoni-
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aan itsessään, ilman muita sivuhaaroja. Lisäksi lapsidiakoniasta tehtyjen opinnäytetöi-

den tekijät ovat olleet lähes poikkeuksetta diakoniksi tähtääviä opiskelijoita. 

 

Toteutimme tutkimuksemme kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimus-

menetelmänä käytimme avoimista kysymyksistä koostuvaa kyselylomaketta. Valit-

simme tämän menetelmän siksi, koska avoimet kysymykset sallivat vastaajien ilmaista 

omia mielipiteitään paremmin ja laajemmin sekä omin sanoin. Toteutimme tutkimus-

aineiston keräämisen keväällä 2009, jolloin lähetimme kyselylomakkeet kohderyhmäl-

lemme sähköpostilla. Kohderyhmäämme kuului kirkon hallinnon ja eri työmuotojen 

työntekijöitä lapsityöstä diakoniatyöhön ja perhetyöstä erityisnuorisotyöhön. Pyrimme 

lähettämään kyselylomakkeen sellaisille työntekijöille, jotka ovat työssään tekemisissä 

lapsidiakonian kanssa joko päättävällä tai käytännön tasolla. 
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2 KÄSITTEET 

 

 

Opinnäytetyöllämme on kolme keskeistä käsitettä: lapsidiakonia, lapsuuden hyvinvoin-

ti ja lapsilähtöisyys. Lapsidiakonia on lapsilähtöistä lapsen suoraa tukemista ja lapsuu-

den tukemista, jossa lapsi kohdataan yksilönä (Mattila 2003, 22). Lapsuuden hyvin-

vointia voidaan kuvata sekä subjektiivisena (lapsen oma kokemus) että objektiivisena 

(ulkoiset ehdot) hyvinvointina. Nämä molemmat ulottuvuudet tulee ottaa huomioon, 

jotta voidaan käsitellä lapsuuden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tunnistaa lasten 

syrjäytymisriskejä. (Törrönen 2001, 20–31.) Lapsilähtöisyys tarkoittaa sitä, että kaik-

kia ratkaisuja, toimintatapoja ja vuorovaikutusta katsotaan lapsen näkökulmasta (Mat-

tila 2003, 22–23). 

 

 

2.1 Lapsidiakonia 

 

Opinnäytetyömme kannalta keskeisin käsite on lapsidiakonia. Lapsidiakonia pohjautuu 

lapsen nähdyksi tulemisen toivoon vastaamiseen. Lapsi haluaa tuntea ja kokea, että 

hänen olemassaolonsa hyväksytään ja että häntä arvostetaan omana itsenään. Lapsi-

diakonian tavoitteena on vähentää lapsen turvattomuuden ja yksinäisyyden tunnetta, 

puolustaa ja vahvistaa lapsen persoonaa sekä ennen kaikkea lievittää lapsen hätää. 

(Mattila 2003, 15–16.) 

 

Lapsidiakonia koostuu hyvin paljon samoista aineksista kuin aikuisdiakoniakin. Ai-

kuisdiakonian lailla se perustuu yksinäisyyden lievittämiseen, nälän poistamiseen, 

henkiseen tukemiseen ja erilaisissa ongelmissa tarvittavien avunsaantikanavien etsimi-

seen. (Lindgren 2000, 23–24.) Lapsidiakonian periaatteina ovat lapsilähtöisyys, enna-

kointi ja varhainen asioihin puuttuminen, turvallisen arjen keskeisyys sekä matala kyn-

nys. Keskeistä lapsidiakoniassa on se, että kaikkea katsotaan lapsen näkökulmasta, 

miten asiat vaikuttavat lapsen hyvinvointiin ja persoonaan. Lapsidiakoniassa ongelmiin 

tartutaan ennen kuin ne ovat ongelmia. Se ei kuitenkaan pois sulje niiden lasten autta-

mista, jotka jo oireilevat ongelmiaan. Turvallinen arki syntyy turvallisen aikuisen lä-

heisyydessä, jolloin lapsi voi turvallisesti liittyä myös muihin lapsiin. Matalan kynnyk-

sen ansiosta lapsidiakonian piiriin mahtuvat kaikki lapset perhetaustasta ja elämänti-

lanteesta huolimatta. (Mattila 2003, 22–26.) 
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2.2 Lapsuuden hyvinvointi 

 

Toinen keskeinen käsite on lapsuuden hyvinvointi.  Vaikka lapsuutta on alettu arvostaa 

ja lapsen oikeudet on tunnustettu kansainvälisessä lapsen oikeuksien yleissopimukses-

sa, tulisi lapsen asemaa kehittää edelleenkin. Lapsuuden hyvinvointi voidaan nähdä 

sekä subjektiivisena että objektiivisena hyvinvointina. Subjektiivinen hyvinvointi on 

lapsen oma kokemus hyvinvoinnistaan ja objektiiviseen hyvinvointiin kuuluvat ulkoi-

set ehdot, joita voidaan määritellä ja arvioida. On tärkeää ottaa huomioon sekä lapsen 

subjektiivinen että objektiivinen hyvinvointi, jotta voidaan puhua lapsuuden hyvin-

voinnista. On tärkeää tunnistaa ja osata arvioida kriittisesti lasten syrjäytymisriskejä ja 

niistä selviytymistä, jotta voidaan tunnistaa haavoittavissa olosuhteissa elävien lasten 

ja nuorten avun tarve ja auttaa lapsia vaikeissa tilanteissa. (Törrönen 2001, 20–31.) 

 

 

2.3 Asiakaslähtöisyys/lapsilähtöisyys  

 

Asiakaslähtöisyys on työmme kolmas tärkeä käsite, sillä lapsidiakonia on asiakasläh-

töistä eli lapsilähtöistä toimintaa. Asiakaslähtöisyys on moniulotteinen käsite, joka 

ulottuu yhteistyösuhteeseen asiakkaan ja työntekijän välillä, työntekijän toimintaan, 

moniammatilliseen yhteistyöhön, organisaation tukeen ja uusiin asiakaslähtöisiin käy-

täntöihin. Asiakaslähtöisyys on dialoginen yhteistyösuhde, jossa työntekijä tuo ammat-

titaitonsa ja ihmisyytensä asiakkaan käyttöön. (Sorsa 2002, 65.) Se tarkoittaa myös 

sitä, että asiakasta arvostetaan yhteiskunnassa ja sen perustana ovat yksittäisen ihmisen 

elämäntilanteen haasteet (Sorsa 2002, 38–39). 

 

Kiikkalan mukaan asiakaslähtöinen työ perustuu asiakkaan esittämille asioille, kysy-

myksille ja hoidon tarpeelle.  Työntekijän tulee kuunnella asiakasta tarkkaan. Työnte-

kijän on myös tärkeää osata asettautua asiakkaan asemaan, jotta hän voi paremmin olla 

läsnä ja ymmärtää asiakasta. (Sorsa 2002, 43.) Lapsidiakoniassa asioita tarkastellaan 

lapsen näkökulmasta, lapsilähtöisesti. Tärkeää on havaita, miten ratkaisut vaikuttavat 

lapsen hyvinvointiin ja tarpeisiin. Työntekijän tulee olla läsnä ja kuunnella sekä ym-

märtää lasta tämän vaikeuksissa. Lapsidiakoniaa toteuttavan työntekijän tulee ottaa 

huomioon, mitä lapsi tarvitsee ja pyrkiä vahvistamaan lapsen itsetuntoa. Lapsilähtöi-

syys on yksi lapsidiakonian periaatteista, joista kerromme lisää myöhemmässä kappa-

leessa.  
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3 LAPSUUDEN HYVINVOINTI 

 

 

1900-lukua on sanottu lasten vuosisadaksi, sillä lapsi on tullut näkyviin ja lapsen oi-

keudet on tunnustettu kansainvälisessä lapsen oikeuksien yleissopimuksessa. Lapsen 

asemaa tulisi silti kehittää myös tulevaisuudessa. Sopimukset ja lait, esimerkiksi las-

tensuojelulaki, luovat puitteet lasten hyvinvoinnille, mutta eivät ratkaise lasten hyvin-

voinnin tai pahoinvoinnin kysymyksiä ja juuri näihin olisikin tärkeää puuttua. Jotta 

voidaan puhua lapsuuden hyvinvoinnista ja pyrkiä parantamaan sitä, on tärkeää tiedos-

taa mistä se koostuu ja millaiset asiat siihen kuuluvat. (Törrönen 2001, 20–21.) 

 

 

3.1 Subjektiivinen ja objektiivinen hyvinvointi 

 

Lapsuuden hyvinvointi voidaan jakaa subjektiiviseen ja objektiiviseen hyvinvointiin. 

Subjektiivinen hyvinvointi on lapsen oma kokemus hyvinvoinnista ja objektiivinen 

hyvinvointi tarkoittaa ulkoisia ehtoja, joita pyritään määrittelemään ja arvioimaan. Las-

ten ja nuorten terveyden tutkimuksessa painotetaan nykyään fyysisen terveyden ohella 

myös yksilön omia kokemuksia, elämäntilannetta ja kasvuehtoja yhteiskunnassa. Lap-

silla ja nuorilla ilmenee uusia sairauksia ja oireita, vaikka lasten fyysinen terveydentila 

on parantunut. Tällaisia sairauksia ja oireita voivat olla esimerkiksi ulkonäköön ja 

käyttäytymiseen kohdistuvat odotukset, jotka saattavat aiheuttaa fyysisiä, psyykkisiä 

tai sosiaalisia ongelmia. (Törrönen 2001, 21–23.) 

 

 

3.2 Lapsuuden hyvinvoinnin osatekijät 

 

Lapsuuden hyvinvoinnin osatekijöitä voidaan kuvata hyvinvointikolmiona. Siinä tur-

vallisuus, tyytyväisyys ja onnellisuus muodostavat kolmion kolme kulmaa. Hyvinvoin-

tikolmioon kuuluu kiinteästi myös lasten hyvinvoinninkriteerit. Näitä ovat lapsen oike-

uksien yleissopimuksenkin korostamat oikeudet hoitoon ja suojeluun, osallistumiseen 

ja osallisuuteen ja yhteiskunnallisiin voimavaroihin. Tämän kuvion viesti on, että las-

ten hoidolla ja suojelulla sekä osallisuudella yhteiskunnallisista voimavaroista ediste-

tään lasten turvallisuutta. Hoito ja suojelu osallisuuden kokemuksen kanssa luovat tur-

vallisuutta. Osuus yhteiskunnallisista voimavaroista, osallisuus sekä oikeus voimavaro-
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jen käyttöön edistävät tyytyväisyyttä. Edistämällä lasten oikeuksia luodaan edellytyk-

siä lasten turvallisuudelle, tyytyväisyydelle ja onnellisuudelle. (Törrönen 2001, 25–28.) 

 

On tärkeää tunnistaa ja osata arvioida kriittisesti lasten syrjäytymisriskejä ja niistä sel-

viytymistä, sillä näin pystytään parhaimmillaan tunnistamaan haavoittavissa olosuh-

teissa elävien lasten ja nuorten avun tarve. Lasten hyvinvoinnin riskejä ja vajeita arvi-

oidaan myös lasten ja perheiden kanssa tehtävässä asiakastyössä. Tällaisessa työssä on 

tärkeää kohdata lapsi omana subjektinaan, eikä määrittää häntä perhetaustansa perus-

teella esimerkiksi päihdeperheen lapseksi. (Törrönen 2001, 28–31.) 
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4 TUKIMUODOT PAHOINVOIVALLE LAPSELLE 

 

 

Pahoinvoiville lapsille on olemassa erilaisia tukimuotoja. Esittelemme seuraavaksi 

muutamia eri tahojen järjestämiä tukimuotoja. Näistä löytyy myös lapsidiakonian piir-

teitä esimerkiksi lapsilähtöisyyttä, eli ongelmiin paneudutaan lapsen näkökulmasta, 

ensisijaisesti lasta auttamalla. Lopuksi esittelemme vielä muutaman menetelmän, joita 

käytetään lapsilähtöisessä työssä.  

 

 

4.1 Peruspalvelut 

 

Neuvolat, päivähoitopaikat ja koulut ovat tärkeässä roolissa lasten hyvinvoinnin kan-

nalta. Näiden palvelujen avulla tuetaan huoltajia lasten kasvatuksessa sekä selvitetään, 

jos perheellä, lapsella tai nuorella on erityisen tuen tarvetta. Kasvatus- ja perheneuvo-

lan tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja perheiden myönteistä kehitystä järjestämällä 

ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten 

kasvatukseen liittyen. Kasvatus- ja perheneuvola järjestää myös tutkimusta ja hoitoa 

lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä ongelmissa. Toimintamuotoja ovat 

muun massa ennalta ehkäisevä ja terapeuttinen asiakastyö, yhteistyö sekä asiantuntija-

avun antaminen.  Neuvoloiden työssä on lapsidiakonian piirteitä, sillä ne pyrkivät ta-

kamaan lapselle hyvän ja turvallisen arjen. Jos neuvolassa huomataan lapsen erityisen 

tuen tarve, lapsi ohjataan muiden palvelujen piiriin, jos neuvoloiden tarjoamat tuki-

muodot eivät riitä. (Taskinen 2004, 143–145.)  

 

Lapsidiakoniaa voi toteuttaa myös lasten päivähoidossa. Lapsen hoitoa ja kasvatusta 

suunniteltaessa tulee huomioida se, mitä lapsi tarvitsee hyvään ja terveeseen kasvuun 

ja pyrkiä selvittämään, miten nykyinen kasvuympäristö siihen vastaa. Lapsidiakonian 

yhtenä periaatteena on turvallisen arjen tärkeys. Turvalliseen arkeen kuuluu sekä tur-

vallinen aikuinen että mahdollisuuden liittyä toisiin lapsiin. Päivähoito on suuressa 

osassa luomassa lapselle turvallista arkea. Turvallinen arki ei tarkoita erilaisia tempa-

uksia ja tapahtumia, vaan jatkuvaa arkitoimintaa, johon kuuluvat myös oleminen, yh-

teys ja välittäminen. Päivähoidossakin lapsi tulisi aina kohdata yksilönä ja pyrkiä tu-

kemaan ja auttamaan lasta, jos tällä on ongelmia.  Erityisen tuen tarvetta varten päivä-

koti tai sen osa voidaan muuttaa erityispäivähoidoksi. Tällaista erityispäivähoitoa jär-
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jestetään lapsille, jotka ovat sosiaalisesti ja emotionaalisesti vaikeuksissa. Tunne-

elämältään häiriintyneille lapsille järjestettävää hoitoa ohjaa yleensä erityislastentar-

hanopettaja. (Sinkkonen & Pihlaja 1999, 56–58.) 

 

Kouluissa taas on koulukuraattorin ja koulupsykologin virkoja. Koulukuraattorit ja 

koulupsykologit kuuntelevat lasta hänen ongelmistaan ja antavat keskusteluapua. 

(Mikkola & Helminen 1994, 40–41.) Kouluterveydenhuollon tavoitteena taas on oppi-

laiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Lapsen 

hyvinvointia ja terveyttä seurataan, arvioidaan ja tuetaan. Tavoitteena on varhainen 

puuttuminen ongelmiin ja lapsen viipymätön auttaminen. Kouluterveydenhuolto myös 

järjestää ja koordinoi jatkotutkimuksia ja hoitoa. Kouluterveydenhuollossa on siis lap-

sidiakoninen, ennakoiva työote. Lapsi pyritään kohtaamaan jo ennen kuin tämä oirei-

lee. (STM & Stakes 2002, 28–29.)  

 

Myös annettaessa aikuispalveluja, kuten esimerkiksi päihdehuollon, mielenterveystyön 

tai muun terveydenhuollon palveluja, on asiakkaan lisäksi myös hänen lapsensa huo-

mioitava. Pyritään selvittämään, onko hoitoon tulevalla lapsia ja mikä on heidän hoi-

don tarpeensa. Lapsi ei saa joutua pulaan tai heitteille vanhempiin kohdistuvien hoito-

toimien takia. (Mikkola & Helminen 1994, 40–41.) 

 

 

4.2 Kolmannen sektorin toiminta 

 

Pelastakaa Lapset ry järjestää erilaista toimintaa lapsille, joilla on kotona ongelmia. 

Tukiperhetoiminta on lastensuojelun avohuollon tukitoimi pahoinvoivalle lapselle. 

Tukiperheessä käyvät lapset asuvat kotonaan, mutta viettävät keskimäärin yhden vii-

konlopun kuukaudessa tukiperheessä. Tukiperheinä toimivat tavalliset perheet, joilla 

on mahdollisuus tarjota lapselle tukea ja huolenpitoa, eli toteuttaa lapsidiakoniaa. Lapsi 

saa tukiperheessä tukea ja huolenpitoa turvalliselta aikuiselta, turvallisessa ympäristös-

sä. Toiminta lähtee lapsen tarpeesta saada tukea oman perheensä rinnalle. Tukiperhe-

toiminta auttaa lapsen lisäksi myös koko tämän perhettä, sillä perheen aikuisilla on 

aikaa hoitaa omia ongelmiaan, kun lapsi viettää aikaansa tukiperheessä. (Pelastakaa 

Lapset ry. i.a.c.) Hieman samantapainen tukimuoto on lomakotitoiminta. Lomakodissa 

lapsella on mahdollisuus viettää kesää maaseudulla turvallisessa perheessä, jolla on 

aito kiinnostus lapsiin ja halu auttaa. Myös lomakotitoiminta lähtee lapsen tarpeista. 
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Lapsi viettää aikaansa lomakodissa, koska tarvitsee elämäänsä lisää turvallisia aikuisia 

ja turvallista arkea.  (Pelastakaa Lapset ry. i.a.a.) 

 

Pelastakaa Lapset ry järjestää myös tukihenkilötoimintaa. Tukihenkilöt ovat vapaaeh-

toisia, jotka auttavat perheessä erilaisissa tehtävissä, esimerkiksi kuuntelu- ja keskuste-

lukumppanina sekä lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Tukihenkilötoiminnan tavoitteena 

on koko perheen auttaminen. Se tarjoaa ennaltaehkäisevää ja joustavaa apua lapsiper-

heille. Tukihenkilötoiminta on näistä Pelastakaa Lapset ry:n toiminnoista kauimpana 

lapsidiakoniasta. Lapsidiakoniassa lähdetään lapsen tarpeista ja pyritään auttamaan 

lasta lapsilähtöisesti. Tukihenkilötoiminta taas lähtee koko perheen tarpeista ja siinä 

pyritään auttamaan vanhempia heidän ongelmissaan. (Pelastakaa Lapset ry. i.a.b.) 

 

Myös Mannerheimin Lastensuojeluliitto tarjoaa tukea perheille ja lapsille, jotka sitä 

tarvitsevat. Mannerheimin Lastensuojeluliitolta on mahdollista saada tilapäistä ja ly-

hytaikaista lastenhoitoapua, jos perheessä on esimerkiksi sairastuttu tai vanhemmat 

tarvitsevat hengähdystaukoa lastenhoidosta tai heillä on työmatka tai muu vastaava. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminnan painopisteenä on lapsen tur-

vallisuus ja viihtyminen. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto i.a.a) Mannerheimin Las-

tensuojeluliitto järjestää lapsille myös harrastuskerhoja, joissa lapset voivat kiinnosta-

van tekemisen ohella oppia monenlaisia taitoja ja luoda kaverisuhteita. (Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto i.a.b) Tapahtumat, leirit ja retket sekä lapsille että perheille ovat osa 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimintaa. Niiden tarkoituksena on tuoda vaihtelua 

arkeen yhdessä olemisen ja tekemisen avulla. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto i.a.c.) 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto tarjoaa myös Kylämummi ja -vaari toimintaa. Ky-

lämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoisia, jotka ovat läsnä lasten arjessa ja antavat lapsil-

le omaa aikaansa. He eivät ole yksittäisten lasten vara-isovanhempia, vaan toimivat 

esimerkiksi päiväkodeissa tai perhekahviloissa. Kylämummi ja -vaari toiminnan tavoit-

teena on lisätä sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja antaa lapselle aikuisen aikaa, 

turvallisuutta elämyksiä ja elämänkokemusta. Toiminta tarjoaa lapsen vanhemmille 

tukea omaan vanhemmuuteensa ja Kylämummien- ja vaarien arkeen uutta merkitystä. 

(Mannerheimin Lastensuojeluliitto i.a.d.). 
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4.3 Seurakuntien järjestämä toiminta 

 

Seurakunnat järjestävät lapsille paljon lapsidiakoniaan perustuvaa toimintaa. Tähän 

toimintaan kuuluvat muun muassa kerhot, leirit ja kaakaopyhäkoulut, joista kerromme 

myöhemmin työssämme (luku 5.4). Monet seurakunnat järjestävät eroryhmiä lapsille, 

joiden vanhemmat ovat eronneet. Ryhmässä lapset kohtaavat aikuisia, joiden kanssa 

voivat käydä läpi eron aiheuttamia tunteita ja ajatuksia. Erolapset eivät yleensä ole 

erityislapsia, jotka tarvitsevat erityistä kohtelua. He tarvitsevat vain paikan, jossa voi-

vat kohdata itsensä ja tunteensa. Lapset kohtaavat ryhmässä aikuisen lisäksi toisia lap-

sia, jotka ovat myös kokeneet vanhempien eron. Lapsi saa ryhmässä jakaa tunteitaan ja 

tämä yhdessä jakaminen pienentää omaa surua ja vahvistaa uudenlaisen elämänkuvan 

rakentumista. (Juusola 2008, 11–12.) 

 

Evankelis-luterilaiset seurakunnat ylläpitävät myös Palvelevaa puhelinta. Kuka tahansa 

voi soittaa auttavaan puhelimeen ja kertoa murheistaan. Keskustelu tapahtuu nimettö-

mänä ja se on luottamuksellista. (Kirkon perheasiain keskus i.a.) Joillain seurakunnilla 

on myös tekstiviestipalveluja kuten Tekstaritupu, joihin lapset ja nuoret voivat lähettää 

mieltään askarruttavia kysymyksiä. Päivystäjät vastaavat luottamuksellisesti ja pyrki-

vät tukemaan tekstiviestin lähettäjää sekä tarvittaessa ohjaamaan hänet muiden palve-

lujen piiriin. (Kinanen 2008.) 

 

 

4.4 Lapsilähtöisessä työssä käytettäviä menetelmiä 

 

Lasta autettaessa voidaan käyttää toiminnallisia menetelmiä. Niitä käyttämällä voidaan 

auttaa lasta käyttäen välineenä puhumisen sijasta toimintaa. Sanoja tarvitaan vain työs-

kentelyn purkamiseen ja kokemusten jakamiseen. Toiminnallisia menetelmiä ovat esi-

merkiksi leikkiminen, laulaminen, piirtäminen käsityöt ja liikunta. Ne ovat lapselle 

luonnollisia tapoja ilmaista itseään. Toiminnallisten menetelmien avulla voidaan käsi-

tellä aiheita, joista lapsen on vaikea puhua. Ne soveltuvat parhaiten esimerkiksi leireil-

le tai perhekuntoutukseen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos i.a.) 

 

Auttava, terapeuttinen kasvatus on kasvatuksellista auttamista, jonka tarkoituksena on 

elämäntaidon lisääminen. Keskeistä siinä on psyykkisten häiriöiden ennaltaehkäisy. 

Vanhempien, opettajien ja muiden kasvattajien roolia lasten psyykkisten häiriöiden 
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ennaltaehkäisijöinä on vähätelty, koska kaikki avuksi oleminen on pyritty lääketieteel-

listämään. Vastuuta on vieritetty kasvattajilta pois, mutta on myös ymmärryksen puu-

tetta siitä, miten paljon kaikki voivat tehdä omien lastensa elämän hyvin- ja pahoin-

vointiin. Auttavan, terapeuttisen kasvatuksen tehtävänä on saada lapsen elämäntaito 

palautumaan. Kasvattajan tulee organisoida suotuisia kokemuksia ja herätellä lapsessa 

tai nuoressa elämyksiä, jotta positiivisia kokemuksia syntyisi. Auttavan, terapeuttisen 

kasvatuksen tavoitteena on auttaa lasta selviytymään elämässä. Se on myös voimavaro-

jen, elämäntaidon, elämänilon ja toivon sekä oman itsen, minuuden ja elämän tarkoi-

tuksen löytämistä. Lapsen tai nuoren maailmankuvaa on osattava käsitellä hienotuntei-

sesti hänen elämäntilanteestaan käsin ja hänen ehdoillaan. (Mäki-Opas 1999, 30–34.) 

 

Lasta tulisi auttaa niin, että hänen oma elämänsä voisi jatkua täysipainoisena. Joutues-

saan avuttomaksi lapsi tarvitsee tietoa omasta tilanteestaan ja asioista, jotka vaikuttavat 

hänen omaan olemiseen ja mahdollisuuksiinsa. Tiedon lisäksi lapsen tulisi myös ym-

märtää nuo asiat ja liittää ne senhetkiseen maailmankuvaansa. Näin lapsi voi ymmär-

tää, miten hänen kokemuksensa maailmasta muodostuu sellaiseksi kuin se on. Kasvat-

tajan tehtävänä on myös auttaa lasta tai nuorta vapauttamaan hänen omat voimavaran-

sa. Lapsen kanssa voi esimerkiksi etsiä hänen elämänsä hyvät puolet ja niillä pyrkiä 

korvaamaan hänen elämäntilanteensa huonoja puolia, kuten esimerkiksi vaikeita koti-

oloja. Huolenpidolla, rakkaudella, turvallisuudella ja hellyydellä saadaan lapsen voi-

mavarat kasvamaan. Lapsen tulee suostua autettavaksi. Hänen tulee hyväksyä selkeät 

rajat, jollaisia hänen elämässään ei välttämättä ole ennen ollut sekä sopeutua sellaisiin 

oloihin, joita vastaan on ennen kapinoinut. Lapsen on siis suostuttava luopumaan van-

hoista sopeutumis- ja puolustusmenetelmistään. (Mäki-Opas 1999, 34–38.) 
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5 LAPSIDIAKONIA 

 

 

Lapsidiakonia on tämän päivän haaste koko yhteiskunnalle. Perinteisesti lapsen hätä ja 

turvattomuus nähdään usein vasta silloin, kun se häiritsee aikuisia tai uhkaa yhteiskun-

nallista järjestystä. Diakonian perustehtävänä on hädän ääripään etsiminen ja siellä 

toimiminen, mistä myös lapsidiakonian näky nousee. Aikuisille kohdistetusta diakonia-

työstä poiketen lapsidiakoniassa on kysymys ennen kaikkea ehkäisevästä työstä: lapsen 

turvattomuuteen pyritään itsessään reagoimaan hyvissä ajoin, ei vain sen aiheuttamiin 

seurauksiin. (Mattila 2003, 8.) 

 

Nykyään tiedetään, että lapset voivat elää vaikeissakin elämäntilanteissa; päihdeper-

heet, perheväkivalta, vanhempien työriippuvuus ja voimattomuus ovat vain muutama 

esimerkki kaikista niistä ongelmista, joita tiedämme lapsiperheissä ilmenevän. Lap-

suuden elämäntilanne ja tunnetraumat jättävät syvät vaikutukset - voisi puhua jopa 

arvista - kasvavaan ihmiseen ja hänen minuutensa kehitykseen. Kuitenkin diakoniatyö 

on miltei kokonaan kohdistettu aikuisille. (Mattila 2003, 11.) 

 

Lapsen ja perheen kannalta on toki hyvä, että kipuilevan lapsen vanhempia tuetaan ja 

autetaan löytämään vanhemmuuteen liittyviä ongelmiaan. Lapsidiakonia on kuitenkin 

eri asia kuin vanhemmuuden tukeminen. Jos halutaan aidosti huolehtia heikoimmista, 

täytyy diakoniatyötä kohdistaa myös suoraan lapsiin. Monet elämäntarinat todistavat, 

että vaikeassa tilanteessa elävä lapsi voi kasvaa rikkinäisestäkin kodista ehjäksi aikui-

seksi perheen ulkopuolisen tuen (turvallisen aikuisen) avulla. (Mattila 2003, 12–14.) 

 

 

5.1 Lapsidiakonian tavoite ja tehtävät 

 

Lapsidiakonian motivaatio nousee lapsen turvattomuuden aikaansaaman hädän, yksi-

näisyyden ja toivottomuuden näkemisestä sekä lapsen toivosta tulla nähdyksi. Lapsi-

diakonian tavoitteena on lievittää tuota hätää näkemällä lapsi, kuuntelemalla, vahvis-

tamalla ja puolustamalla lasta sekä tietenkin vähentää lapsen turvattomuutta. Lapsi-

diakonia ei kuitenkaan ole varsinaisesti sielunhoitoa tai terapiaa, mutta lapsidiakonian 

piirissä lapsen tarve terapiaan tai sielunhoitoon voidaan nähdä paremmin. (Mattila 

2003, 15.) 
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Lapsidiakonian keskeisimpinä tehtävinä ovat nähdyksi tulemisen toivoon vastaaminen, 

saattaa lapsi turvattomuudesta turvallisuuteen sekä yksinäisyydestä ja nälästä huolenpi-

toon, välineellistämisen sijaan puolustaa lapsen persoonaa, siirtää keskipiste vanhem-

mista lapsiin, mutta samalla vahvistaa vanhemmuutta. (Mattila 2003, 15.) 

 

Lapsidiakonian keskeisin tehtävä, ja oikeastaan sen edellytys on lapsen nähdyksi tule-

misen toivoon ja tarpeeseen vastaaminen. Toisin sanoen, lapsidiakonian onnistuminen 

on kiinni siinä, kokeeko lapsi, että hänet hyväksytään ja että häntä arvostetaan juuri 

sellaisena kuin hän on, omana itsenään. Ilman nähdyksi tulemisen kokemusta käytän-

nön sovellukset eivät vahvista lapsen persoonaa, vaan jäävät ulkonaisiksi suoritteiksi. 

(Mattila 2003, 16.) 

 

On ilmeistä, että lapsuus vaikuttaa elämän myöhempiin vaiheisiin. Vaikutus voi olla 

joko vahvistava tai haavoittava, riippuen siitä minkälaisessa ympäristössä on kasvanut. 

Jokaisella on lapsuudessaan haavoittavia kokemuksia, mutta turvallisessa ympäristös-

sä, turvallisten aikuisten läheisyydessä, lapsuudesta voi muodostua voimavara myö-

hempään elämään. Moni lapsi kuitenkin elää lapsuuttansa ilman turvallista aikuista 

eikä tuota turvattomuutta voi aina erottaa päällepäin. Tässä lapsidiakonia astuu kehiin 

katsomalla lasta ja tarkastelemalla, mitä tämä lapsi tarvitsee; saattamalla lapsen turvat-

tomuudesta turvallisuuteen tarjoamalla turvallista läsnäoloa, huolenpitoa ja ehdotonta 

hyväksyntää. Yksikin turvallinen aikuinen voi riittää, jos vaihtoehtona on ei yhtään. 

Turvallisen aikuisen lisäksi lapsi tarvitsee myös ikätovereidensa seuraa. Yksinäisyyden 

lievittämisen lisäksi lapsidiakonia on toisinaan myös lapsen nälän lievittämistä. (Matti-

la 2003, 16–17.) 

 

Lapsidiakonian pitää toimia yksilö- ja perhetason lisäksi myös yhteiskunnallisella ta-

solla. Lapsen persoonan suojeleminen välineellistämiseltä on yhteiskunnallinen kysy-

mys, jossa on kyse välineellistävien toimintakulttuurien ja vuorovaikutusmallien tie-

dostamista ja toimintaa niiden poistamiseksi. (Mattila 2003, 18.) 

 

Lapsidiakoniassa on siirrettävä katse vanhemmista lapsiin. Lasta pystytään auttamaan 

onnistuneesti huolimatta siitä, kasvavatko vanhemmat paremmiksi kasvattajiksi vai 

eivät.  Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta tehdä yhteistyötä vanhempien 

kanssa, vahvistaen samalla heidän vanhemmuuttaan. Lähestymistapa ei kuitenkaan saa 

koskaan olla moittiva, syyttelevä tai moralisoiva, vaan rohkaiseva, arvostava ja virheitä 
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osoittava. Tehdessään yhteistyötä vanhempien kanssa työntekijä ei saisi koskaan sortua 

vähättelemään lapsen hätää ja turvattomuutta. (Mattila 2003, 19–20.) 

 

 

5.2 Lapsidiakonian periaatteet 

 

Lapsidiakonian ensimmäinen periaate on lapsilähtöisyys. Se tarkoittaa sitä, että kaikkia 

ratkaisuja, toimintatapoja ja vuorovaikutusta on katsottava lapsen näkökulmasta käsin. 

On huomioitava, miten toteutettava menetelmä tai ratkaisu vaikuttaa lapseen hänen 

hyvinvointinsa kannalta ja miten se vastaa lapsen tarpeisiin. Lapsinäkökulma edellyt-

tää, että lapsen hoitoa ja kasvatusta suunniteltaessa tarkastellaan ja otetaan huomioon, 

mitä lapsi tarvitsee hyvää kasvuaan varten ja miten nykyinen kasvuympäristö siihen 

vastaa. Kaiken toiminnan tulisi vahvistaa lapsen itsetuntoa ja antaa lapselle mahdolli-

suus kokea turvallisuutta sekä olla välittämisen ja huolenpidon kohteena. (Mattila 

2003, 22–23.) 

 

Lapsidiakonian toinen periaate on ennakoiminen ja varhainen asioihin puuttuminen. 

Lapsidiakoniassa keskeinen työote on enemmänkin oireita ehkäisevä kuin niitä etsivä. 

Lapsi pyritään näkemään ja kohtaamaan jo ennen kuin oireet alkavat näkyä. Oireiden 

ennakoimisella voidaan ehkäistä paljon inhimillistä kärsimystä, koska tällöin lapsen ei 

tarvitse oireilla elämää tuholla tavalla, jotta hän tulisi nähdyksi. Tämä ei suinkaan tar-

koita sitä, että jo oireilevat lapset jäisivät ilman apua. (Mattila 2003, 23.) 

 

Lapsidiakonian kolmantena periaatteena on turvallisen arjen keskeisyys. Turvallinen 

arki muodostuu turvallisesta aikuisesta, joka on vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. 

Turvallinen arki sisältää myös mahdollisuuden liittyä toisiin lapsiin. Arkitoiminnan 

tulee olla sellaista, joka niveltyy muuhun arkeen. Tärkeintä on säilyttää toiminnan jat-

kuvuus. Myös oleminen, yhteys ja välittäminen ovat tärkeitä kriteerejä arkitoiminnalle. 

Turvallisen arjen luominen ei tarkoita erilaisten tempausten ja tapahtumien järjestämis-

tä, vaan jatkuvan toiminnan järjestämistä kuten päiväkerhot, iltapäiväkerhot, toistuvat 

leirit, jossa on läsnä riittävästi aikuisia. (Mattila 2003, 23–24.) 

 

Lapsidiakonian neljäntenä periaatteena on matala kynnys. Matalan kynnyksen toiminta 

tarkoittaa sitä, että jokainen lapsi pääsee osallistumaan siihen. Matalan kynnyksen toi-

mintaan osallistuminen ei ole vanhempien maksukyvystä tai mielipiteestä riippuvai-
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nen. Matala kynnys tarkoittaa myös sitä, että toimintaan saa osallistua, vaikkei syystä 

tai toisesta pystyisi sitoutumaan säännölliseen paikalla oloon tai vaikkei perhe ole 

muuten ollut mukana seurakunnan toiminnassa. (Mattila 2003, 25–26.) 

 

 

5.3 Lapsen hätään reagoiminen 

 

Lapset reagoivat turvattomuuteen ja hätään eri tavoin ja myös näyttävät sen eri tavoin. 

Jotkut lapset oireilevat hyvinkin näkyvästi ja kiinnittävät käytöksellään kaivattua huo-

miota. Joidenkin lasten turvattomuutta on lähes mahdotonta havaita ulkoisista seikois-

ta. Nämä lapset saattavat päällepäin vaikuttaa hyvinvoivilta, vaikka todellisuudessa he 

asuisivat kodissa, jossa heille osoitettu rakkaus on niin ehdollistettua, että he joutuvat 

ylläpitämään kiltin lapsen roolia. Lapselle ei riitä, että hänen ympärillään on ystävälli-

siä aikuisia, jos hän ei hädän hetkellä saa heiltä tukea ja huolenpitoa. (Mattila 2003, 

61–62.) 

 

Lapsi kaipaa ja tarvitsee nähdyksi tulemista. Sitä, että aikuinen näkee, kuka hän on ja 

mitä hän tarvitsee. Tämä mahdollistaa myös lapsen hädän näkemisen. Nähdyksi tule-

minen on lapsidiakonian perusta ja kulmakivi. Jos lapsi ei koe tulleensa nähdyksi tai 

hyväksytyksi omana itsenään, ei tapahdu juuri mitään muutakaan. Aikuisen osoittama 

hyväksyntä lasta kohtaan ei saa olla pelkkiä sanoja. Vaikka aikuinen ilmaisisi sanoin 

hyväksyntänsä lasta kohtaan, mutta seuraavassa hetkessä jo vähättelisi lapsen tunteita 

ja kokemuksia omasta elämästään, sanat menettävät merkityksensä ja todellinen näh-

dyksi tuleminen ei toteudu. Lapset ovat sopeutuvaisia ja omaksuvat hyvin rooleja, joi-

den avulla arki sujuu paremmin. Tällä tavoin lapsen turvattomuus ja hätä voivat piilou-

tua roolin taakse, eivätkä näy päällepäin. Aikuisen haasteena on luopua ennakkoasen-

teesta (millainen lapsi on muiden aikuisten näkemänä) ja nähdä tuon maskin taakse ja 

luoda turvallinen ympäristö lapselle, jotta hän voi itse ”kertoa” kuka hän on. (Mattila 

2003, 57–61.) 

 

Lapsi tarvitsee elämäänsä turvallisen ja luotettavan aikuisen, joka kestää lapsen tuntei-

den koko kirjon. Hyväksynnän osoittamisen lisäksi tämän aikuisen on uskallettava 

myös asettaa rajoja ja pidettävä niistä kiinni. Rajat tulee asettaa harkiten ja perustellusti 

lapsen hyvää tarkoittaen, sillä liian rajoitettu arki tukahduttaa lapsen. Rajan rikkomi-

sesta tulee lapselle koitua myös seuraamus, mutta sen tulee olla turvallisuutta lisäävä, 
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ei turvattomuutta lisäävä. Turvattomuutta lisäävä toiminta on muun muassa eristämi-

nen muista lapsista tai lapsen huomiotta jättäminen. (Mattila 2003, 64–68.) 

 

Nähdyksi tulemisen lisäksi jokainen lapsi tarvitsee kasvaakseen ravintoa ja rakkautta 

sekä huolenpitoa. Hyvä huolehtiminen tarkoittaa oikeanlaisen tuen antamista oikealla 

hetkellä. Joskus se tarkoittaa nälän lievittämistä, joskus yksinäisyyden lievittämistä ja 

liittymistä turvalliseen ryhmään. Jokainen lapsi tarvitsee kuitenkin ympärilleen turval-

lisista aikuisista koostuvan turvaverkon. Kun lapsella on turvaverkko, hän saa itse yrit-

tää, elää omaa elämäänsä ja myös epäonnistua yrityksissään. (Mattila 2003, 72–73.) 

 

Lapsen persoonan puolustaminen koostuu kahdesta merkittävästä seikasta. Ensinnäkin 

se tarkoittaa lapsen oikeuksien puolustamista. Lapsella on oikeus olemassaoloon riip-

pumatta hänen luonteestaan, käyttäytymisestään tai olemuksestaan. Toiseksi se on lap-

sen persoonaa välineellistävien vuorovaikutusmallien ehkäisyä. Kun aikuinen ja lapsi 

ovat vuorovaikutuksessa, lapsi on usein heikompi osapuoli. Hyvässä vuorovaikutuk-

sessa lapsi ja aikuinen ovat tasavertaisia ja se on avointa niin, että lapsi on selvillä siitä, 

missä mennään. (Mattila 2003, 77, 83.) 

 

 

5.4 Lapsidiakoniaa käytännössä 

 

Käytännön lapsidiakonia lähtee liikkeelle turvallisen arjen luomisesta ja ylläpitämises-

tä. Kaiken toiminnan täytyy pohjautua arjessa alkaneeseen ja arjessa jatkuvaan koh-

taamiseen ja yhdessäoloon. Jotta toiminta olisi oikeasti lapsidiakoniaa, täytyy paikalla 

olla aina riittävästi aikuisia. Resurssipulan estämiseksi näitä aikuisia voisi ”rekrytoida” 

eläkkeellä olevista vapaaehtoisista aikuisista. Hyväkuntoiset vanhukset voisivat aivan 

hyvin toimia turvallisina aikuisina kerhoissa tai leireillä. (Mattila 2003, 91–93.) 

 

Lapsidiakoniaa voidaan toteuttaa hyvin seurakunnan erilaisissa kerhoissa. Kerhoissa 

lapset tavataan säännöllisesti viikoittain tai jopa päivittäin ja ne ovat useimmille lapsil-

le ensimmäinen kosketus seurakuntaan. Välipalan tarjoaminen kerhoissa on hyvin yk-

sinkertaisen kuuloinen, mutta erittäin tehokas tapa osoittaa lapselle, että häntä on aja-

teltu ja että hänen hyvinvoinnista välitetään. Omien eväiden tuominen kerhoon asettaa 

lapset usein eriarvoiseen asemaan. Moni ongelmaperheessä asuva lapsi joutuu itse 

valmistamaan oman ruokansa, joten kerhoon tuodut eväät saattavat vaikuttaa vaatimat-
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tomammilta kuin niiden lasten välipalat, jotka ovat vanhempien valmistamia. Lasten 

maailmassa välipala osoittaa kuinka hänestä välitetään ja sen paljastaminen muiden 

lasten edessä voi olla hyvinkin rankkaa. (Mattila 2003, 91–94.) 

 

Leiritoiminta voi myös olla lapsidiakoniaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että jos haluaa 

järjestää lapsille leirin lapsidiakonian periaatteiden mukaisesti, on leirillä oltava tar-

peeksi aikuisia. Tämä tarkoittaa korkeintaan neljä lasta yhtä aikuista kohden. Yksittäi-

nenkin leiri voi vaikuttaa lapseen positiivisesti, mutta leirit eivät korvaa jatkuvaa arki-

toimintaa. Jos lasta ei jostain syystä saada arkitoimintaan piiriin, on tärkeää antaa tur-

vaa, huolenpitoa ja välittämistä edes leirin ajan. (Mattila 2003, 95–97) 

 

Lapsidiakoniaa pystyy toteuttamaan myös lapsivastaanoton muodossa. Vastaanottoa 

voi ensin pitää työpareittain siten, että kun toinen työntekijä juttelee vanhempien kans-

sa, niin samaan aikaan toinen työntekijä juttelee lapsen kanssa erillisessä huoneessa. 

Lapsivastaanoton seuraava vaihe on pitää vastaanottoa lapsille, jotka saavat liikkua jo 

itsenäisesti. Tällöin voidaan tavoittaa myös niitä lapsia, joiden vanhemmat eivät itse 

käy diakoniavastaanotolla. (Mattila 2003, 99–100.) 

 

Kotikäynneillä työntekijä saa usein paremman ja kokonaisvaltaisemman kuvan lapsen 

ja perheen todellisesta tilanteesta kuin tavallisilla vastaanottokäynneillä. Kotikäynnit 

palvelevat hyvin myös perhettä ja ne kannattaa tehdä pareittain, jolloin toinen työnteki-

jä juttelee vanhempien kanssa ja toinen lapsen kanssa. Jos kutsun kotikäynnille saa 

lapselta itseltään, kannattaa ennen käyntiä varmistaa asia myös lapsen vanhemmilta. 

Näin vältytään aiheuttamasta lisäharmia lapselle. (Mattila 2003, 100–101.) 

 

Kaakaopyhäkoulut ovat oiva esimerkki käytännön lapsidiakoniasta, sen ensimmäinen 

konkreettinen ilmentymä. Kaakaopyhäkoulut lähtivät kehittymään 1990-luvun laman 

tuomien haasteiden vastaamiseen. Vanhempien töihin liittyvät ongelmat (työttömyys, 

pätkätyöt, työn perässä muutto yms.) heijastuivat lapsiin, jotka alkoivat oireilla aikuis-

kontaktien vähetessä. Lama väsytti monet vanhemmat ja lapsista huolehtiminen saattoi 

unohtua. Tämä huomattiin seurakunnissa ympäri maata ja lasten tarpeisiin haluttiin 

vastata. (Lindgren, 2000.) 

 

Kristillinen etiikka velvoittaa huolehtimaan pienimmistä ja niistä, joilla on elämässä 

vaikeaa. Kaakaopyhäkoulussa on pohjimmiltaan kysymys lasten perustarpeisiin vas-
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taamisesta: psyykkisen ja fyysisen nälän lievittämistä ruoan ja turvallisen aikuiskon-

taktin muodossa. Siksi kaakaopyhäkoulu on mahdollisesti lapsidiakoniaa parhaimmil-

laan. (Lindgren, 2000, 10.) 

 

 

5.5 Lapsidiakonian tekijät 

 

Lapsidiakoniaa voi tehdä jokainen lapsen kanssa työtä tekevä tai lapsen lähellä oleva 

aikuinen. Tämä aikuinen voi yhtä hyvin olla diakoni, lastenohjaaja tai nuorisotyönoh-

jaaja. Lapsidiakonian tekijä voi olla myös opettaja, päiväkodinopettaja tai leikkikentän 

täti. Ajatusta voisi viedä vielä pidemmälle ja laskea mukaan myös kummit, mummit ja 

muut säännöllisessä yhteydessä lapseen olevat aikuiset. (Mattila 2003, 89.)  

 

Vuonna 2002 tehtiin kysely diakoniatyöntekijöille lapsidiakoniaan liittyen. Tässä kyse-

lyssä kysyttiin kenelle lapsidiakonia seurakunnassa kuuluu ja tulokseksi saatiin perhe-

työ. Myös lapsi- ja perhetyö nähtiin hyvinä työmuotoina lapsidiakonialle. (Selkälä & 

Inkinen 2003, 12–17.) 
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6 TUTKIMUSONGELMAT  JA TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

 

Lapsidiakonia on kirkon piirissä työmuotona ja käsitteenä vielä suhteellisen uusi ja 

osin tuntematonkin asia. Aiheesta ei vielä löydy kirjallista materiaalia kuin muutaman 

kirjan tai kirjasen verran. Opinnäytetyömme päällimmäisenä tavoitteena oli herättää 

aiheesta keskustelua kirkon hallinnon ja työntekijöiden keskuudessa. Samalla ha-

lusimme selvittää heiltä kysymällä, mitä lapsidiakonia käytännössä on ja kenelle sen 

toteuttaminen kuuluu. Yhtenä työn tärkeimpänä motivaattorina oli halumme saada sel-

ville kuinka tärkeänä lapsidiakonia nähdään.  

 

Halusimme myös selvittää eriävätkö kirkon hallinnon ja työntekijöiden ajatukset, mie-

lipiteet ja näkemykset lapsidiakoniasta ja sen toteuttamisesta. Tätä tavoitetta emme 

valitettavasti pystyneet saavuttamaan vastausten vähäisen määrän vuoksi. Suurin osa 

vastauksista tuli työntekijöiltä ja vain yksi vastaus hallinnon tasolta. Tämän myötä 

opinnäytetyömme tarkoitus muuttui vertailevasta ajatuksia herättäväksi ja kokoavaksi. 

 

Päädyimme siis etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitä lapsidiakonia on? 

2. Kenelle lapsidiakonian toteuttaminen kuuluu? 

3. Miksi lapsidiakoniaa tarvitaan? 
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7 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

7.1 Kohderyhmä ja vastaajat 

 

Tutkimuksemme alkuperäisenä kohderyhmänä olivat seurakuntien työntekijät sekä 

kirkon hallinto. Tavoitteenamme oli verrata seurakuntien työntekijöiden ja kirkon hal-

linnon mielipiteitä lapsidiakoniasta. Meillä ei ollut mahdollisuutta kysyä kaikkien seu-

rakuntien työntekijöiden mielipidettä, joten rajasimme kohderyhmäämme niin, että 

lähetimme kyselyn niihin seurakuntiin, joilla oli Internet-sivuilla maininta lapsi-

diakoniasta. Lisäksi valitsimme yhdessä opinnäytetyötämme ohjaavan opettajan kanssa 

kirkkohallituksen edustajat, joille lähetimme kyselyn. Tavoitteenamme oli valita sellai-

set työntekijät, joiden työtä lapsidiakonia koskettaa. Emme kuitenkaan saaneet kirkko-

hallituksesta kuin yhden vastauksen, joten rajasimme opinnäytetyön aihetta. Emme 

pyrkineet vertaamaan vastauksia keskenään, vaan nostamaan esille ajatuksia, joita lap-

sidiakonia vastaajissa herättää.  

 

Saimme kyselyymme yhteensä kahdeksan vastausta. Vastauksia tuli eri puolelta Suo-

mea, erikokoisista seurakunnista ja seurakunnan eri työalojen edustajilta. Yhden vasta-

uksen saimme myös kirkkohallituksesta ja Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:stä. 

Kolme vastausta saimme pääkaupunkiseudulta: kaksi Helsingin seurakuntayhtymästä 

ja yhden Vantaan seurakuntayhtymästä. Yhden vastauksen saimme myös Tampereen 

seurakuntayhtymästä, Lohjan seurakunnasta ja Sodankylän seurakunnasta.  

 

Vastaajat olivat seurakuntien eri työalojen työntekijöitä. Yksi vastaaja oli diakoniapas-

tori, yksi perhediakoni, yksi lapsityönohjaaja ja kaksi vastaajista oli erityisnuoriso-

työnohjaajia sekä kaksi diakonissaa, jotka vastasivat yhdessä. Yhden vastauksen 

saimme kirkkohallituksesta, kasvatus ja nuorisotyönosastosta (KKN) ja yhden vastauk-

sen Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:stä. 

 

 

7.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Valitsimme työtavaksemme kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimusmenetelmän. Valit-

simme sen siksi, koska kvalitatiivinen menetelmä soveltuu paremmin niiden asioiden 
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selvittämiseen, joita halusimme työssämme selvittää. Valitsimme tutkimusvälineek-

semme avoimista kysymyksistä koostuvan kyselylomakkeen. 

 

Avoimet kysymykset sallivat vastaajien ilmaista itseään omin sanoin; heille annetaan 

mahdollisuus sanoa, mitä heillä on todella mielessään. Koska avoimissa kysymyksissä 

ei anneta valmiita vastausvaihtoehtoja, saadaan paremmin selville vastaajien tietämys 

aiheesta, mikä on keskeistä ja tärkeää vastaajien ajattelussa sekä vastaajien asiaan liit-

tyvien tunteiden voimakkuus. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 196.) 

 

Monet kyselylomakkeet, joita saamme täytettäviksemme, näyttävät usein nopeasti ko-

koon kyhätyiltä. Kyselylomakkeiden heikko laatu ja suuri määrä vähentävät vastaajien 

innostusta ja halukkuutta vastata. Vaikka tutkimuksen aihe on tärkein vastaamiseen 

vaikuttava asia, voidaan myös lomakkeen laadinnalla ja kysymysten suunnittelulla 

parantaa tutkimuksen onnistumista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 193.) Tämän 

takia halusimme laatia omasta kyselylomakkeestamme hyvän ja napakan. Pyrimme 

suunnittelemaan kysymysten sisällön ja määrän niin, että ne sisältäisivät vain kaikista 

olennaisimman tutkimuksemme kannalta ja että niillä saataisiin vastaus tutkimuson-

gelmiin. Karsimme kaikki ne kysymykset, joihin ”olis ihan kiva saada vastaus”, mutta 

jotka eivät olleet tarpeeksi keskeisiä. 

 

 

7.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Opinnäytetyömme lähti liikkeelle alkutalvesta 2007, jolloin keksimme idean opinnäy-

tetyömme aiheeksi. Lapsidiakonia on vielä niin tuntematon käsite, että tahdoimme pa-

neutua siihen ja tehdä sitä tutummaksi. Osallistuimme ideaseminaariin, jossa kehitim-

me ideaamme eteenpäin. Päätimme, että teemme lapsidiakoniasta tutkimuksen ja py-

rimme vertailemaan näkemyksiä, joita lapsidiakoniasta on olemassa seurakunnan työn-

tekijöiden sekä kirkon hallinnon keskuudessa. Keväällä 2008 laadimme tutkimussuun-

nitelman, jossa hahmotimme alustavasti työmme teoreettisen viitekehyksen sekä tut-

kimuksen tavoitteet ja kohderyhmän. Keväällä ja kesällä 2008 tutustuimme lapsi-

diakoniaa käsittelevään teoriatietoon ja hahmottelimme sisällysluetteloa. Syksyllä 2008 

tarkensimme kohderyhmää, kehittelimme kysymysideoita ja tutustuimme ja hahmo-

timme teoriaa.  
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Keväällä 2009 työmme konkreettinen tekeminen pääsi käyntiin. Helmikuussa suunnit-

telimme kyselylomakkeen (liite 2) ja saatekirjeen (liite 1). Maaliskuussa lähetimme 

kyselylomakkeen saatekirjeineen sähköpostilla sen hetkiselle kohdetyhmälle, joka 

koostui yhteensä kahdeksasta seurakuntien ja kirkkohallituksen työntekijästä. Päivä-

määrään mennessä olimme saaneet vain kaksi vastausta, joten lähetimme lopuille 

muistutusviestin. Koska muistutuksen jälkeen olimme saaneet yhteensä vain kolme 

vastausta, päätimme etsiä lisää kohderyhmäämme sopivia vastaajia. Maaliskuun lopul-

la lähetimme kymmenen lomaketta lisää, mikä tuotti 3 vastausta. Vastausten määrän 

ollessa vielä liian alhainen, lähetimme jälleen muistutus viestin. Saimme kaksi vastaus-

ta, mikä nosti aineistomme määrän kahdeksaan vastaukseen (yhteensä 16 sivua). 

 

Keväällä 2009 aloitimme myös teoriaosuuden kirjoittamisen, jota jatkoimme myös 

kesällä. Suurin osa teoriasta syntyi kuitenkin vasta alkusyksyllä, jolloin pääsimme vih-

doin keskittymään lähinnä pelkästään opinnäytetyömme kirjoittamiseen. Teorian osuu-

den muotoutumisen myötä ryhdyimme pikaisesti vastausten käsittelyyn. Vastausten 

käsittelyssä ja analysoinnissa sovelsimme aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Käsittely 

lähti liikkeelle vastausten lukemisesta ja sen sisältöön perehtymisestä. Seuraavaksi 

pelkistimme vastauksia siten, että karsimme pois epäolennaisen. Etsimme ja listasim-

me samankaltaiset pelkistetyt ilmaukset, unohtamatta kuitenkaan poikkeuksia. Aineis-

ton ollessa pieni oli ala- ja yläluokkien muodostaminen niin hankalaa, että analyysin 

puhdasoppinen noudattaminen ei onnistunut. Tämä ei tutkimustavoitteiden kannalta 

kuitenkaan haitannut, koska työmme luonne muuttui jo aikaisemmin siten, että sen 

toteuttaminen kesti tämänkaltaisen muutoksen. 

 

 

 



28 
 
8 TULOKSET 

 

 

Tässä osiossa käsittelimme kyselyn avulla saamiamme vastauksia. Tulosten hahmotuk-

sen helpottamiseksi ryhmittelimme toisiinsa liittyvät kysymykset yhteen kolmen alaot-

sikon alle. Ensimmäisen ryhmän kysymykset käsittelivät, mitä lapsidiakonia on ja mi-

kä on sen merkitys. Toisen ryhmän kysymykset käsittelivät lapsidiakoniaa suhteessa 

työmuotoihin. Viimeinen kysymys erosi luonteeltaan muista niin paljon, että se vaati 

oman osionsa.  

 

 

8.1 Lapsidiakonian perusteet 

 

Kysyimme vastaajiltamme, miten he määrittelevät lapsidiakonian. Tällä kysymyksellä 

halusimme selvittää, mikä on (seurakunnan työntekijöiden ja kirkon hallinnon) tämän 

hetkinen käsitys lapsidiakoniasta.  Puolet vastaajista näki lapsidiakonian lapsilähtöise-

nä: työtä tehdään lapsen ehdoilla, lapsen tarpeista käsin ja lasta tuetaan suoraan.  Yhtä 

tärkeäksi nähtiin lapsen yksilöllinen huomioiminen ja näkeminen. Yhdessä vastaukses-

sa mainittiin myös lapsen puolustaminen. ”Lapsidiakonia on lapsen huomioimista ja 

näkemistä niissä tilanteissa, joissa lapsi tarvitsee aikuisen tukea.” Suurin osa vastaa-

jista näki lapsen myös osana perhettä; perhettä tukemalla autetaan myös lasta. Kaksi 

vastaajista nosti esille, että perheisiin kohdistuva tuki on sekä taloudellista että henkistä 

ja hengellistä tukea. Lapsidiakonian ennaltaehkäisevä näkökulma tuli esiin kahdessa 

vastauksessa; lasta ja perhettä tuetaan ennen elämäntilanteen kriisiytymistä.  

 

Kysyimme myös, mitä lapsidiakonia on käytännössä. Neljä vastaajista mainitsi, että 

lapsidiakonia on lapsen näkemistä, kuulemista ja huomioimista. ”Ennen kaikkea lap-

sen huomioimista.” Muutamassa vastauksessa mainittiin myös perheen henkinen, hen-

gellinen ja taloudellinen tuki sekä kotikäynnit. Aikuisen läsnäolo ja turvallinen kasvu-

ympäristö mainittiin molemmat kerran. Vastauksista kävi ilmi, että lapsidiakoniassa 

käytetään monenlaisia menetelmiä kuten tekstaritupu, suru- ja eroryhmät sekä leirit ja 

retket. Vastausten perusteella lapsidiakonia sisältää myös koulujen kanssa tehtävän 

yhteistyön, henkilökohtaisia tapaamisia lasten kanssa sekä niinkin konkreettisen asian 

kuin lämpimän välipalan tarjoamisen kerhoissa. ”Kaakaopyhäkoulusta tukiryhmiin ja 

Tekstaritupusta terapiaan.” 
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Vastaajien mielestä lapsidiakoniaa tarvitaan. Puolessa vastauksista lapsidiakonian tar-

vetta perusteltiin lasten ja nuorten kasvavalla pahoinvoinnilla ja hädän todellisuudella: 

lapsidiakoniaa tarvitaan, jotta lapset, joilla on erityisiä tarpeita ja huolia tulisivat kuul-

luiksi, nähdyiksi ja autetuiksi. Yhtä merkittäväksi syyksi nähtiin se, että vanhemmuus 

puuttuu tai on kadoksissa yhä useammin; lapset tarvitsisivat aikuisilta aikaa ja tukea 

elämään. ”Lasten yksilöllinen huomioiminen on tärkeää jokaisen lapsen kohdalla, mut-

ta erityisesti niiden, joilla ei ole elämässään paljon muita aikuisia, jotka heitä huo-

mioivat.” Yksittäisinä perusteluina lapsidiakonian tarpeellisuudelle mainittiin syrjäy-

tymisen ehkäisy, lapsen oikeuksien esille tuominen, lasten yksilöllinen huomioiminen 

ja lastensuojelun riittämättömyys. ”Lastensuojelu ei näe tai puutu riittävän nopeasti, 

kaikki lapsidiakonian asiakkaat eivät kuulu lastensuojelun piiriin.” 

 

Lapsidiakonialla nähtiin olevan paljon mahdollisuuksia lapsen hyvinvoinnin edistämi-

sen kannalta. Kolme vastaajista näki mahdollisuudet erittäin hyvinä siinä tapauksessa, 

että tehtäisiin yhteistyötä ja verkostoiduttaisiin muiden auttaja tahojen kanssa. ”Me 

voimme tehdä oman osamme kaupungin nuorisotyön, lastensuojelutyön, lastenpsykiat-

risen, koulujen ym. rinnalla, olla tukemassa heitä ja tehdä oma osuutemme.” Yhden 

vastaajan mielestä mahdollisuuksia ei voi tietää, koska jokainen autettava lapsi on yk-

silöllinen ja hänessä tapahtuvaa kasvua tai muutosta on vaikea ennustaa. Kolme vastaa-

jista näki avun alkuun panemisen yhtenä lapsidiakonian mahdollisuutena: lapsi-

diakoniassa tartutaan heti asiaan ja otetaan puheeksi lapsen tilanne, jotta lapsella olisi 

paremmat lähtökohdat oman elämän rakentamiseen. Muutamassa vastauksessa esitet-

tiin, että mahdollisuudet paranisivat resurssien ja koulutuksen lisäämisen myötä: ”kou-

lutuksen lisäämisen kautta myös lapsidiakoniasta voi tulla yhä useamman työntekijän 

perusote työhön.” 

 

 

8.2 Lapsidiakonia työmuotona 

 

Lapsidiakonia hakee vielä paikkaansa ja se vaihtelee suuresti seurakunnittain, mikä 

työmuoto siitä kantaa vastuun. Puolet vastaajista oli vahvasti sitä mieltä, että lapsi-

diakonia kuuluu kaikille työmuodoille ja niiden työntekijöille, jotka ovat tekemisissä 

perheiden ja lasten kanssa. ”Lapsidiakonia kuuluu kaikille työmuodoille, joissa havai-

taan olemassa olevan lapsen hätä.” Lisäksi kolmessa vastauksessa tuotiin esille, että 
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lapsidiakonian tulisi olla moniammatillista ja verkostoitunutta yhteistyötä. Yhdessä 

vastauksessa korostettiin, että yhteistyötä tulisi tehdä erityisesti kunnan kanssa. Kolme 

vastaajista puolestaan näki, että lapsidiakonia kuuluisi enemmän diakoniatyön vastuul-

le. Näissä kolmessa vastauksessa diakoniatyön rinnalle nostettiin myös perhetyö.  

 

Lapsidiakonian ja muun diakoniatyön välillä nähtiin selviä eroja. Neljän vastaajan mie-

lestä lapsidiakonia eroaa muusta diakoniatyöstä siten, että työn lähtökohtana ja kohtee-

na on lapsi ja hänen hyvinvointinsa: lasta tuetaan suoraan. Viisi vastaajaa korosti, että 

lapsen auttamista on myös perheen auttaminen: perheen tarpeet tulee ottaa huomioon, 

sillä lapsi on aina osa perhettään. ”Ottaa lapsen näkökulmasta huomioon perheen tar-

peet ja tarvittaessa keskittyy vain lapsen selviytymiseen ja mielekkään elämän raken-

tamiseen.” Kaksi vastaajista mainitsi, että lapsidiakoniassa taloudellinen tuki ei ole 

yhtä merkittävää kuin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja rinnalla kulkemi-

nen. Samojen vastaajien mielestä lapsidiakonia on myös ennakoivaa toimintaa, jossa 

ongelmiin pyritään tarttumaan jo ennalta ja turvaamaan lapselle hyvän kasvun mahdol-

lisuudet. ”Lasten kanssa on toimittava kuin hoitaisi puutarhaa – sitoutuen ja heidän 

ehdoillaan.” Kaksi vastaajista oli sitä mieltä, että lapsidiakoniaa tehtäessä tarvitaan 

asiantuntemusta lapsen kehityksen ja kasvun alueella. Tämä vaatii erikoistumista ja 

lisäkoulutusta työntekijöille. Yhden vastaajan mielestä lapsidiakonia ei ole mitenkään 

erillinen alue muusta diakoniatyöstä.  

 

Lapsidiakonian ja lapsityön eroista ja yhteneväisyyksistä oltiin eri mieltä. Kolme vas-

taajista oli sitä mieltä, että lapsidiakonia ei juuri eroa tai ei saisi erota muusta lapsityös-

tä, ”koska jokaisen tulee päästä osalliseksi, tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi.” 

Kaksi vastaajista näki, että lapsityö on enemmän ennaltaehkäisevää ja ennakoivaa, kun 

taas lapsidiakonia olisi enemmän kohdistettua ja diakonista. ”Lapsidiakonia on kohdis-

tettu erityisesti niihin, jotka tarvitsevat enemmän tukea kuin seurakunnan perustyö 

tarjoaa. Perustyö sinällään on hyvää ennaltaehkäisyä.” Parissa vastauksessa nostettiin 

esille, että lapsidiakonia on yksilökeskeisempää ja sitoutuneempaa kuin lapsityö. Kah-

dessa vastauksessa korostettiin työntekijän ammatillisuutta: lapsidiakoniassa työnteki-

jällä tulee olla osaamista ja kykyä nähdä erityistilanteita ammatillisin silmin. Yksi vas-

taus sisälsi ajatuksen, että lapsidiakonia on myös informaation jakamista avun lähteis-

tä. 
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8.3 Sana on vapaa 

 

Kysyimme lopuksi vielä, mitä muuta vastaajat haluavat sanoa lapsidiakoniaan liittyen. 

Tällä kysymyksellä halusimme antaa vastaajillemme mahdollisuuden kertoa muita 

mieleen tulleita ajatuksia lapsidiakoniasta. Kolmen vastaajan mielestä lapsidiakonia on 

tärkeä aihe ja on hyvä, että aiheesta tehdään tutkimusta. Samoin kolme vastaajaa nosti 

esille sen, että lapsidiakonia on käsitteenä vieras ja siitä puhutaan kentällä liian vähän. 

”Kentällä vähemmän puhutaan lapsidiakoniasta, enemmänkin erityisnuorisotyöstä, 

johon se omalta osaltaan kuuluu.” Pari vastaajaa korosti lastensuojelulain merkitystä 

lapsidiakoniassa: jos lakia ei noudateta, se johtaa lapsen hädän ylläpitämiseen. Muuta-

ma vastaaja nosti esille yhteistyön merkityksen lapsidiakoniassa: yhteistyötä tulisi teh-

dä sekä seurakunnan sisällä että julkisen sektorin kanssa. 

 

”Lapsidiakonia tulisi nostaa kirkon perustehtäväksi ja liittää teologisesti kas-
teopetukseen kuten rippikoulu.” 
 
”Lapsidiakonia on myös kasvatusta omasta jakamiseen ja toisen huomioimi-
seen.” 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Vastausten perusteella seurakunnan työntekijät ajattelevat lapsidiakoniasta ja määritte-

levät sen hyvin samalla tavalla kuin aiheesta kirjoitetussa teoriatiedossa. Tässä kappa-

leessa käsittelemme saamiamme vastauksia ja teoriatietoa tutkimuskysymystemme 

pohjalta. Tulosten perusteella vastaukset ja teoria tukevat toisiaan ja vastaavat tutki-

muskysymyksiimme.  

 

Ensimmäinen tutkimuskysymyksemme oli, mitä lapsidiakonia on. Vastauksissa lapsi-

lähtöisyys sekä lapsen näkeminen ja huomioiminen yksilöllisesti nousivat kantavaksi 

teemaksi. Tämä on hyvin paljon samassa linjassa teorian kanssa. Lapsen kokemus 

nähdyksi tulemisesta on lapsidiakonian kulmakivi. (Mattila 2003, 15.) Lapsidiakonian 

periaatteet näkyivät vastauksissa myös selvästi. Lapsilähtöisyys, ennakointi ja turvalli-

nen arki mainittiin usein. Turvallinen arki muodostuu turvallisen aikuisen läsnäolosta, 

turvallisesta liittymisestä muihin lapsiin ja turvallisesta kasvuympäristöstä. (Mattila 

2003, 22–26.) Tämä heijastui myös vastauksissa. Lapsen huomioiminen on myös yksi 

kantava teema lapsidiakonian sisällöllisissä tehtävissä. Se sisältää lapsen tukemisen, 

hänen nälkänsä ja yksinäisyytensä lievittämisen sekä turvaverkon luomisen lapselle. 

(Mattila 2003, 15.) Vastauksissa lapsen huomioiminen näkyi muun muassa nälän lie-

vittämisenä, lämpimän välipalan tarjoamisena. 

 

Teorian pohjalta taloudellisen tuen ei sinänsä katsota itsessään olevan lapsidiakoniaa, 

mutta tämä ulottuvuus näkyi kuitenkin vastauksissa. Taloudellinen tuki nostettiin esille 

erityisesti silloin, kun puhuttiin lapsesta osana perhettä. Toisaalta myös vastakkaisia 

näkemyksiä löytyi, eli taloudellisen tuen ei nähdä lapsidiakoniassa olevan niin merkit-

tävää kuin lapsen kokonaisvaltainen tukeminen. Matala kynnys on yksi lapsidiakonian 

periaatteita ja lapsen persoonan puolustaminen tärkeä osa lapsen hätään puuttumista. 

Molemmat ovat teorian pohjalta oleellisia lapsidiakoniassa. (Mattila 2003, 25–26.)  

Näistä ei vastauksista kuitenkaan löydy. Lapsen puolustaminen sai yhden maininnan.  

 

Toiseen tutkimuskysymykseemme, kenelle lapsidiakonian toteuttaminen kuuluu, voisi 

teorian pohjalta vastata, että se kuuluu kaikille. Lapsidiakoniaa voivat tehdä kaikki, 

jotka ovat lapsen kanssa toistuvasti yhteydessä, se ei rajoitu seurakuntaan. (Mattila 
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2003, 89.) Osassa vastauksista lapsidiakonian toteuttaminen liitettiin johonkin tiettyyn 

työalaan, kuten diakoniatyöhön tai perhetyöhön.  

 

Kolmas tutkimuskysymyksemme oli, miksi lapsidiakoniaa tarvitaan? Sekä vastausten 

että teoriatiedon mukaan jokaisella lapsella on oikeus tulla nähdyksi ja huomioiduksi 

yksilöllisesti sekä tuntea turvallisen aikuisen läsnäolo. Lasten kasvava pahoinvointi ja 

hädän todellisuus ovat myös synnyttäneet tarpeen lapsille suunnatulle diakoniatyölle. 

(Mattila 2003, 15–16.) 
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10 POHDINTA 

 

 

Tutkimuksemme on mielestämme luotettava, sillä olemme alusta asti tutkineet sitä, 

mitä olemme luvanneetkin. Jos tutkimus toistettaisiin, saataisiin todennäköisesti hyvin 

samansuuntaisia tuloksia, sillä kohderyhmämme oli harkiten valittu. Vastauksissa saat-

taisi ilmetä eroavaisuuksia, jos kohderyhmää laajennettaisiin. Vastausten määrä nousisi 

myös. 

 

Työmme luotettavuutta lisää myös se, että olemme tutustuneet tutkimaamme aiheeseen 

kirjallisuuden kautta. Tekemämme tulkinnat saavat myös tukea kirjallisuudesta / teori-

asta eli että ne puhuvat samansuuntaisesti. Räikeitä eroja emme havainneet. Teke-

miemme tulkintojen luotettavuutta on varmaan lisäännyt myös se, että tunnemme seu-

rakunnan toimintaympäristöä ja pystymme siten ymmärtämään vastaajien kertomia 

asioita ja sijoittamaan ne kontekstiinsa. 

 

Saimme tutkimukseemme vain kahdeksan vastausta, mutta vastaajat olivat sekä pienis-

tä että suurista seurakunnista eri puolilta Suomea. Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, 

että pyrimme tutkimusta varten löytämään sellaisia vastaajia, joilla on näkemyksiä 

lapsidiakoniaan, jotka joko linjaavat periaatteita tai tekevät työtä käytännössä. Tämä 

selittää osaltaan sitä, miksi vastaajiemme määrä jäi hieman alhaiseksi. Työmme ei vält-

tämättä ole kovinkaan yleistettävissä, koska kohderyhmämme oli pieni ja spesifi, mutta 

tulokset ovat kuitenkin suuntaa-antavia. Työmme tavoitteena ei ollut niinkään yleistet-

tävän tiedon hankinta, vaan lapsidiakoniaan liittyvien ajatusten esilletuominen ikään 

kuin ”asiantuntija”-vastaajien kautta.  

 

Aineiston keruussa ja käsittelyssä onnistuimme säilyttämään vastaajiemme anonymi-

teetin. Anonymiteetin säilyttämiseksi emme halunneet tuoda esille vastaajia sitaattien 

yhteydessä, koska vastaajia oli niin vähän ja ammatinkin kertominen olisi voinut pal-

jastaa liikaa. Aineiston kerääminen kyselylomakkeen sijaan haastatteluina olisi mah-

dollisesti voinut olla hedelmällisempi. Haastattelussa olisi pystynyt tekemään tarkenta-

via kysymyksiä tai selventää kysymyksiä, jolla olisi voinut taata sen, että jokainen vas-

taaja ymmärtää kysymyksen samalla tavalla. Kun lähettää kyselylomakkeen, olettaa, 

että vastaajat ymmärtävät automaattisesti kysymykset samalla tavalla. Muotoilimme 

kysymykset kuitenkin niin huolella ja valikoimme vastaajamme harkinnanvastaisesti, 
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että voimme pitää vastauksia luotettavina. Olemme myös käyneet aineiston läpi huolel-

lisesti ja systemaattisesti, jotta kaikki vastaajien tuomat näkemykset olisi otettu huomi-

oon. 

 

Jos tarkastelemme työskentelyämme hieman kriittisemmin silmin, voimme löytää siinä 

parannettavaa. Kiireen välttämiseksi meidän olisi pitänyt aloittaa tuottelias työskente-

lymme aiemmin. Jos olisimme valmistelleet kyselyn ja myös aloittaneet kyselyjen lä-

hettämisen jo syksyllä 2008, meillä olisi ollut enemmän aikaa kalastella vastauksia ja 

siten saada enemmän materiaalia tutkimukseemme. Tutkimuksen parempi aikataulut-

taminen olisi saattanut kannustaa meitä parempaan työskentelyyn. 

 

Lapsidiakonian tulevaisuuden kannalta on hyvä, että se nähdään tärkeänä. Jotta lapsi-

diakonia voi kehittyä ja vakiintua, työntekijöiden pitää nähdä se merkittävänä ja mie-

lekkäänä työmuotona. Reflektoidessa vastauksia on jäänyt sen suuntainen mielikuva, 

että lapsidiakonia todellakin nähdään tärkeänä ja mielekkäänä, ja että työllämme on 

ollut tässä mielessä tarkoitus. Eräänlaisena saavutuksena voisi ajatella sen, että tämän 

työn myötä työelämään on lähdössä nyt kaksi työntekijää lisää, jotka tietää jotain lap-

sidiakoniasta. Emme ajattele olevamme asiantuntijoita, mutta asiaa tuntevina ja asiaan 

perehtyneinä. 
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Liite 1: Saatekirje 

 

 

HEI! 

 

 

Olemme kaksi lapsi- ja nuorisotyöstä kiinnostunutta opiskelijaa ja teemme opinnäyte-

työtä lapsidiakoniasta. Opiskelemme Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja valmistum-

me ensi jouluna sosionomi-kirkonnuorisotyönohjaajiksi (AMK). Opinnäytetyötämme 

ohjaa lehtori Päivi Thitz. 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena on herättää keskustelua kirkon hallinnon ja työntekijöi-

den keskuudessa lapsidiakoniasta ja samalla selvittää heiltä kysymällä, mitä lapsi-

diakonia käytännössä on ja kenelle se kuuluu. Haluamme saada selville kuinka tärkeä-

nä lapsidiakonia nähdään. Haluamme myös selvittää eriävätkö kirkon hallinnon ja 

työntekijöiden ajatukset ja mielipiteet lapsidiakoniasta ja sen toteuttamisesta. 

 

Opinnäytetyöhömme tarvitsemme juuri teidän apuanne. Liitteenä on tekemämme kyse-

ly lapsidiakoniasta, johon toivomme teidän vastaavan. Vastauksenne on tärkeä, jotta 

saamme monipuolisen käsityksen lapsidiakoniaan kohdistuvista ajatuksista. Aikaa teil-

lä on vastata noin kaksi viikkoa, eli vastaattehan X.X. mennessä. Vastauksianne tullaan 

käyttämään vain tämän opinnäytetyön tekemiseen. Jos teillä on kysyttävää, vastaamme 

mielellämme sähköpostilla. 

 

 

Terveisin, 

Hanna-Riikka Helminen ja Kirsi Kotisalo 

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@student.diak.fi 
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Liite 2: Kyselylomake 

 

KYSELYLOMAKE LAPSIDIAKONIASTA   X.X.2009 

 

 

1. Miten määrittelette lapsidiakonian? 

 

2. Mille seurakunnan työmuodolle lapsidiakonia kuuluu? 

 

3. Mitä lapsidiakonia on käytännössä? 

 

4. Miten lapsidiakonia eroaa muusta diakoniatyöstä? 

 

5. Miten lapsidiakonia eroaa muusta lapsityöstä? 

 

6. Miksi lapsidiakoniaa tarvitaan? 

 

7. Mitkä ovat lapsidiakonian mahdollisuudet lapsen hyvinvoinnin edistämisen kannal-

ta? 

 

8. Mitä muuta haluatte sanoa lapsidiakoniaan liittyen? 

 

 

 

 

Vastaathan X.X.mennessä sähköpostilla! 

 

Kiitos osallistumisesta! 

 

 

 

Tekijät: 

Hanna-Riikka Helminen ja Kirsi Kotisalo 

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@student.diak.fi 
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