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Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia autismin kirjon henkilöiden yhdenvertaisuuden 
kokemusta seurakunnan jäseninä. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Varsinais-Suomen 
seurakuntien kehitysvammaistyön kanssa.  
 
Opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus, jossa käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuk-
seen haastateltiin viittä henkilöä. Iältään he olivat 14–19 -vuotiaita. Haastattelut analy-
soitiin teemoittelulla.  
 
Teoriaosuudessa on tarkasteltu erilaisia vammaispoliittisia julistuksia, nuorten uskon-
nollisuutta ja seurakunnan jäsenyyttä käsitteenä. Lisäksi on tarkasteltu vammaisten hen-
kilöiden asemaa seurakuntien ja kirkon jäseninä edellä mainittujen julistusten pohjalta. 
Teoriaosuudessa on myös määritelty autismin kirjoa käsitteenä ja eritelty sen oireita.  
 
Tutkimustulokset osoittivat, että vaikka käsitykset seurakunnasta olivat pääosin positii-
visia, ei oman seurakunnan toimintaan kuitenkaan osallistuttu aktiivisesti. Syitä tähän 
oli monia.  
 
Vaikka kirkko on laatinut oman vammaispoliittisen ohjelmansa, ja muutkin vammaispo-
liittiset julistukset edellyttävät yhdenvertaisuutta, kävi tutkimuksessa ilmi, ettei yhden-
vertaisuus useinkaan toteudu täysin. Haastetta on erityisesti asenteiden muokkaamises-
sa.  
 
Asiasanat: yhdenvertaisuus, autismin kirjo, seurakunnan jäsenyys, kvalitatiivinen tutki-
mus



 

ABSTRACT 
 
 
Kerola, Harri. How does equality show among young Congregants of the Autism 
Spectrum? 57 p., 3 appendices. Language: Finnish. Autumn 2009.  
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option 
in Diaconial Social Work. Degree: Bachelor of Social Services. 
 
The purpose of the thesis was to analyse how people with autistic features have 
experienced equality as members of congregation. The research was conducted in co-
operation with the parishes in Turku region. The focus of the thesis was on young 
autistic people who were placed in institutions for mentally disabled people.  
 
The qualitative research method was used and the data was collected by using theme 
interview. Five people were interviewed for the research and the interviews were 
analysed by dividing data in to different themes. The main themes were parish as a 
concept and its attainability. Furthermore, parish as a community for people with 
autistic features was also inspected. 
 
The theory part dealt with common policy on people with disabilities. The thesis also 
dealt with the concept of congregation, the spectrum of autism and its various 
symptoms.  
 
The results of research showed that the opinions of the congregations were mainly 
positive.  However the participation rate was low. Although, the Finnish church has 
created its own disability action plan, the results showed that equality can not be taken 
for granted. Negative attitude towards people with disabilities is the main challenge. 
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1 JOHDANTO 

 

Suoritin syksyllä 2007 Vammaisuus-opintokokonaisuuteen kuuluvan harjoittelun Au-

tismisäätiön toimintakeskuksessa Helsingissä. Tämän kokemuksen myötä heräsi mie-

lenkiintoni autismin kirjoa kohtaan.  Samoihin aikoihin piti valita aihe opinnäytetyölle, 

joten päädyin hyödyntämään mahdollisuutta tutustua hieman enemmän autismin kirjon 

maailmaan opinnäytetyön myötä. Koska opiskeluni suuntautuvat kirkolliselle alalle, 

halusin opinnäyteyön liittyvän myös tähän. Teemaksi hioutuikin lopulta yhdenvertai-

suuden toteutuminen seurakunnissa. Opinnäytetyöprosessin kuluessa paitsi kiinnostus 

autismin kirjoon myös kiinnostus yhdenvertaisuuteen on kasvanut. Erityisen mielenkiin-

toinen teema on seurakuntalaisten yhdenvertaisuus; kirkko opettaa, että kaikki ovat Ju-

malan luomina samanarvoisia, mutta toisinaan kuitenkin käytäntö tuntuu olevan ristirii-

dassa tämän asian kanssa.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella autismin kirjon henkilöiden yhden-

vertaisuuden kokemusta seurakuntien jäseninä. Kirkko on laatinut vammaispoliittisen 

Kirkko kaikille -ohjelman, joka antaa hyvin perusteet myös tämän tyyppiselle tutkimuk-

selle. Ohjelman pohjana ovat ihmisoikeudet ja Suomen vammaispoliittinen ohjelma, 

jotka korostavat vammaisten ihmisten oikeutta täysivertaiseen osallistumiseen. (Kirk-

kohallitus 2003.) 

 

Opinnäytetyön haastatteluihin osallistui viisi autistista nuorta, jotka asuvat Turun seu-

dulla. Nuoret ja nuoret aikuiset ovat keskimäärin vähemmän uskonnollisia kuin keski-

ikäiset ja vanhukset (Räsänen 2004, 105). Kuitenkin ne nuoret, jotka osallistuvat seura-

kunnan toimintaan näkevät oleellisena sen, että pääsevät itse tekemään ja toiminaan 

(Maijala 1997, 64). Lisäksi Suomen evankelis-luterilainen kirkko pyrkii tällä hetkellä 

kiinnittämään erityistä huomiota nuorten ja nuorten aikuisten jäsenyyteen (Meidän kirk-

ko – osallisuuden yhteisö 2008).  

 

Yhteistyökumppanina on Varsinais-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyö. Näin 

siitä syystä, että autistiset henkilöt ohjataan useimmiten esimerkiksi kehitysvammais-

työn rippikouluihin, vaikkei heillä kehitysvammaa olisikaan. Esimerkiksi monet nuoret, 

joille on diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä, käyvät rippikoulunsa kehitysvammaistyön 

organisoimissa omissa erityisryhmissään eivätkä omissa paikallisseurakunnissaan. Jo 
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tästä nouseekin monia kiinnostavia kysymyksiä. Miten nämä nuoret itse kokevat sen, 

että heidät sijoitetaan täysin omiin ryhmiinsä? Eikö löytyisi keinoja järjestää heidän 

rippikoulujaan omissa paikallisseurakunnissa?  

 

Tutkimuksen keskeisin ilmiö on yhdenvertaisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että ihmisillä 

tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia 

palveluja. Yksinkertaisimmillaan yhdenvertaisuus tarkoittaa erilaisuuden hyväksymistä 

ja toisen ihmisen kunnioittamista sellaisena kuin hän on. Se ei kuitenkaan tarkoita toisen 

ihmisen parempaan asemaan asettamista, vaan sen tarkoituksena on taata kaikille samat 

mahdollisuudet. Samanlainen kohtelu kaikille ei kuitenkaan aina takaa yhdenvertaisuut-

ta, sillä ihmisten lähtökohdat ja mahdollisuudet vaihtelevat yksilöllisesti. (Yhdenvertai-

suus.fi i.a.) 

 

Suomen perustuslain mukaan kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään 

saa asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 

mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteel-

la. Erityisesti vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuteen kiinnitetään huomiota niin YK:n 

ohjeistuksissa, kuin Euroopan, valtakunnan ja paikallistasoisissa vammaisohjelmissakin. 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on myös laatinut oman vammaispoliittisen ohjel-

man. Näiden pohjalta onkin ollut kiinnostavaa lähteä tutkimaan sitä, miten yhdenvertai-

suuden koetaan todella toteutuvan. 

 

Keskeisenä kysymyksenä on selvittää, miten autistiset henkilöt kokevat yhdenvertai-

suuden toteutumisen seurakunnan jäseninä. Mikä estää sen toteutumista ja mikä sitä 

voisi helpottaa?  
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2 VAMMAISPOLITIIKKA TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTANA 

 

 

2.1 Vammaispolitiikkaa Suomessa ja muualla 

 

Monissa ihmisoikeusasiakirjoissa kielletään syrjintä vammaisuuden perusteella. Perus-

lähtökohtana sopimuksia laadittaessa on ollut, että vammaiset henkilöt saavat harjoittaa 

kaikkia kansalais-, poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia tasa-

vertaisesti muiden henkilöiden kanssa.  

 

Vammaisten ihmisten asemaan on kiinnitetty huomiota Yhdistyneissä kansakunnissa 

sekä sen erityisjärjestöissä ja muissa kansainvälisissä järjestöissä. YK on laatinut kan-

sainvälisen asiakirjan, vammaisten henkilöiden mahdollisuuksien yhdenvertaistamista 

koskevat yleisohjeet. Yleisohjeet ilmaisevat ihmisoikeussopimusten ja muiden asiakir-

jojen tulkinnan vammaisten näkökulmasta. Ne on hyväksytty YK:n yleiskokouksen pää-

töslauselmana 48/96 20.12.1993. Sellaisenaan ne eivät kuitenkaan aseta valtiolle kan-

sainvälisen oikeuden mukaista soveltamisvelvoitetta. Kuitenkin ne tosiasiallisesti mer-

kitsevät valtioiden osalta vahvaa sitoutumista toimimaan vammaisten mahdollisuuksien 

yhdenvertaistamiseksi. (Parkkari 2002, 505–507; Yhdistyneet kansakunnat 1993.)  

 

Yleisohjeissa määritellään ohjeet yhdenvertaisen osallistumisen edellytyksille ja tavoi-

tealueille. Edellytyksiin sisältyy ohjeina tietoisuuden lisääminen, terveydenhuolto, kun-

toutus ja tukipalvelut. Tavoitealueiksi listataan liikuntaesteettömyyden ja tiedonsaannin 

kehittäminen, yhdenvertaiset koulutus- ja työllisyysmahdollisuudet, velvollisuus toi-

meentulo- ja sosiaaliturvan järjestämiseen, perhe-elämän edistäminen sekä yhdenvertai-

set osallistumismahdollisuudet kulttuuri-, virkistys- ja liikuntatoimintaan. Siinä listataan 

myös tarvittavat toteuttamistoimenpiteet sekä määritellään miten kunkin maan tulisi 

seurata ohjeiden toteutumista.  (Yhdistyneet kansakunnat 1993.) 

 

Suomen vammaispoliittinen ohjelma Kohti yhteiskuntaa kaikille on vuodelta 1995 ja 

perustuu YK:n yleisohjeisiin. Ohjelman päämääränä on luoda edellytykset vammaisten 

ihmisten täysivaltaistumiselle suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämän saavuttamiseksi 

ohjelma asettaa päämääräksi vammaisten ihmisten mahdollisuuksien yhdenvertaistami-



9 

 

sen. Tällä tavoin jokaisella vammaisella ihmisellä tulee ohjelman mukaan olla mahdol-

lisuudet hyvään ja mielekkääseen elämään hänen omista kyvyistään lähtien. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 1995.) 

 

Euroopan neuvosto on laatinut vammaispoliittisen toimintaohjelman vuosille 2006–

2015. Tämä on laadittu Euroopan neuvoston vammaispoliittisen julistuksen ”Kohti täyt-

tä osallistumista kansalaisina” pohjalta. Toimintaohjelman tarkoituksena on vammaisten 

kansalaisten ihmisoikeuksien edistäminen ja heidän elämänlaatunsa kohentaminen Eu-

roopassa. Toimintaohjelmassa on määritelty 15 toimintalinjaa, joilla pyritään kattavasti 

edistämään vammaisten ihmisten täyttä osallistumista yhteiskunnan toimintaan. (Sosiaa-

li- ja terveysministeriö 2006a.) 

 

Suomessa on valmistunut valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta vuonna 2006. 

Siinä pohditaan Suomen vammaispolitiikan vahvuuksia ja haasteita. Selonteon mukaan 

Suomen vammaispolitiikka perustuu kolmeen periaatteeseen, vammaisten henkilöiden 

oikeuteen, yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. 

Selonteossa myönnetään, että vammaispoliittisen ohjelman tavoite yhteiskunnasta kai-

kille ei täysin ole vielä toteutunut. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006b.) 

 

Selonteossa on hyvin pitkälle samanlaisia teemoja kuin Euroopan neuvoston toiminta-

ohjelmassa. Kuitenkin selonteko korostaa enemmän suomalaisen yhteiskunnan haastei-

ta, ja myös konkreettisempia toimia tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinäkin keskeisenä 

on niin fyysinen kuin sosiaalinen esteettömyys ja saavutettavuus. Lisäksi kommunikaa-

tiomahdollisuuksia pidetään tärkeinä. Perheiden asema korostuu niin vammaisen lapsen 

kuin aikuisenkin kohdalla. Myös kulttuurinen yhdenvertaisuus on tässä selonteossa tuo-

tu esille, samoin kuin mahdollisuudet työhön ja opiskeluun. (Sosiaali- ja terveysministe-

riö 2006b, 9–17.) 

 

Edellä mainitun selonteon tausta-aineistoksi on laadittu katsaus Keskeneräistä yhden-

vertaisuutta. Selvityksen tavoitteena on ollut koota kuvaa sekä vammaisten henkilöiden 

hyvinvoinnin tasosta että siitä, miten saavutettavia vammaisten henkilöiden hyvinvoin-

nin edellyttämät resurssit ovat vammaisten henkilöiden kannalta. (Haarni 2006.) 
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Katsaukseen kerättyjen tietojen valossa vammaiset kansalaiset eivät useinkaan ole käy-

tännössä yhdenvertaisessa asemassa muiden kansalaisten kanssa. Tutkimustiedon poh-

jalta vammaisten henkilöiden asemasta muodostuukin kaksijakoinen kuva; edistymistä 

esimerkiksi yhteiskunnan esteettömyydessä on selvästi tapahtunut, mutta yhdenvertai-

suus ei vielä toteudu kaikilla elämänalueilla tai kaikkien vammaisten kohdalla riittäväs-

ti, vaan rajoitetusti ja vaihdellen. Vammaisten henkilöiden osallistumisen ja osallisuu-

den mahdollisuuksien todettiin olevan tarjolla olleen tiedon valossa vielä monin tavoin 

rajalliset ja vammaisten ihmisten aseman siksi usein muita heikomman. (Haarni 2006, 

48.) 

YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista tuli voimaan 4.5.2008. Yleissopimus vel-

voittaa takaamaan maailman 650 miljoonalle vammaiselle oikeuden muun muassa työn-

tekoon ja opiskeluun eli samoihin asioihin, jotka YK:n ihmisoikeussopimuksessa on 

vahvistettu kaikille ihmisille. Sopimuksessa vahvistetaan jo ennestään vammaisille kuu-

luvia ihmisoikeuksia kuten oikeutta laadukkaaseen elämään, liikkumisvapautta sekä 

oikeutta koulutukseen ja työssäkäyntiin. Sopimuksessa tunnustetaan vammaisen oikeus 

itsenäiseen päätöksentekoon ja korostetaan julkisten tilojen ja liikennevälineiden esteet-

tömyyden tarvetta. Sopimukseen sitoutuneilta valtioilta edellytetään erityisesti vammai-

siin kohdistuvien ennakkoluulojen poistamista tietoa lisäämällä.  (Suomen YK-liitto 

2008.) 

 

Eri ohjelmissa ja julistuksissa toistuvat hyvin samanlaiset teemat. Olenkin tarkastellut 

näitä eri asiakirjoja poimimalla niistä mielestäni ja tutkimukseni kannalta keskeisimmät 

teemat.  

 

 

2.2 Oikeus uskonnonharjoittamiseen 

 

Jo ihmisoikeuksin yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella ihmisellä on uskon-

non vapaus, joka pitää sisällään niin uskonnon tai vakaumuksen vaihtamisen kuin us-

konnon tai vakaumuksen julistamisen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti 

että yksityisesti, opettamalla ja harjoittamalla sekä hartautta että muita uskonnollisia 

menoja (Ihmisoikeuksin yleismaailmallinen julistus 1948). Myös Suomen perustuslain 
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mukaan jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus, mihin sisältyy muun muassa 

oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa. 

 

YK:n yleisohjeissa annetaan ohjeiksi edistää toimenpiteitä, joilla pyritään vammaisten 

henkilöiden yhdenvertaiseen osallistumiseen yhteisönsä uskonnolliseen toimintaan. 

Tämän tulisi tapahtua yhteistyössä viranomaisten kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

1994.) 

 

Myös Suomen vammaispoliittisessa ohjelmassa kiinnitetään huomiota ihmisen uskon-

nollisiin ja katsomuksellisiin tarpeisiin. Ohjelman mukaan valtion tulee yhteistyössä 

kirkollisten ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa edistää toimintaa, jolla poistetaan syrjin-

tää ja tuodaan uskonnollinen toiminta vammaisten ihmisten ulottuville. Yhdenvertainen 

osallistumismahdollisuus tulee turvata valtion, kirkkojen, uskonnollisten ja aatteellisten 

yhteisöjen ja vammaisjärjestöjen yhteistyöllä. Lisäksi siinä muistutetaan, että kaikilla on 

myös oikeus olla uskonnollisen toiminnan ulkopuolella niin valitessaan. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 1995.) 

 

 

2.3 Oikeus tiedonsaantiin ja –antamiseen  

 

YK:n yleisohjeiden mukaan jäsenvaltioiden tulisi kehittää menettelytapoja tiedotuspal-

velujen ja asiakirjojen saamiseksi eri vammaisryhmien ulottuville. Tässä tulisi ohjeiden 

mukaan ottaa huomioon niin näkövammaisten, kuurojen, kuin muullakin tavoin kom-

munikaatiossaan tukea tarvitsevien henkilöiden tarpeet. Eri joukkotiedotusvälineitä tuli-

si kannustaa tuomaan palvelunsa kaikkien ulottuville. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

1994, 13–14.) 

 

Euroopan neuvoston vammaispoliittisen toimintaohjelman yhdessä toimintalinjassa ta-

voitteeksi ilmoitetaan asianmukaiset toimet sen varmistamiseksi, että vammaiset henki-

löt voivat etsiä, saada ja antaa tietoa tasavertaisina muiden yhteiskunnan jäsenten kans-

sa. Samalla pyritään käyttämään uutta teknologiaa hyväksi parhaalla mahdollisella ta-

valla. Tiedonsaannin edistämiseen pyritään siten, että viranomaisten ja muiden julkisten 
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toimielinten tiedotus ja viestintä on vammaisten henkilöiden saavutettavissa. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2006a.) 

 

Myös Suomen vammaispoliittinen ohjelma pitää tärkeänä edellä mainittuja asioita. 

Vammaisten ihmisten saatavilla tulee siis olla tietoa hoitoa, tutkimusta, oikeuksia, pal-

veluja ja ohjelmia koskevista asioista.  Siinä myös muistutetaan, että oikeus tulla kuul-

luksi ja ymmärretyksi on yksi ihmisen perusoikeuksista, ja että on viittomakieltä käyttä-

vien ja vammaisuuden perusteella tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeuksien 

turvaamista koskeva kohta myös perustuslaissa (pykälä 14). Tähän perustuen jokaiselle 

vammaisryhmälle on varmistettava keino myös tiedon saamiseksi ja itsensä ilmaisemi-

seksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1995.) 

 

 

2.4 Saavutettavuus ja esteettömyys 

 

Esteettömyys pitää sisällään niin fyysisen, lähinnä rakennettua ympäristöä koskevan 

esteettömyyden kuin myös näkymättömien esteiden poistamisen. Jälkimmäiseen kuuluu 

suoranaisen syrjinnän lisäksi myös asenteet.  

 

Euroopan neuvoston toimintaohjelmassa linjataan vammaisten henkilöiden mahdolli-

suus saada yhdenvertaisesti terveyspalveluja sekä käyttää tarvittaessa erityispalveluja. 

Yhtä lailla ohjelman tavoitteena on monipuolisten kuntoutuspalveluiden järjestäminen, 

vahvistaminen ja laajentaminen siten, että vammaiset henkilöt saavat mahdollisuuden 

elää mahdollisimman itsenäistä elämää ja saavuttaa hyvät fyysiset, psyykkiset, sosiaali-

set ja ammatilliset kyvyt. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006a.) 

 

Kohti yhteiskuntaa kaikille -ohjelman perusteella ehdotetaankin, että yhteiskunnasta on 

poistettava vammaisten kansalaisten täyttä osallistumista estävät fyysiset, toiminnalliset, 

sosiaaliset, asenteelliset ja kommunikaatioon liittyvät esteet. Näin ollen myös kaikkien 

yksityisten ja julkisten palveluiden tulee olla vammaisten ihmisten saavutettavissa. (So-

siaali- ja terveysministeriö 1995.) 
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Vuoden 2006 selonteossa korostetaan monipuolista esteettömyysajattelua. Siis ei riitä, 

että jonkin palvelu on tarjolla, vaan sen ääreen on myös päästävä, siitä on saatava tietoa, 

sen on oltava käyttökelpoinen ja sen on vastattava ihmisten erilaisiin tarpeisiin. Tämä 

liittyy osaltaan myös siis tiedonsaantiin. Vammaisten henkilöiden ongelmien myönne-

tään syntyvän ensisijaisesti siitä, ettei ympäristössä, suunnittelussa, rakentamisessa eikä 

toiminnoissa ole otettu huomioon heidän tarpeitaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2006b., 9-10.) Vaikka esteettömyysajattelun levittäminen kaikille yhteiskuntamme sek-

toreille vaatii vielä paljon työtä, on edistystä jonkin verran tapahtunut, lähinnä fyysises-

sä esteettömyydessä (Haarni 2006, 48). Suurin haaste vaikuttaisikin olevan erilaisissa 

toiminnoissa ja asenteissa.  

 

 

2.5 Oikeus yhteisöön kuulumiseen ja täysivaltaistumiseen 

 

Erilaisten osaamismahdollisuuksien avaaminen vammaisille henkilöille on oleellista jo 

YK:n yleisohjeiden mukaan. Jos edellä mainittu esteettömyys onnistuttaisiin saavutta-

maan, olisi vammaisilla henkilöillä oikeastaan kaikki mahdollisuudet osallistua oman 

yhteisönsä toimintaan – kuten kulttuuriin ja liikuntaan – muiden tavoin. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 1994, 18–19.)  

 

Euroopan neuvoston vammaispoliittisen toimintaohjelman yhtenä tavoitteena on, että 

vammaiset ihmiset voivat elää mahdollisimman itsenäisinä omassa yhteisössään. Ta-

voitteena on myös tukipalveluiden tarjoaminen, siten että vammaiset henkilöt saavat 

valinnanvapauden suunnitella elämäänsä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006a.)  

 

Täysivaltaistuminen yhteiskunnan jäseninä on tavoitteena myös Suomen vammaispoliit-

tisessa ohjelmassa. Hyvä ja mielekäs elämä sisältää valinnanvapauden ja itsemäärää-

misoikeuden toteutumisen. Tämän lisäksi se sisältää mahdollisuuden itsenäiseen elä-

mään, tasavertaisuuteen ihmissuhteissa ja täyteen osallistumiseen. (Sosiaali- ja terveys-

ministeriö 1995). Myöhemmin valmistuneessa vammaispoliittisessa selonteossa maini-

taan, että vammaisilla ihmisillä on oltava mahdollisuus asua muun väestön keskellä. 

Samoin heillä on oikeus itsensä kehittämiseen, kulttuuripalveluihin, harrastustoimintaan 

ja muihin vapaa-ajan toimintoihin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 14–16.) 
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2.6 Oikeus vaikuttamiseen 

 

Euroopan neuvoston vammaispoliittisen toimintaohjelman ensimmäisenä toimintalinja-

na on poliittiseen ja julkiseen toimintaan osallistuminen. Toimintalinjan tavoitteena on 

edistää vammaisten henkilöiden tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua kansalaisyh-

teiskunnan toimintaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006a) 

 

Sekä YK:n yleisohjeissa että Suomen vammaispoliittisessa ohjelmassa mainitaan, että 

vammaisjärjestöt tulee ottaa mukaan poliittiseen päätöksentekoon, joka liittyy vammai-

sia koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin tai jotka vaikuttavat heidän taloudelliseen ja 

sosiaaliseen asemaansa (Sosiaali- ja terveysministeriö 1994, 21; Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 1995).  Kuitenkin Suomessa tilanne on se, että vammaisedustus puuttuu vam-

maispolitiikan suunnittelusta. Tärkeää olisikin, että vammaisjärjestöt otettaisiin mukaan 

päätöksentekoon, ja näin niiden asiantuntemus saataisiin hyödynnettyä. Vammaisten 

ihmisten elämänlaatu saattaa koheta, kun he voivat olla mukana vaikuttamassa omiin 

asioihinsa. (Haarni 2006, 52.) 

 

 

2.7 Oikeus apuvälineisiin ja tukipalveluihin 

 

YK:n yleisohjeissa todetaan, että jäsenvaltioiden tulisi järjestää tukipalveluiden kehit-

täminen ja saatavuus. Erilaisten apuvälineiden, tulkkipalvelujen ja henkilökohtaisen 

avustajan saaminen niitä tarvitessa nähdään siis tärkeänä toimenpiteenä mahdollisuuksi-

en yhdenvertaistamisessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1994, 11–12.) 

 

Suomen vammaispoliittisen ohjelman yhtenä lähtökohtana on, että yhteiskunnan ensisi-

jainen velvollisuus on järjestää yleiset palvelunsa niin, että ne ovat kaikkien kansalais-

ten ulottuvilla. Kuitenkin monissa tilanteissa tarvitaan myös täydentäviä palveluja. Täy-

dentäviä palveluita järjestettäessä tulee periaatteena olla se, että ne toteutetaan tavan-

omaisten palveluorganisaatioiden toimesta ja niiden sisällä. Silloin kun yleiset palvelut 

eivät riitä turvaamaan vammaisten täyttä osallistumista, tulee yhteiskunnan varmistaa 

vammaisten henkilöiden apuvälineiden ja tukipalveluiden saatavuus. (Sosiaali- ja terve-

ysministeriö 1995.) Tähän vammaisilla henkilöillä on oikeus myös Suomen vammais-
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palvelulain mukaan. Suomessa apuvälineiden saamiselle on kuitenkin usein erilaisia 

esteitä ja apuvälinepalveluiden järjestäminen on usein sekavaa (Haarni 2006, 40). 

 

 

2.8 Oikeus koulutukseen ja työhön 

 

YK:n yleisohjeissa linjataan yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja työllistymiseen. 

Näissä kummassakin korostetaan myös vammaisten henkilöiden tarvitsemaa erityis-

huomiointia, kuten saavutettavaa oppimateriaalia ja ammatinvalinnanohjausta. Kasvatus 

ja koulutus ovat kaikkien ihmisten - myös vammaisten henkilöiden - yhteiskunnallisen 

osallisuuden ja itsenäisyyden varmistamisen perustekijöitä. Tavoitteena on, että vam-

maisilla ihmisillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet saada koulutusta kuin muillakin. Työl-

listyminen nähdään kaikkien työikäisten kansalaisten yhteiskunnallisen osallisuuden ja 

taloudellisen riippumattomuuden keskeisenä edellytyksenä. Näin ollen tavoitteena on 

luoda pohja vammaisten henkilöiden laajemmalle osallistumiselle työelämään, tukea 

uravalintoja sekä luoda rakenteiden ja tuen avulla perusta, jolla heille taataan todellinen 

valinnanmahdollisuus. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006a.) 

 

Suomessa vammaisten lasten perusopetus on melko hyvin turvattu. Kuitenkaan koulu-

tuksellinen tasa-arvo ei aina toteudu vammaisten nuorten kohdalla. Koulutus painottuu 

toisen asteen perinteiseen koulutukseen ja korkea-asteen koulutuksen saaneita on sel-

västi vähemmän. (Haarni 2006, 50.) Pahimmat esteet liittyvät mm. koulutuksen kysyn-

nän ja tarjonnan epätasapainoon, tilojen esteellisyyteen sekä erilaisten tukitoimien jär-

jestelemättömyyteen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006a, 12.) 
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3 NUORET SEURAKUNNAN JÄSENINÄ 

 

 

3.1 Seurakunta käsitteenä  

 

Seurakunta tarkoittaa joko koko katolista kirkkoa eli universaalia Kristuksen seurakun-

taa tai paikallista kirkon osaa (hallinnollista paikallisseurakuntaa), joka kuuluu johonkin 

piispan kaitsemaan hiippakuntaan. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on jaettu alu-

eellisesti rajattuihin seurakuntiin ja hiippakuntiin. (Suomen ev. lut. kirkko i.a.)  

 

Kirkon jäsen kuuluu siihen paikallisseurakuntaan, jonka alueella hän asuu.  Seurakunta-

jako noudattelee pääsääntöisesti kuntajakoa, vaikka – varsinkin isoissa kaupungeissa – 

saman kunnan alueella saattaa olla useita seurakuntia, jolloin nämä seurakunnat muo-

dostavat seurakuntayhtymän. Seurakunnilla on laaja toiminnallinen, taloudellinen ja 

hallinnollinen itsenäisyys.  (Suomen ev. lut. kirkko i.a.) Esimerkiksi Turun seudulla 

asuvat kuuluvat siis omiin paikallisseurakuntiinsa, jotka ovat osa Turun arkkihiippakun-

taa. Turun ja Kaarinan seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän. 

 

Seurakunta on pyhä, erikseen ”Herralle erotettu” yhteisö ja ”pyhäin yhteys” erotuksena 

maallisista järjestöistä ja yhteenliittymistä. Seurakunta on kristillisen uskon mukaan 

Jumalasta lähtöisin oleva yhteisö. Seurakunta on pelastukseen johdattava yhteisö, koska 

se on pohjimmiltaan yliluonnollinen eli Pyhän Hengen kokoama, johtama ja elävöittä-

mä. (Suomen ev. lut. kirkko i.a.) 

 

Kirkkolaissa (KL 4 luku 1 §) on määritelty seurakunnan tehtävät seuraavasti:  

 

Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten 
pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista 
toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, 
diakoniasta, lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista 
julistus- ja palvelutehtävistä.  
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3.2 Uskonnollisuus nuorten elämässä 

 

Monien tutkimusten mukaan nuoret ja nuoret aikuiset ovat vähemmän uskonnollisia 

kuin keski-ikäiset ja vanhukset. Jos uskonnollisuutta mitataan osallistumisaktiivisuutena 

jumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin, niin ikävuosien 10-18 välillä 

tapahtuu tässä yleensä huomattava lasku. Tästä ei kuitenkaan voi päätellä, että uskon-

nolla ei olisi merkitystä nuorten elämässä, sillä usein rippikouluiässä uskonnollisuus 

myös aktivoituu. (Räsänen 2004, 105.) 

 

Nuoruusikään kuuluvat riippumattomuuden tunteesta ja lapsuuden turvallisuuden mu-

rentumisesta johtuvat kriisit tukevat uskonnollista kiinnostusta. Murrosiän kehitystehtä-

vät saattavat elvyttää uskonnollisen elämän. Nuoruusiän kehitykselle ihanteellista on, 

että nuori ihminen saa elämyssuhteen johonkin kulttuurisesti arvokkaaseen ja samalla 

onnistuu jäsentämään sen ajatuksellaan. Monet nuoret saavat arvokkaita kokemuksia 

uskonnollisista ryhmistä. Samalla uskonto merkitsee usein turvan hakemista, ja se saat-

taa olla rajoittavaakin. Nuoruusiän Jumalan etsintä ja uskonepäily keskittyvät maail-

mankatsomuskysymyksiin – kuten siihen onko Jumalaa olemassa ja miksi maailma on 

epäoikeudenmukainen – sekä kristinuskon kohdalla peruskysymyksiin – kuten luomi-

seen, evoluutioon, vanhurskauttamiseen ja suuriin eettisiin kysymyksiin. Kuitenkin juuri 

silloin, kun nuori on herkkä ja vastaanottavainen uskonnolle, ajautuu hän samanaikai-

sesti helposti kauas kirkosta ja sen opetuksesta. (Räsänen 2004, 106-107; Turunen 2005, 

133.)  

 

 

3.3 Seurakunnan jäsenten oikeudet ja mahdollisuudet 

  

Euroopan unionin lainsäädäntö ja Suomen uskonnonvapauslaki perustuvat positiiviseen 

uskonnonvapauden ajatukseen. Uskonnonvapaus on näin ollen perusoikeus, ja jokaisella 

on oikeus harjoittaa omaa uskontoaan. (Komulainen ym. 2005, 11–12)  

 

Kirkon jäsenillä on oikeus päästä osalliseksi kirkon pyhistä toimituksista sekä seura-

kunnan tarjoamista palveluista ja toiminnasta. Kirkon jäseneksi tullaan kasteen kautta. 

Jäsen liittyy samalla kotipaikkansa mukaiseen paikallisseurakuntaan, jossa jokainen 
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jäsen on samanarvoinen uskon tai aktiivisen osallistumisen määrästä riippumatta. (Ko-

mulainen ym. 2005, 14.)  

 

Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi kirkkojärjestys määrittää seurakuntalaiselle ihan-

teita: hänen tulee edistää seurakunnan tehtävän toteuttamista, harjoittaa diakoniaa ja 

tukea lähetystä, osallistua jumalanpalvelukseen, solmia avioliittonsa säädetyllä tavalla, 

antaa kastaa lapsensa ja huolehtia heidän kristillisestä kasvatuksestaan. Kristityn ensisi-

jainen tehtävä on kuitenkin täyttää tehtävänsä kirkon jäsenenä tavallisessa elämässään, 

työssään, kodissaan ja ihmissuhteissaan. Kuitenkin kristinuskon syvin sanoma on, että 

Jumalan hyväksymäksi ei tulla teoilla tai ansioilla vaan armosta. Seurakunta onkin va-

javaisten ihmisten yhteisö. (Komulainen ym. 2005, 95.) 

 

Mira Maijala (1997) on tutkinut itävantaalaisten seurakuntien kokoavaan toimintaan 

osallistuvien nuorten (N=183) kokemuksia seurakunnasta ja kirkosta. Tutkimuksessa on 

selvitetty muun muassa, millä tavoin nuoret osallistuvat toimintaan, mitä he odottavat 

seurakunnalta ja mitä seurakunta on heille antanut. Tutkimukseen osallistuneet nuoret 

antoivat kirkon olennaisia piirteitä arvioidessaan enemmän painoa ihmisten kohtaami-

selle eri elämäntilanteissa kuin selkeästi hengellisyyteen keskittyvä toiminta.  

 

Tutkimuksen nuoret ovat nähneet tärkeäksi vastuun kantamisen ja siihen kouluttautumi-

sen, siis sen, että he pääsevät itse tekemään ja toimimaan. Nuorista 41 prosenttia ilmoitti 

olleensa isosina. Vastuun kantaminen oli tutkimuksen mukaan sidoksissa rippikoulun 

käymiseen, sillä yhtä lukuun ottamatta kaikki vastuuta ottaneet olivat rippikoulun käy-

neitä. (Maijala 1997, 64–65.) 

 

Tärkeäksi tutkimukseen osallistuneet nuoret ovat nähneet myös yhdessäolon ja hengelli-

sen kasvun seurakunnassa. Näitä ovat esimerkiksi raamattu- ja rukouspiirit.  Seurakun-

nassa käymisen syistä sosiaaliset syyt nousivat tärkeimmiksi. Syitä olivat hyvä ilmapii-

ri, mukavat työntekijät ja hyvät ystävät, joita seurakunnassa tapaa. (Maijala 1997, 75–

77.) 
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3.4 Seurakunnan jäsenyys kirkon strategian valossa 

  

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on laatinut strategian vuoteen 2015. Meidän kirk-

ko - osallisuuden yhteisö (2008) -strategiassa on visio vuodelle 2015 sekä suuntaviivat, 

miten tämä visio saavutetaan.  

 

Keskeisenä suuntaviivana kirkko pyrkii vahvistamaan hengellistä elämää. Tavoitteena 

on olla avoimena hengelliselle etsinnälle, julistaa evankeliumia kaikille ihmisille ja 

myös olla valmiutta keskusteluun uskosta. Myös viestintään kirkko aikoo strategian 

mukaan panostaa. (Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö 2008.) 

 

Yhtenä suuntaviivana on myös kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Tavoit-

teeksi asetetaan, että kirkko tavoittaa jokaisen jäsenensä laadukkaasti vähintään viisi 

kertaa vuodessa. Lisäksi kirkko pyrkii kääntämään kirkon elämään osallistuvien määrän 

nousuun kaikissa ikäluokissa. Kirkossa pyritään myös luopumaan työntekijäkeskeisestä 

ajattelutavasta ja luomaan seurakuntalaisille mielekkäitä osallistumismahdollisuuksia. 

Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten ja nuorten aikuisten jäsenyyteen. (Meidän kirk-

ko – osallisuuden yhteisö 2008.) 

 

 

3.5 Konfirmaatio kasteen vahvistajana 

 

Kasteessa Jumalan sana on läsnä, erityisesti keskeisessä asemassa on Jeesuksen kaste-

käsky, jossa hän ilmoittaa valtansa ja lähettää opetuslapset tekemään kaikki kansat hä-

nen opetuslapsikseen. Kasteeseen kuuluu siis vedellä kastaminen, Jumalan sana ja siu-

naaminen. Kristillisen kasteen taustalla on elämänkäsitys, jonka mukaan Jumala loi 

maailman ja ihmisen hyväksi, mutta ihminen lankesi syntiin. Kasteessa otsaan ja rintaan 

tehdään ristinmerkki, jolla annetaan vapautus synnistä. Kasteen kautta saadaan synnit 

anteeksi ja se on myös syntymistä Jumalan valtakuntaan. Kaste, usko ja Pyhän Hengen 

työ kuuluvat yhteen kasteessa niin, että Jumala antaa jokaiselle kastettavalle oman us-

kon. (Laulaja 2003, 211–216.) 
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Kasteessa kastettava liitetään seurakuntaan ja Jeesuksen opetuslasten joukkoon. Kasteen 

kokonaisuuteen kuuluu siis myös seurakunta. Seurakunnan toiminta voidaankin ymmär-

tää kokonaisuudessaan Jeesuksen kastekäskyn noudattamiseksi. (Komulainen ym. 2005, 

23–25; Laulaja 2003, 218.) 

 

Rippikoulun tehtävänä nähdään olevan ihmisen tukeminen ja vahvistaminen uskossa. 

Rippikoulua seuraa konfirmaatio, jossa ihminen tunnustaa tämän uskon, Jumala siunaa 

häntä ja vahvistaa hänen uskoaan. Konfirmaatio antaa myös oikeuden osallistua ehtool-

liselle itsenäisesti. Ehtoollisen ajatellaankin olevan kristillisen uskon harjoittamisen 

perusmuoto, jossa yhteys Kristukseen ja toisiin kristittyihin toteutuu kaikkein syvim-

mällä tavalla. Luterilaisen käsityksen mukaan konfirmaatio vahvistaa ihmistä ja hänen 

uskoaan, ei siis varsinaisesti kastetta. (Jolkkonen 2004, 9-28.) 
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4 KIRKON JA SEURAKUNTIEN VAMMAISPOLITIIKKA 

 

 

4.1 Kristillinen ihmiskäsitys  

 

Kristinuskon ihmiskäsitys perustuu raamatun ensimmäisen Mooseksen kirjan kahteen 

luomiskertomukseen. Toinen näistä kuvaa ihmisen luomista seuraavasti: ”Ja Jumala loi 

ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät” 

(1. Moos. 1:27).  

 

Kristinuskon mukaan siis jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Näin ollen jokai-

nen ihminen on laadustaan riippumatta Jumalan yhteyteen kutsuttu, luovuuteen kykene-

vä, vapaa ja vastuullinen persoona. Tästä huolimatta ihminen poikkeaa Luojastaan ole-

malla rajallinen, kärsivä, viallinen ja katoava olento. Ihmisyys toteutuu ruumiillisuuden, 

sosiaalisuuden, henkisyyden ja hengellisyyden ulottuvuuksilla. Jokainen ihminen on 

saanut ihmisarvonsa luomisessa, eikä ihminen siksi voi myöskään menettää ihmisarvo-

aan. Kristillinen käsitys onkin, että Jumalan kaikkiin kohdistuva luomistarkoitus ja rak-

kaus tekevät jokaisesta ihmisestä samalla tavalla arvokkaan. (Lindqvist 1998, 33–35.) 

 

 

4.2 Kirkon vammaispoliittinen ohjelma 

 

Kristillinen ajattelu ei siis aseta ihanteeksi virheetöntä ja muista riippumatona ihmistä, 

vaan se hyväksyy ihmisten erilaisuuden, koska seurakunnan jäsenten erilaisuus kuuluu 

olennaisena Kristuksen kirkon olemukseen. Muun muassa tämän ajatuksen pohjalta 

Kirkko kaikille -ohjelman avulla halutaan taata edellytykset vammaisten ihmisten täysi-

valtaistumiselle kirkon piirissä. (Kirkkohallitus 2003.) 

 

Kirkon vammaispoliittisen ohjelman päämääränä on seurakunta, joka ottaa huomioon 

tasavertaisesti kaikkien jäsentensä tarpeet. Ohjelman mukaan seurakunnan tulee joustaa 

ja sopeuttaa sekä toimintojaan että rakenteitaan näiden tarpeiden mukaisesti. Seurakun-

talaiset jäsentyvät seurakuntaan yhtä kiinteästi kuin ruumiin osat koko ruumiiseen. 

(Kirkkohallitus 2003, 8.) 



22 

 

 

Kirkko kaikille -ohjelmassa määritellään monia tavoitteita sen suhteen miten tasavertai-

suus saadaan toteutumaan kirkossa. Ensimmäinen tavoite on tiedon jakaminen kaikille. 

Onnistunut tiedonanto vaatii että tieto on annettu kielellä, jota seurakuntalainen ymmär-

tää. Näin ollen myös korvaavia kommunikaatiomenetelmiä käyttäville seurakuntalaisille 

turvataan tiedon ja palveluiden saatavuus kielellä, jota he ymmärtävät. Seurakunnan 

työntekijöiden tulisi myös etsiä luovasti kokemiseen perustuvia keinoja kirkon sanoman 

välittämiseen. Myös seurakunnan tiedotuksessa on huomioitava alueella asuvien vam-

maisten seurakuntalaiset tiedonsaannin tarve ja tiedotusmateriaalin tuottaminen kullekin 

vammaisryhmälle sopivassa muodossa. (Kirkkohallitus 2003, 10–12.) 

 

Toisena tavoitteena on fyysisten ja henkisten kynnysten poistaminen seurakunnista. 

Yhtenä tärkeimpänä osallistumisen edellytyksenä nähdään saavutettavuus. Käytännössä 

tämä tarkoittaa esimerkiksi esteetöntä pääsyä seurakuntien tiloihin. Yhtä lailla seura-

kunnan toiminta tulee järjestää siten, että esimerkiksi vammaiset lapset pystyvät osallis-

tumaan kirkon leiri- ja kerhotoimintaan. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kirkko 

tekee yhteistyötä vammaisjärjestöjen ja kunnallisten vammaisneuvostojen kanssa. Osal-

listumisen esteinä voivat olla siis esimerkiksi ympäristön monimutkaisuus, asiayhteyk-

sien epäselvyys ja asenteet. (Kirkkohallitus 2003, 12–13.)  

 

Seurakuntien tulisi varmistavaa, että apuvälineiden käyttö kirkon tiloissa on mahdollis-

ta, ja huolehtivat tarvittavien edellytysten luomiksi. Näiden lisäksi toisen ihmisen anta-

ma apu on välttämätöntä. Vammaisilla ihmisillä onkin oikeus saada riittävästi tarvitse-

maansa apua. Seurakunnan henkilökunnan tulee siis auttaa vammaisia seurakuntalaisia 

seurakunnan toimintaan osallistumisessa. (Kirkkohallitus 2003, 14.) 

 

Vammaiset seurakuntalaiset halutaan saada myös mukaan päätöksentekoon. Tätä tavoi-

tetta edistääkseen kirkko tukee ja rohkaisee heitä äänestämään kirkollisvaaleissa teke-

mällä äänestystilanteista mahdollisimman esteettömiä sekä asettumaan tavanomaisella 

tavalla ehdolle kirkollisvaaleihin. (Kirkkohallitus 2003, 15.) 

 

Seurakunnassa kaikilla ihmisillä on oikeus tulla ymmärretyiksi ja saada tarvitsemaansa 

sielunhoitoa. Sielunhoitajilla tulee olla kykyä ymmärtää itseään eri tavalla ilmaisevia 
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ihmisiä. Lisäksi vammaisuuteen saattaa usein liittyä tilanteita ja ajatuksia, joissa tarvi-

taan sielunhoitoa ja muuta ammattiapua. Lisäksi vertaistuki kuuluu tärkeänä osana 

Kirkko kaikille -ajatteluun. (Kirkkohallitus 2003, 16–17.) 

 

Hanna Ikonen ja Tiina Jyrälä (2004) ovat opinnäytetyössään tutkineet Kirkko kaikille -

ohjelman toteutumista Kuopion seurakuntien vammaistyössä. Tutkimuksessa on haasta-

teltu seurakuntien työntekijöitä. Tässä mielessä näkökulma onkin ollut hyvin erilainen, 

sillä nyt tarkoituksena on tarkastella Kirkko kaikille -ohjelman toteutumista nimen-

omaan seurakuntalaisten itsensä näkökulmasta. (Ikonen & Jyrälä 2004.) 

 

Ikosen ja Jyrälän tutkimuksen yhtenä johtopäätöksenä on se, että Kirkko kaikille -

ohjelma on toteutunut esimerkiksi tilojen suunnittelussa, jossa on otettu hyvin huomi-

oon esteetön liikkuminen ja apuvälineiden saatavuus. Kuitenkin tutkimuksessa todetaan 

psyykkinen osallistuminen haasteellisemmaksi. (Ikonen & Jyrälä 2004.) Juuri jälkim-

mäiseen myös tämä tutkimus keskittyy.  

 

 

4.2 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma 

 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä (2008) on laadittu yhtymän oma vammaisoh-

jelma, joka perustuu Kirkko kaikille -ohjelmaan, ja on sen toteutus ikään kuin paikalli-

sella tasolla. Vammaisohjelman tavoitteiden toteutumiseksi ohjelmassa esitetään toi-

menpiteitä seurakuntien ja seurakuntayhtymän eri toimijoille.  

 

Myös paikallinen ohjelma nostaa keskeiseksi asiaksi saavutettavuuden. Seurakuntien ja 

seurakuntayhtymän toiminnan suunnittelussa tulee ohjelman mukaan varmistaa, että 

jokaisella yksilöllä on samat mahdollisuudet osallistumiseen. Se sisältää psyykkisen ja 

fyysisen ulottuvuuden. Kaikilla tulisi siis olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua 

seurakunnalliseen toimintaan Samoin seurakunnallisessa toiminnassa tulee olla asenne-

kasvatusta siten, että lähtökohtana on erilaisuuden hyväksyminen niin, että erilaisuus on 

luonnollinen osa elämää. Myös tiedotuksessa tulee ottaa saavutettavuus huomioon. (Tu-

run ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2008, 45.) 
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Fyysinen esteettömyys on toinen ohjelman tavoite. Siihen pyritään paitsi esteettömällä 

rakentamisella ja korjaustöillä, myös apuvälineiden avulla. Viestinnän osalta tavoitteena 

on selkokielen käyttö, mutta sen osalta korostetaan saavutettavuutta. Myös sielunhoito 

ja vertaistuki nostetaan yhdeksi tavoitteeksi. Ohjelman mukaan vertaistukea pyritään 

kehittämään ja sielunhoitoa tarjoamaan edelleen.  (Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 

2008, 5–8.) 

 

Yhdeksi tavoitteeksi on otettu työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten 

kouluttaminen siten, että he saavat riittävästi perustietoa tukitoimien järjestämisen mah-

dollistamiseksi. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa nähdään myös tärkeäksi ohjelmassa. 

Seurakunnallisten palvelujen saatavuutta ja soveltuvuutta kaikille edistää seurakuntayh-

tymään perustettu vammaisneuvosto. Sen tarkoituksena on myös osallistumismahdolli-

suuksien parantaminen ja vaikuttaminen ylipäätään. (Turun ja Kaarinan seurakuntayh-

tymä 2008, 8–9.) 
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5 AUTISMIN KIRJO 

 

 

Autismi on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö. Autististen häiriöiden kirjo 

kattaa monia häiriöitä. Autistisia henkilöitä on kaksi 1000 asukasta kohden eli Suomes-

sa heitä on arvioitu olevan noin 10 000, ja heistä 80 prosenttia on kehitysvammaisia. 

Autismin kirjon henkilöistä vain kolmannes on naispuolisia. (Kaski, Manninen & Pihko 

2006, 107.) 

 

Yleisesti autismin kirjoon kuuluvien häiriöiden oireina pidetään samanaikaisesti esiin-

tyviä vaikeita vuorovaikutuksen ja kommunikaatiohäiriöitä sekä erittäin poikkeavaa tai 

rajoittunutta käyttäytymistä. Näiden lisäksi on usein joukko muita seurannaisoireita, 

jotka vaihtelevat yksilöittäin. (Gillberg 1999a, 12–30.) 

 

Autismin kirjon diagnosointiin käytetään kahta kansainvälisesti hyväksyttyä lääketie-

teellistä diagnosointimenetelmää. Toinen on DSM-IV (The American Psychiatric As-

soiciation´s Diagnostic and Statistical manual). Maailman terveysjärjestön luokitus,  

ICD-10 (The World Health Organization´s International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems) luokittelee autismin kirjon häiriöt osaksi psyyk-

kisen kehityksen häiriöitä (F80-F89). Näistä autismin kirjon häiriöt luetaan kuuluviksi 

laaja-alaisiin kehityshäiriöihin (F84). (Raudasoja 2006, 20-22; Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos i.a.) 

 

ICD-10:n mukaan laaja-alaisiin kehityshäiriöihin kuuluvat:  

• F84.0 Lapsuusiän autismi  

• F84.1 Epätyypillinen autismi  

• F84.10 Alkamisiältään epätyypillinen autismi 

• F84.11 Oireiltaan epätyypillinen autismi 

• F84.12 Sekä alkamisiältään että oireiltaan epätyypillinen  

• F84.2 Rettin oireyhtymä  

• F84.3 Muu lapsuusiän persoonallisuutta hajottava (disintegratiivinen) kehitys-

häiriö 
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• F84.4 Älylliseen kehitysvammaisuuteen ja kaavamaisiin liikkeisiin liittyvä hy-

peraktiivisuushäiriö 

• F84.5 Aspergerin oireyhtymä  

• F84.8 Muu lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö 

• F84.9 Määrittämätön lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos i.a.) 

 

 

5.1 Autismin kirjon oireita 

 

5.1.1 Sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt 

 

Autismin kirjossa korostuvan vuorovaikutushäiriön keskeisin piirre tuntuu olevan vas-

tavuoroisuuden puuttuminen ihmissuhteista. Se merkitsee vaikeutta tajuta toisen ihmi-

sen ainutlaatuisuutta ja erityisyyttä. Joskus se näyttäytyy jopa kyvyttömyytenä ymmär-

tää, että ihmiset ovat erilaisia kuin eläimet tai elottomat esineet. Sosiaalista vuorovaiku-

tushäiriötä nimitetään usein kontakti- tai tunnehäiriöksi. Kuitenkin monet autistiset lap-

set ovat normaalisti kehittyneitä perustunteiden suhteen, mutta eivät ymmärrä sosiaali-

sen vuorovaikutuksen sääntöjä. Siksi autismin kohdalla kyse onkin siihen kuuluvasta 

perushäiriöstä vuorovaikutuksessa. (Gillberg 1999a, 17–20.) 

 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriö tarkoittaa vahvasti heikentynyttä kykyä asettua 

itsensä ulkopuolelle ja tarkastella asioita muiden ihmisten näkökulmasta. Esimerkiksi 

henkilö, jolla on Aspergerin oireyhtymä, ei välttämättä ymmärrä sosiaalisia sääntöjä, 

eikä osaa arvioida sosiaalisia tilanteita. Tyypillistä on myös, ettei heillä ole kavereita 

eivätkä he myöskään murehdi niiden puuttumista. (Gillberg 1999b, 43-45.) 

 

Sosiaalisessa vuorovaikutushäiriössä kyse ei ole vain sosiaalisuuden ongelmasta, vaan 

useista sosiaaliseen toimintaan liittyvistä tekijöistä. Autismin kirjon henkilön saattaa 

olla vaikea reagoida oikealla tavalla toisiin ihmisiin. Tämä saattaa näkyä aloitekyvyttö-

myytenä ja jaetun huomion puutteena. (Kerola & Kujanpää 2000, 52.) Sosiaalisen vuo-

rovaikutuksen ongelmat voivat tuottaa monenlaisia ongelmia laajemmassakin mielessä. 
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Sekundaarisia ongelmia syntyy, kun yhteiskunnassa edellytetään sosiaalisesti hyväksyt-

tävällä tavalla toimimista. (Takala 2009, 35.)  

 

Pystyäkseen ennakoimaan ja tulkitsemaan toisten ihmisten käyttäytymistä sekä havait-

semaan ja tulkitsemaan tämän aikomuksia, tarvitsee ihminen mielen lukemisen taitoa. 

Mielen lukemisen taito on myös edellytyksenä sille, että ihminen pystyy antamaan seli-

tyksiä ja syitä omalle ja toisten ihmisten käyttäytymiselle. (Kontu 2004, 69.) Näin ollen 

on selvää, että sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt aiheuttavat häiriöitä myös kommu-

nikaatiossa toisten ihmisten kanssa.  

 

 

5.1.2 Kommunikoinnin vaikeudet 

 

Kielen ymmärtäminen on autismin kirjon henkilölle usein konkreettista. Hänen on vai-

kea käyttää kieltä tunneilmaisuunsa. Niinpä tämä saattaa näkyä käyttäytymisen pulmina 

siten, että henkilö turvautuu yksinkertaisempiin ja helpompiin keinoihin, kuten räpyttää 

käsiään ilmaistakseen iloaan tai puree kättään ilmaistakseen pelkoa tai vihaa.  Autistilla 

henkilöillä on puutteita ei-kielellisessä ilmaisussa ja ilmeiden ja eleiden ymmärtämises-

sä ja käytössä. Tyypillistä autistisille henkilöille on toistuvat kysymykset ja kaikupuhe 

eli ekolalia. Autistisen henkilön on vaikea ymmärtää, mihin kieltä käytetään ja näin ol-

len hänellä ei ole tarvetta kommunikoida.  (Kerola & Kujanpää 2000, 23–25.) 

 

Puhutun kielen ymmärtäminen on monilla autistisille henkilöille yleensä hyvin tilan-

nesidonnaista ja konkreettista. Autistinen henkilö saattaa siis esimerkiksi puhetta kuul-

lessaan napata puheesta yhden sanan ja tehdä tästä johtopäätöksen. Ymmärtäminen saat-

taa siis perustua asiayhteydestä irralliseen konkreettiseen tai ennen koettuun yksityis-

kohtaan. (Kerola & Kujanpää 2000, 25.) Aspergerin oireyhtymässä ei ole todettu kliini-

sesti merkittävää viivästymää puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä.  
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5.1.3 Aistipulmat 

 

Poikkeava reagointi aistiärsykkeisiin on autismin kirjossa yleistä. Erikoisen käyttäyty-

misen taustalla onkin usein poikkeava aistimus, aistikanava reagoi ärsykkeisiin liikaa tai 

liian vähän. Tämä pulma vaatii usein ympäristön muokkaamista. (Gillberg 1999b, 72– 

75) 

 

Useimmiten aistien poikkeava toiminta on yliherkkyyttä. Tällöin aistimuksia tulee liikaa 

eli aistikanava on liian auki. Autismin kirjon henkilö saattaa siis esimerkiksi kuulla lii-

kaa, jolloin tämä saattaa näkyä hänen käyttäytymisessään niin, että hän peittää korviaan 

tai juoksee pois tilasta, jossa on hänelle liikaa ääntä. Yhtä lailla tuntoaistin alueen yli-

herkkyys saattaa näkyä siten, että autistinen henkilö ei siedä kosketusta. Liikkeen yli-

herkkyyteen liittyen monet kärsivät matkapahoinvoinnista. Haju- ja makuyliherkkyys 

liittyvät läheisesti toisiinsa ja saattavat näyttäytyä esimerkiksi siten, että autistinen hen-

kilö syö vain tiettyjä ja harvoja ruoka-aineita. (Kerola & Kujanpää 2000, 74–75; Takala 

2009, 39–40.) 

  

Aistien poikkeava toiminta voi johtua myös siitä, että aistikanava on liian kiinni. Tällöin 

autismin kirjon henkilö saattaa pyrkiä saamaan lisää aistimuksia. Henkilö, joka ei saa 

riittävästi tuntoaistimuksia saattaa lyödä tai purra itseään. Vastaavasti henkilö saattaa 

tehdä itselleen lisää näköaistimusia esimerkiksi katselemalla käsiään tai räpyttelemällä 

valoja. Kuuloastin aliherkkyys saattaa ilmetä siten, että henkilö pitää kovasta metelistä. 

(Kerola & Kujanpää 2000, 75–76; Takala 2009, 39–40.) 

 

 

5.1.4 Erityistaidot 

 

On tavallista, että autistisilla ihmisillä – vaikkakaan ei kaikilla – on erityistaitoja ja val-

miuksia tietyissä asioissa, esimerkiksi ulkomuistissa, musiikissa, piirtämisessä, maa-

laamisessa tai palapeleissä. Tämä omalaatuisuus on jopa johtanut sellaiseen käsitykseen, 

että autistiset henkilöt olisivat erittäin lahjakkaita, mutta kätkisivät kyvykkyytensä au-

tismin kuoren alle. Tutkimus on kuitenkin osoittanut tämä käsityksen vääräksi. (Gill-

berg 1999b, 27 – 28.)  
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Aspergerin  oireyhtymän henkilöt saattavat panostaa yksipuolisiin kapea-alaisiin kiin-

nostuksen kohteisiinsa jopa niin paljon, että muu elämä kärsii. Heidän tapansa perehtyä 

heitä kiinnostaviin asioihin on todellakin uppoutumista yhteen, heitä kiinnostavaan asi-

aan. (Takala 2009, 37.) 

 

 

5.2 Autismi ja Aspergerin oireyhtymä lapsilla ja nuorilla 

 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriö on selvästi havaittavissa erityisesti pienissä lapsissa 

ja lapsen kasvaessa se muuttuukin vähemmän silmiinpistäväksi. Autistiset lapset ovat 

tyypillisesti myöhässä kielenkehityksessä ja puheessa. Usein nämä lapset käyttävätkin 

kommunikoinnissa apuna esimerkiksi kuvia. Monet heistä vaativat myös tiettyjen rutii-

nien täydellistä noudattamista. Useinhan voi olla jopa niin, että ulkoisen ympäristön 

muutokset tai rutiineista poikkeaminen aiheuttavat autistisissa henkilöissä suuria tun-

teenpurkauksia. (Gillberg 1999a, 17–25.) 

 

Aspergerin oireyhtymä on selvästi erilainen kuin lapsuusiän autismi. Myös sille tyypilli-

senä oireena pidetään kuitenkin vaikeutta vastavuoroisessa sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa ja usein viivästymistä kielenkehityksessä, vaikkakaan sitä ei välttämättä voida 

pitää kliinisesti merkittävänä. Lisäksi sille ominaisena pidetään äärimmäisen kaik-

kinieleviä kiinnostuksenkohteita, joiden aiheet vaihtelevat. Aspergerin oireyhtymän 

oireena pidetään myös kiinnittymistä tiettyihin rutiineihin tai rituaaleihin sekä kaava-

maisia ai toistuvia motorisia maneereja. (Gillberg 1999b, 16–23; Gillberg 1999a, 156–

161.)  

 

On tavallista, että Aspergerin oireyhtymä diagnosoidaan ensimmäisen kerran lapsen 

aloitettua koulunkäynnin, sillä sen oireet ovat yleensä selvimpiä tai luonteenomaisimpia 

noin seitsemännen ja kahdeksannen ikävuoden välillä. Teini-iässä monilla henkilöillä 

sen sijaan saattaa olla niin paljon sekundaarisia vaikeuksia, että piilevää Asperger-

problematiikkaa saattaa olla vaikea havaita. Aspergerin oireyhtymän nuorille onkin tyy-

pillistä jokapäiväiseen elämään liittyvät vaikeudet esimerkiksi henkilökohtaisen hy-

gienian hoitamisessa. Usein Aspergerin oireyhtymän nuorilla liittyy suuria pulmia myös 
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koulunkäyntiin. Myös ryhmässä työskenteleminen voi olla joillekin mahdotonta. (Gill-

berg 1999b, 42-54.) 

 

Vähemmistö autistisista nuorista tuntuu muuttuvan murrosiän kuluessa hyvin myöntei-

seen suuntaan, mutta merkittävästi suuremmalla osalla ilmenee vaikeita oireita ja jois-

sain tapauksissa murrosiässä näkyy jopa suoranaista taantumista taidoissa ja käyttäyty-

misessä. Tämä voi näkyä taitojen katoamisena, testitulosten huonontumisena tai leikki-

iälle tyypillisinä pidettyjen oireiden palaamisena. Murrosiässä ilmenee usein fyysisiä 

muutoksia. (Gillberg 1999a, 41-42.) 

 

 

5.3 Tyypillisiä lisädiagnooseja ja liitännäisoireita 

 

Usein autismin kirjon henkilöillä on autismin kirjoon kuuluvan diagnoosin lisäksi myös 

muita lisädiagnooseja. Tällaisia ovat esimerkiksi ADHD eli tarkkaavaisuus- ja ylivilk-

kaushäiriö tai ADD eli tarkkaavaisuushäiriö ilman ylivilkkautta. Erityisesti Aspergerin 

oireyhtymän henkilöillä on usein näihin liittyviä oireita. Yli puolella kaikista niistä, joil-

la on Aspergerin oireyhtymä, on myös erilaisia nykäysliikkeitä (tic). Niillä tarkoitetaan 

tahdosta riippumattomia lihasnykäyksiä, jotka voivat johtaa esimerkiksi silmien räpytte-

lyyn, pään pudistuksiin ja olkapäiden kohautteluun. Toisinaan motorisiin liikkeisiin 

liittyy vokaalisia oireita eli tahdosta riippumattomia ääniä, äännähdyksiä tai sanoja, jol-

loin puhutaan Touretten oireyhtymästä. Noin joka viidennellä Asperger-yksilöllä on 

myös Touretten oireyhtymä. (Gillberg 1999b, 26–28.) 

 

Autistiset henkilöt ovat usein myös kehitysvammaisia. Tämä tuo mukanaan erityisvai-

keuksia ymmärtää vuorovaikutuksen merkitystä, yleistää ja ajatella käsitteellisesti. Au-

tismin yhteydessä myös epilepsia on hyvin tavallinen. Tavallisimmin epilepsia alkaa 

murrosiässä. On arveltu, että syy sekä autismiin, että epilepsiaan on todennäköisesti 

taustalla oleva sähköisen toiminnan häiriö tietyissä keskeisissä aivojen/ aivorungon 

osissa. (Gillberg 1999a, 50–54, 59.) 
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6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TOTEUTUS 

 

 

6.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten autismin kirjon henkilöiden yhdenvertaisuus 

toteutuu seurakuntalaisina.  

 

Tutkimuksen pääkysymys on, miten autismin kirjon henkilöt kokevat yhdenvertaisuu-

tensa toteutumisen seurakunnan jäseninä. Tätä kysymystä lähestytään eri teemojen kaut-

ta (LIITE 3). Tutkimuksen alakysymykset ovat: 

 

1. Mitä esteitä haastateltavat nuoret kokevat yhdenvertaisuuden toteutumiselle? 

2. Mikä edistää yhdenvertaisuuden toteutumista haastateltavien nuorten mielestä? 

3. Miten yhdenvertaisuuden toteutumista voisi parantaa? 

 

 

6.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Aloitin opinnäytetyön tekemisen syksyllä 2007 selvittelemällä ensin yhteistyömahdolli-

suuksia ja yhteistyökumppanikseni lupautui Varsinais-Suomen seurakuntien kehitys-

vammaistyö. Harjoittelukokemuksen kautta päädyin rajaamaan aiheeni autismiin. Ai-

heiden suhteen pohdin erilaisia vaihtoehtoja ja vasta keväällä 2008 päädyin yhdenver-

taisuuden tutkimiseen. Lähtökohtanani tutkimukselle oli kiinnostus autismiin.  

 

Aiheen ja yhteistyökumppanin löydyttyä seuraava haaste oli tietenkin haastateltavien 

saaminen mukaan tutkimukseen. Haastateltavien joukko oli melko rajattu, joten siksi oli 

tärkeää, että mahdollisimman moni olisi suostunut haastateltavaksi, sillä haastateltavien 

löytäminen mahdollisten haastatteluista kieltäytyvien tilalle oli hankalaa. Haastateltavi-

en saamisen hankaluus yllätti minut.  

 

Ensin lähetimme kehitysvammaistyön papin kanssa – hänen nimissään – kirjeet (LIITE 

1) noin viidelletoista sopivalle henkilölle. Haastateltavien suostumista ajattelinkin 

edesauttavan sen, että pyyntö haastatteluun tuli monille heille entuudestaan tutun tahon 
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ja henkilön kautta. Näistä tuli ensin kuitenkin vain yksi vastaus. Lisäksi yksi suostui 

haastatteluun, mutta sillä ehdolla, että häntä haastatellaan sähköpostitse. Myöhemmin 

puhelimitse suoritettujen yhteydenottojen kautta saatiin mukaan vielä kolmas haastatel-

tava. Näitä kolmea haastattelin kevään 2009 aikana. Kun enempää haastateltavia ei ai-

emmasta joukosta löytynyt, laajannettiin joukkoa ottamalla mukaan alkukesästä 2009 

rippikoulun käyneet. Tätä kautta löydettiinkin kaksi haastateltavaa, joita haastattelin 

kesällä 2009. 

 

Haastateltavia oli lopulta viisi. Iältään he olivat 14–19-vuotiaita nuoria, joista kolme oli 

poikia ja kaksi tyttöä. Kaksi heistä oli sisaruksia keskenään, mutta heitä kuitenkin haas-

tateltiin erikseen. Haastateltavilla oli diagnosoitu lapsuusiän autismi, Aspergarin oireyh-

tymä tai muu kehityshäiriö, joka voidaan katsoa kuuluvaksi autismin kirjoon. Haastatel-

tavat asuivat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueella tai lähikunnissa.  

 

Haastatteluista neljä suoritettiin kasvokkain teemahaastatteluna. Näistä kolme nauhoitet-

tiin. Yksi haastateltavista ei halunnut nauhuria käytettävän, joten tein tiiviisti muistiin-

panoja tämän haastattelun aikana. Vaikka haastattelin viidettä sähköpostitse, pyrin kui-

tenkin mahdollisimman keskustelunomaiseen haastatteluun. 

 

Tutkimusmetodina käytin teemahaastattelua. Teemahaastattelussa oli edellä mainitut 

seitsemän teemaa, joita käsittelin. Olin varautunut tarvittaessa haastattelemaan aina yhtä 

henkilöä useammankin kerran, mutta tähän ei kuitenkaan ollut tarvetta. Teemahaastatte-

lussa kuuluu olla tietyt etukäteen määrätyt teema-alueet (Eskola & Vastamäki 2007, 

27). Opinnäytetyöni haastatteluissa teemoina toimivat erilaisista ohjelmista ja julistuk-

sista (erityisesti Kirkko kaikille -ohjelmasta) nousevat yhdenvertaisuuden osa-alueet.  

 

Haastattelutilanteessa en kuitenkaan käyttänyt tiettyjä tarkkoja kysymyksiä enkä myös-

kään pyrkinyt noudattamaan mitään tiettyä järjestystä. Minulla olikin teemojen lisäksi 

vain erilaisia apukysymyksiä, joihin pystyin tarvittaessa nojautumaan. Eri haastateltavi-

en kanssa käytin myös erilaisia kysymyksiä, mutta tärkeintä oli se, että kaikki haastatel-

tavat sanoivat jotain kaikista teemoista. 

 

Teemahaastattelun idea on yksinkertainen, kysytään asioita henkilöiltä joilta haluamme 

saada tietoa. Teemahaastattelutilanteessa kyseessä on siis eräänlainen keskustelu, jossa 
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pyritään vuorovaikutuksessa saamaan selville haastateltavilta tutkimuksen aihepiiriin 

kuuluvat asiat. Tärkeää tilanteessa onkin luottamuksen rakentaminen haastattelijan ja 

haastateltavan välille. (Eskola & Vastamäki 2007, 25–26.) Tähän myös itse pyrin kiin-

nittämään huomiota.  

 

Teemahaastattelussa kyse oli siis kahden henkilön sosiaalisesta kohtaamisesta (Eskola 

& Vastamäki 2007, 31) – tässä tapauksessa haastateltavan ja itseni. Haastattelujen on-

nistumiseen vaikuttikin varmasti se, miten näiden kahden henkilön kemiat pelasivat 

yhteen eri haastattelutilanteissa. Haastattelutilanteessa en koskaan mennyt heti itse ai-

heeseen, vaan ensin kävimme yleistä keskustelua, jonka ensisijainen funktio ei ollut itse 

tiedon kerääminen. Tällä tavoin pyrin luomaan miellyttävän ja riittävän vapautuneen 

ilmapiirin välillemme.  

 

Varsinaisessa haastattelutilanteessa haasteena oli toimivan vuorovaikutuksen rakenta-

minen siten, että keskustelua syntyi ylipäätään ja vielä halutusta aiheesta. Toimivan 

vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi pyrinkin siihen, että haastattelutilanteissa vallitsi 

turvallinen ja avoin ilmapiiri. Tämän pyrin ottamaan huomioon esimerkiksi haastattelu-

paikkoja valitessa. Olinkin kysynyt jo kirjeen yhteydessä (LIITE 2), että sain haastatella 

nuoria heidän kotonaan. Tähän kaikki myös suostuivat.  

 

Haastattelutilanteissa oli kotiin mentäessä aina vastassa myös vähintään toinen nuoren 

vanhemmista. Yleensä ennen haastattelun alkua keskustelimme jonkin aikaa yhdessä 

vanhemman ja nuoren kanssa. Uskon, että vanhempien positiivinen suhtautuminen 

myös edesauttoi hyvän ilmapiirin syntymistä haastattelutilanteeseen. Vanhempi halusi 

aina myös jäädä samaan tai viereiseen tilaan haastattelun ajaksi. Osa nuorista pyysikin 

vanhemman apua haastattelun aikana, kun ei esimerkiksi muistanut jotain sanaa. Muu-

tenkin haastattelu alkoi aina yleisellä puhumisella. Vähitellen johdattelin keskustelua 

rippikoulun suuntaan ja sitä kautta varsinaisiin haastattelun teemoihin.  
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6.3 Aineiston analysointi 

 

Haastattelut litteroin sitä mukaan, kun niitä suoritin. Kaikki haastattelut oli litteroituna 

loppukesästä 2009. Yhtä haastattelua oli litteroituna tekstinä 2–5 sivua, kaikkiaan teks-

tiä oli noin 15 sivua. Litteroinnissa jätin pois kohdat, jotka selkeästi eivät mitenkään 

liittyneet tutkimukseen tai sen teemoihin. Kuuntelin jokaisen haastattelun vähintään 

kahteen kertaan varmistaakseni, etten jättänyt litteroinnista mitään oleellista pois.  

 

Teemahaastatteluaineistoa käsiteltäessä ensimmäinen vaihe oli sen järjestäminen tee-

moittain.  Periaatteessa tämä tapahtui poimimalla jokaisesta vastauksesta teemaan liitty-

vä kohta. Tämä ei kuitenkaan ollut ihan näin helppoa, sillä haastattelut eivät olleet 

edenneet ihan teemasta teemaan, vaan vastauksia ja kommentteja jostakin teemasta löy-

tyi eri puolilta haastattelua. Luinkin haastattelut läpi huolella moneen kertaan. Teemoit-

telussa suositellaan yleisesti käytettäväksi tekstinkäsittelyohjelman leikkaa ja liimaa -

toimintoja, ja näin myös itse toimin (Eskola 2007, 169–170). 

 

Teemoittelun jälkeen seurasi aineiston varsinainen analysointi (Eskola 2007, 171–172). 

Tässä vaiheessa tein myös muistiinpanoja omista päätelmistäni aineiston kyteknnöistä 

teoriaan. Poimin aineistosta mielestäni tärkeimmät kohdat. Laadullisessa tutkimuksessa 

tämä tarkoittaa yleensä mielenkiintoisimpien kohtien esiin nostamista. Niinpä tässä koh-

taa valitsin omasta mielestäni mielenkiintoisimmat kohdat aineistostani. Aineiston läpi-

käynnissä olisi ollut oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Aineistoa voi käsitellä haastateltava 

kerrallaan rakentaen siis eräänlaisia tapauskuvauksia. Toinen vaihtoehto on käsitellä 

aineistoa teemoittain. Tässä kohtaa analyysin kohteena ei välttämättä ole kokonainen 

teema, vaan analyysi voidaan tässä vaiheessa pilkkoa pienempiinkin osiin. Tässä vai-

heessa aineistosta kirjoitetaan auki edellisessä vaiheessa työstettyjen omien analyysien 

parhaat palat eli kirjoitetaan omin sanoin tulkinnat siitä mitä aineistossa on. Edellä mai-

nittujen lisäksi analyysiin ja tulkintaan on vielä tuotava mukaan kytkennät teorioihin ja 

aikaisempiin tutkimuksiin.  (Eskola 2007, 173-177.) Päädyin itse käyttämään aineistoa 

läpi käydessäni jälkimmäistä vaihtoehtoa. Poimin siis litteroidusta tekstistä mielenkiin-

toisimmiksi katsomani kohdat ja jaoin ne teemoittain.  

 

Teemahaastatteluja varten minulla oli olemassa teemahaastattelukysymykset (LIITE 3), 

joihin pyrin löytämään kommentteja haastatteluissa. Samoja teemoja hyödynsin myös 
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analysointivaiheessa. Olin myös varautunut siihen, että haastatteluja purkaessani ja ana-

lysoidessani niistä nousee esiin aivan uusia teemoja. Pohdinkin jonkin verran sitä, mitkä 

teemat nostan keskeisiksi analysointivaiheessa, nouseeko haastatteluissa esiin kokonaan 

jokin uusi teema vai voisiko jonkin teeman jättää kokonaan pois tutkimuksestani. Pää-

dyin kuitenkin pitäytymään alkuperäisissä teemoissa, koska niitä olin itse pitänyt jokai-

sessa haastattelussa esillä ja myös saanut kaikilta niihin kommentteja. Uusina teemoina 

mukaan tulivat nuorten käsitykset seurakunnasta ja heidän erityistoiveensa seurakunnan 

toiminnan suhteen.  

 

Haastatteluista nousi esiin paljon myös tulkinnanvaraisia vastuksia. Pyrinkin toimimaan 

niin, etten tehnyt vääränlaisia tulkintoja. Tätä edesauttoi paljon se, että olin haastatteluti-

lanteissa pyrkinyt selvittämään asiat mahdollisimman tarkasti. Epäselväksi jääneisiin 

asioihin palasin vielä haastattelussa uudelleen ja näin sain varmuuden, mitä haastatelta-

va tarkalleen oli tarkoittanut sanomisillaan.  Saatuani kerättyä aineiston teemoittain, 

kirjoitin tekstin uudelleen omin sanoin. Tässä vaiheessa yhdistin eri haastateltavien sa-

nomisia ja tiivistin tekstiä. Liitin jonkin verran mukaan suoria lainauksia.  
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7 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

 

 

7.1 Käsitys seurakunnasta 

 

Seurakunta herätti eri ihmisissä erilaisia mielikuvia. Haastatteluissa seurakunta ymmär-

rettiin lähinnä konkreettisten asioiden, kuten rippikoulun, kirkkojen ja pappien kautta.  

 

Seurakunta on mielestäni paikka, jossa voi hiljentyä ja sitten sieltä saa 
tarvittaessa iloa arkeen. 

 
Seurakunnassa on ne ihmiset, jotka uskovat Jumalaan ja ajattelevat ihmei-
tä. Kirkossa on seurakunta. Seurakuntalaiset kokoontuvat kirkkoon tai jo-
honkin muualle.  

 

Suhtautuminen seurakuntaan oli positiivista. Negatiivisetkin kokemuksen koettiin yksit-

täistapauksina tai ne eivät muuten vaikuttaneet kokonaiskuvaan. Keskeisenä nähtiin 

kuitenkin se, että seurakunta ei ole mitenkään velvoittava, mutta sen palvelut ovat saa-

tavilla. Positiiviset kokemukset seurakunnasta olivat muodostuneet pääosin rippikoulun 

kautta. Oma paikallisseurakunta oli kuitenkin vieraampi.  

 

Seurakunnassa on mielestäni parasta se, että tarvittaessa jos haluaa men-
nä kirkkoon, niin on vapaus ja oikeus mennä kirkkoon. Seurakunnassa ei 
ole mielestäni mitään huonoa.  

 

Parhaana puolena seurakunnassa nähtiin ihmiset. Toisaalta koettiin, että myös ihmiset 

ovat aiheuttamassa negatiivisia kokemuksia seurakunnasta. Kaiken kaikkiaan kuitenkin 

esimerkiksi rippikoulun kautta oli saatu paljon positiivisia kokemuksia muista ihmisistä. 

Ylipäätään seurakunnan tarjoama sosiaalinen kanssakäyminen koettiin siis hyvänä asia-

na.  

 

Sanoisin, että parasta seurakunnassa on nuorisotalo. Siellä pystyy nuoret 
harrastamaan sosiaalista kanssakäymistä, näkemään kavereita. Siellä voi 
nähdä kavereita ja puhua kasvotusten. Toisin kuin esimerkiksi mesessä; 
jos siellä puhuu, niin ei tiedä välttämättä kenen kanssa puhuu.  
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7.2 Oman erilaisuuden kokeminen 

 

Haastateltavat eivät kokeneet itseään erilaisiksi tai edes välttämättä niin, että he kuului-

sivat mihinkään erityisryhmään. Omasta vammastaankaan kaikilla ei ollut tarkkaa tietoa 

tai he eivät vain halunneet siitä puhua. Oma erilaisuus tiedostettiin lähinnä niiden omi-

naisuuksien kautta, joita autismiin tai Aspergerin oireyhtymään kuuluu. Kukaan ei siis 

kokenut vammansa takia kuuluvansa mihinkään lokeroon, vaikka kaikki esimerkiksi 

kävivät koulua eriytetysti. 

  

En koe itseäni mitenkään erilaiseksi muihin nähden. Pienenä mulla on ol-
lut ongelmia, mutta olen kehittynyt vuosien varrella. En käyttäisi itsestäni 
erityis-sanaa. Esimerkiksi koulussakin kaikista puhutaan ihan peruskoulu-
laisina. 

 

Kukaan ei kokenut, että eroaisi muista seurakuntalaisista jotenkin. Nuoret viihtyivät 

ennemmin luokkatovereidensa kuin kenen tahansa oman ikäisensä kanssa, ja he kokivat 

pientä haluttomuutta toimia muiden kanssa. Kyse oli jossain määrin siitä, että muiden 

asenteet nähtiin esteellisiksi, pelättiin kiusaamisen kohteeksi joutumista.  

 

 

7.3 Tiedonsaanti 

 

7.3.1 Tiedonsaanti seurakunnan toiminnasta 

 

Seurakunnan toiminnasta saadaan tietoa erillisillä kirjeillä, joita lähetetään kohdistetusti 

esimerkiksi rippikoulun käyneille. Kyseisillä kirjeillä tiedotetaan pääasiassa erikseen 

vammaisille henkilöille suunnatusta toiminnasta. Tietoa tarvitessaan voi sitä etsiä joko 

lehdestä tai internetistä. 

 

Saan tietoa seurakunnan toiminnasta netistä. Netistä kun löytyy tänä päi-
vänä kaikki. 

 

Haasteena nähtiin se, etteivät kaikki osaa lukea. Kuitenkin tieto on saatavilla kirjoitetus-

sa muodossa lehdessä tai internetissä, joten toivottiin, että sitä voisi saada kuvallisessa 

muodossa tai toiminnasta voitaisiin tiedottaa esimerkiksi koulussa suullisesti.  
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Tiedonlähteenä pidettiin myös kirkkovuoden rytmitystä, sillä esimerkiksi jouluna ja 

pääsiäisenä tietää, että kirkossa tapahtuu paljon. Seurakunnan tai kirkon toimintana näh-

tiin myös erilaiset kirkolliset toimitukset – ristiäiset, häät, hautajaiset – joihin kutsutaan 

erikseen ja siksi tiedonsaanti niistä nähtiin mutkattomana. Tiedonlähteenä toimivat 

myös perheenjäsenet, jotka kertovat seurakunnan tilaisuuksista, joissa itsekin käyvät. 

 

Oman paikallisseurakunnan nuorille suunnatusta toiminnasta kukaan ei kertonut tietä-

vänsä tai saaneensa tietoa. Kaikki olivat käyneet rippikoulun, mutta kukaan ei esimer-

kiksi ollut tietoinen, että rippikoulun jälkeen voi käydä isoskoulutuksen.  

 

Ei mua kutsuttu rippikoulun jälkeen isoskoulutukseen. Kotona vaan on ju-
teltu asiasta, ja siten aloin asiaa miettiä ja miettimiseksi se on myös jää-
nyt. Ehkä jos siihen aikaan olisi pyydetty isoseksi, olisin isoseksi voinut 
mennä. En tiennyt silloin edes että isoskoulutusta tarvitaan tai järjeste-
tään, mutta olisin ehkä mennyt jos olisin tiennyt.  

 

   

7.3.2 Tiedonsaanti kristinuskosta 

 

Tietämys kristinuskosta oli melko laaja. Samoin kristinusko myös kiinnosti monia nuo-

rista. He pohtivat uskon keskeisiä teemoja, kuten sielun siirtymistä taivaaseen.  

 

Kristinuskosta haastateltavat kertoivat saavansa tietoa lähinnä koulun uskonnon tunneil-

ta. Toisaalta yksi nuorista oli osallistunut uskonnon opetuksen sijaan elämänkatsomus-

tiedon opetukseen, eikä siksi saanut tietoa uskonnontuntien kautta. Myös rippikoulussa 

oli opittu joitain asioita.  

 

Leirillä opeteltiin tiettyjä asioita. En ihan muista järjestystä. Liittyi Jee-
sukseen, ja Jumalaan, siihen miten maailma syntyi, kastaminen vauvoista, 
mitä vielä? Ai niin, kuolemasta myös opittiin. 

 

Netistä kerrottiin saatavan halutessa tietoa. Jotain kristinuskon keskeistä tietoa on siirty-

nyt myös ikään kuin perimätietona, perheenjäsenten kautta. Esimerkiksi kerrottiin, että 

perheen kanssa käydään kirkossa joka joulu, koska silloin on Jeesuksen syntymäpäivä.  

 



39 

7.4 Saavutettavuus 

 

Seurakunnan toimintaan ei osallistuttu säännöllisesti. Sen sijaan vuosittain muutenkin 

suositut tilaisuudet kuuluivat tapoihin. Haastateltavat kertoivat, että joulun alla käydään 

kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa. Myös joulukirkoissa kerrottiin käytävän, lähinnä 

perheen kanssa. Jokaisella seurakunnan tilaisuudet olivat tulleet tutuimmiksi lähinnä 

rippikoulun yhteydessä, jolloin on pitänyt kerätä tietty määrä osallistumisia erilaisiin 

seurakunnan tilaisuuksiin. Myös erilaiset sukulaisten kirkolliset tilaisuudet – kuten häät, 

hautajaiset ja ristiäiset – nähtiin osallistumisena kirkon toimintaan.  

 

Käyn aika harvoin kirkossa, vaikka kävin kyllä silloin kun oli joulu ja sil-
loin, kun piti hakea rippikoulua varten nimikirjoitukset paperiin.  
 
Ainoa aika vuodesta, jolloin käyn yleensä kirkossa, on joulun aika, ja sil-
loin osallistun kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa laulamiseen. Pääsi-
äisen aikoihin saatan kuunnella jumalanpalveluksia täällä kotona radios-
ta. 

 

Moni nuorista koki juuri laulun ja musiikin itselle läheisenä kirkon toimintamuotona. 

Kauneimpien joululaulujen lisäksi muutkin yhteislaulutilaisuudet kiinnostivat. Myös 

jumalanpalveluksissa urkumusiikki ja virret olivat jääneet mieleen ja tuntuivat lähei-

semmiltä esimerkiksi saarnaan (papin puhumiseen) verrattuna. Kaksi nuorista oli myös 

esiintynyt kuorossa, kirkon tilaisuudessa.  

 

Myös ulkoiset puitteet kirkoissa ja kirkollisissa tilaisuuksissa olivat asioita, jotka olivat 

saaneet osallistumaan seurakunnan toimintaan. Nuoret kertoivatkin käyneensä kirkossa 

nimenomaan tutustumassa kirkkoon ja kirkkoarkkitehtuuriin. Myös erilaiset tilaisuudet 

nimenomaan vanhoissa kirkoissa olivat jääneet mieleen juuri edellä mainituista seikois-

ta johtuen.  

 

Turussa Vanhan ajan markkinoiden aikaan, jossa muutenkin on vanha fii-
linki ja käydään Turun historiaa läpi, sai tutustua Turun tuomiokirkkoon 
ja myös kellotapuliin. 

 

Negatiivisia kokemuksia seurakunnan toiminnasta oli myös. Yksi nuorista oli mennyt 

varta vasten erääseen hänen ikäisilleen suunnattuun toimintaan paikallisseurakunnassa. 

Täällä kuitenkin seurakunnan työntekijä oli selvästi ilmaissut hänelle, ettei ole tervetul-
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lut tilaisuuteen vammansa takia. Vaikka seurakunnan nuorisotoimintaa muuten arvostet-

tiin, eivät muutkaan siihen kuitenkaan itse osallistuneet.  

 

Suoraan sanottuna en uskalla, että jos mä sitten joudun kiusaamisen koh-
teeksi. En vaan uskalla muiden nuorten kanssa olla tekemisissä, sillä pel-
kään sellaista että pelleillään toisten kustannuksella. Tämä on vaan pelko-
kuva, ei ole koskaan käynyt kyllä itselle niin. 

 

Myös autismin kirjolle tyypillinen aistiyliherkkyys oli ollut esteenä kirkon tilaisuuksiin 

osallistumiseen. Kirkossa soitetaan usein kovaa urkumusiikkia, ja herkkäkuuloisille 

tämä saattaa estää sen, etteivät tule lainkaan kirkkoon. Yhtä lailla makuaistin yliherk-

kyys saattoi rajoittaa esimerkiksi messuun osallistumista täysivaltaisesti. 

 

Mun mielestä rippikoulussa yksi asia ei ollut kiva; ällöttävä viininmaku. 
Joka kerta kun join sitä, niin se teki kumman olon mun kurkkuuni, onneksi 
oli vaan pieni määrä. 
 

Ylipäätään seurakunnan toimintaa ei pidetty mitenkään erityisen tärkeänä. Vaikka edellä 

mainitut syyt saivatkin toisinaan toimintaan osallistumaan, saattoi osallistuminen jäädä 

väliin aivan kevyin ja arkipäiväisin perusteluin.  

 

Osallistumisen voi estää se, jos on jokin meno tai niin kuin viime jouluna 
en mennyt kirkkoon, kun halusin nukkua pitkään. 

 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniatyön järjestämään eritysryhmille suun-

nattua toimintaa ei osallistuttu – rippikoulua lukuun ottamatta, vaan se toiminta mihin 

osallistutaan, on paikallisseurakuntien järjestämää.  

 

 

7.5 Yhteisöllisyys 

 

Haastateltavista kukaan ei osallistu mihinkään seurakunnan ryhmiin. Muutenkin seura-

kunnan toiminta oli melko vierasta. Näin ollen vahvaa yhteyttä omaan seurakuntaan ei 

ollut kellään. Kirkkoon kuulumisen vahvin muoto oli kaikilla ollut rippikoulu, jonka 

kaikki olivat käyneet kehitysvammaistyön organisoimana.  
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Seurakunta nähtiin merkittävänä toimijana. Se herätti mielikuvia piispoista ja papeista, 

kirkossa käymisestä ja omasta rippikoulusta. Erikseen kysyttäessä vastattiin, että seura-

kunta on yhteisö, kuitenkin monille yhteisö käsitteenä oli vieras. Toki osa haastatelta-

vista kertoi yhteisöistä, joihin itsekin kuului. 

 

Yhteisö on mielestäni sellainen johon kuuluu monta jäsentä. Minä kuulun 
kahteen suosittuun nettiyhteisöön, jotka ovat Facebook sekä Irc-Galleria. 

 

Seurakuntaan kuuluminen koettiin hieman epäselväksi. Jokainen tiesi kuuluvansa seu-

rakuntaan, ja sitä pidettiin tärkeänä, mutta kuitenkaan kukaan ei kokenut olevansa osa 

seurakuntaa. 

 

Kuulun kyllä seurakuntaan. Seurakuntaan on mielestäni mukava kuulua. 

 

Ajattelen, että mä oon seurakunnassa ja ei sen kummempaa. En ole tullut 
ajatelleeksi, että olisin osa seurakuntaa. 

 

Kukaan ei sanonut sillä olevan merkitystä, kuinka aktiivinen seurakuntalainen on. 

Vaikka seurakunta siis nähtiin yhteisönä, kukaan ei kokenut, että seurakunta olisi joi-

denkin ihmisten yhteisö, jonka ulkopuolella itse olisi.  

 

Sehän kai nähdään niin, että kun on seurakuntalainen, niin on osa sitä 
seurakuntaa, eikä tarvitse silti hartaasti joka sunnuntai käydä kirkossa. 

 

 

7.6 Vaikuttamismahdollisuudet 

 

Kukaan ei ollut vaikuttanut oman – tai minkään muunkaan - seurakunnan asioihin. 

Myöskään seurakunnan vaaleissa ei ollut äänestetty. Tähän esitettiin syyksi lähinnä se, 

ettei seurakunta ollut muutenkaan läheinen. Kukaan ei myöskään kertonut seurakunnan 

mitenkään erityisesti kyselleen mielipidettä mihinkään asioihin.  

 

Nuorista kukaan ei kieltänyt, ettei äänestäisi seurakunnan vaaleissa, vaikka kaikille tämä 

ei iän puolesta vielä olekaan mahdollista. Äänestäminen nähtiin hyvin selkeänä tapana 

vaikuttaa, eikä seurakunnan vaalejakaan täysin mitätöity, vaikka niissä äänestämistä 

emmittiinkin enemmän kuin muista vaaleista puhuttaessa. 



42 

 

En ole valitettavasti äänestänyt, koska en ole saanut vaali-ilmoitusta joka 
koskisi seurakuntavaaleja esimerkiksi. Kunnallisvaalit olivat oikeastaan 
ensimmäiset vaalit, joissa mulla oli äänestysoikeus. Haluaisin äänestää. 
Haluan äänestää sen takia, koska siitä saa hyvän mielen ja sitten vaikut-
taa siihen, ketkä ovat päättämässä oman seurakunnan asioista. 

 

Vaikuttamismahdollisuuksiin kirkossa ylipäätään uskottiin melko hyvin. Kellään ei ollut 

varsinaista estettä siihen, etteivätkö voisi mennä puhumaan jollekin seurakunnan työn-

tekijälle, jos haluaisivat jotain muutosta asioihin omassa seurakunnassaan. Osa koki 

kuitenkin, että seurakunnan työntekijät – lähinnä papit – tekevät varsinaiset päätökset, 

kuten suunnittelevat seurakunnan toimintaa – ja seurakuntaiset voivat vain tehdä heille 

toivomuksia. 

 

Kyllä mä pystyisin. Kyllä mua kuunneltais samalla tavalla ku ketä tahansa 
muuta, kyllähän toiveita otetaan aina vastaan. On multa kysyttykin. Sa-
noin, että ei ole mitään parannettavaa. Pystyisin sillä tavalla sanomaan. 
Se voi olla ihan kuka tahansa, vaikka viittomakielellä sitten kertoisi. Oli 
ihminen kuka tahansa, pystyy vaikuttamaan seurakuntaan.  

 

Tärkeänä pidettiin sitä, että kaikkien mielipide pitää ottaa huomioon asioista päätettäes-

sä. Erään nuoren näkemys olikin se, että kaikkien mielipiteet otetaan yhtä lailla huomi-

oon. Sitä, kuka lopulliset päätökset tekee, hän ei kuitenkaan osannut sanoa. Päätösten 

takana hän ajatteli olevan vain joidenkin ihmisten.  

 

Yksi oli erityisen aktiivisesti vaikuttamassa oman koulunsa asioihin. Hän ei kuitenkaan 

kokenut samanlaista paloa vaikuttaa seurakunnassa, vaikkei kokenut tätä mitenkään 

vastenmielisenäkään.  

 

 

7.7 Sielunhoito 

 

Kukaan ei suoranaisesti kertonut saaneensa seurakunnasta tai seurakunnan työntekijältä 

henkistä tai hengellistä apua, tai ainakaan he eivät olleet kokeneet asiaa niin. Kohtaami-

sia ja keskusteluja seurakunnan työntekijöiden kanssa kaikilla haastateltavilla oli kui-

tenkin ollut. Kaikki olivatkin puhuneet esimerkiksi papin kanssa. Kuitenkin osa heistä 
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koki papit melko etäisinä ja kertoivat näin ollen mieluummin puhuvansa vaikka jonkun 

muun seurakunnan työntekijän kuin papin kanssa.  

 

Pappia en viittis häiritä, koska heillä muita töitä. Antaa heidän tehdä 
työnsä. En tiennyt, että pappiin voi ottaa yhteyttä. 

 

En tiedä, miten se toimii se juttu, että papille puhutaan. 

 

Yksi haastateltavista kertoi tilanteesta, jossa pappi oli tavannut häntä erikseen kirkolli-

sen toimituksen yhteydessä. Myös muut haastateltavat näkivät tärkeäksi sen, että asiois-

ta puhuttiin ennen kaikkea henkilön, ei jonkin ammattikunnan edustajan kanssa. Rippi-

leirin tai oman koulun pappi oli yleisimmin seurakunnan työntekijä, jonka kanssa pu-

huttiin.  

 

Yhdellä nuorista oli selkeä negatiivinen kokemus seurakunnan työntekijästä. Näin ollen 

hän ei kokenut, että voisi samalla tavalla lähestyä seurakunnan työntekijää kuin kuka 

tahansa. Hänkin kuitenkin koki, että asioista voi puhua tutun papin kanssa. Kaikki muut 

kokivat, että he voisivat ottaa yhteyttä ja tulla kuulluksi siinä missä kuka tahansa muu-

kin. Toisaalta tähänkin teemaan liittyvissä kysymyksissä seurakunta nähtiin etäisenä, 

eikä siksi sielunhoitoakaan koettu mitenkään tärkeänä. Mistä tahansa asioista kerrottiin 

puhuttavan ennemmin perheenjäsenten kanssa.  

 

Jos mä haluan kysyä jotain, silloin voisin kysyä papilta. Vaikeista asioista 
en koe tarvetta puhua vieraille. Niistä on helpompi puhua jollekin joka 
ymmärtää mun tunteita. 

 

Siitä oltiin tietoisia, että papille puhuttaessa voi myös pyytää anteeksi asioita Jumalalta. 

Papin kanssa oltiin kuitenkin puhuttu lähinnä arkipäiväisistä asioista. Tämä erityisesti 

nähtiin tärkeänä mahdollisuutena kenelle tahansa.  

 

Mä ajattelen, että seurakunnan työntekijät on tärkeitä, jos jollakin ei ole 
sellaista mahdollisuutta, että saa puhua vanhempiensa kanssa asioista. 
Jos jollakin on tarve vaikka päivän pikkuasioita puhua, niin voi kertoa 
seurakunnan työntekijälle. 
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7.8 Vapaaehtoistoiminta 

 

Vapaaehtoistoiminnasta oltiin tietoisia. Myös siitä, että kirkko tekee vapaaehtoistyötä, 

tiedettiin. Osalla oli myös kokemusta vapaaehtoistoiminnasta lähinnä koulun kautta. 

Kukaan ei ollut osallistunut seurakunnan vapaaehtoistoimintaan, vaikka asenteet tähän 

eivät olleetkaan mitenkään kielteisiä kuitenkaan.  

 

Vapaaehtoistyö on sitä, että ihminen haluaa auttaa. En usko, että siitä saa 
palkkaa. 
 
Se on sitä, että jos haluaa auttaa jotakin ihmistä, olla jossain mukana. 
Esimerkiksi hoitaa lasta. Esimerkiksi äitini on ollut keräämässä rahaa va-
paaehtoisena. Kirkolla voi kerätä rahaa kirkon kunnostamista varten.  

 

Kaikki nuorista olivat käyneet lähivuosina rippikoulun. Erittäin merkittävä seurakuntien 

vapaaehtoistyön joukko on rippikoulun käyneet isoset. Ketään ei ollut kutsuttu mukaan 

isoskoulutukseen, eivätkä nuoret olleet edes tietoisia, että heidän seurakunnassaan jär-

jestetään isoskoulutusta. Syynä tähän oli luonnollisesti se, ettei kukaan ollut käynyt rip-

pikoulua omassa seurakunnassaan.  

 

Vapaaehtoistoiminnan kohteena jokainen oli ollut niin ikään omalla rippileirillään, jossa 

siis toimi vapaaehtoisia avustajia. Avustajia arvostettiin, niin kuin vapaaehtoistyötä yli-

päätään.  

 

Kukaan ei nähnyt estettä siihen, etteikö voisi halutessaan toimia vapaaehtoisena. Tär-

keänä pidettiin kuitenkin sitä, että toimiessaan vapaaehtoisena voisi toimia jossain itsel-

leen sopivassa ja mieluisassa tehtävässä. Tärkeänä nähtiin myös se, että ryhtyäkseen 

vapaaehtoiseksi tarvittaisiin jokin erityinen motiivi.  

 

Vapaaehtoisena voi olla kuka tahansa, kuka on kiinnostunut vapaaehtois-
työstä. Täytyy jaksaa ja olla positiivinen, ihminen joka on kiinnostunut va-
paaehtoistoiminnasta ja motivoitunut siihen. 
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7.9 Toiveita seurakunnan toiminnasta 

 

Seurakunta koettiin vieraaksi paljolti siitä syystä, ettei mikään toiminta saanut osallis-

tumaan seurakunnan toimintaan. Tarvetta hengellisen elämän hoitamiselle ei koettu-

kaan. Lähinnä toiveet seurakunnan toiminnasta olivat melko maallisia, vaikka myös 

jumalanpalveluselämään toivottiin monipuolisuutta.  

 

Jos saisin päättää, minä lisäisin seurakuntiin enemmän musikaalisia kirk-
kotilaisuuksia, kuten esimerkiksi tangokirkkoja joissa on tangoa esimer-
kiksi. Luin sellaisesta kirkosta viikonloppuna. 

 

Toiminnan suhteen kiinnosti niin tiedollinen kuin elämyksellinenkin puoli. Tiedollisesti 

esimerkiksi kristinuskon keskeiset kysymyksen sielun pelastuksesta kiinnostivat. Myös 

kirkkojen historiasta ja arkkitehtuurista oltiin kiinnostuneita kuulemaan. Toivottiinkin 

tilaisuuksia, jossa esiteltäisiin kirkkorakennuksia. Myös aivan arkista toimintaa kaivat-

tiin.  

 

Jos minulle annettaisiin vapaat kädet päättää toiminnasta seurakunnassa, 
niin se olisi sellaista vapaa-ajan toimintaa. Esimerkiksi, että seurakunta 
järjestäisi jonkunlaisen keilailutapahtuman tai jotain muuta mukavaa. 

 

 

 

 

 



46 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

8.1 Yhteenvetoa 

 

Tutkimukseen osallistuneet nuoret eivät lähtökohtaisesti nähneet eroa siinä, että kukaan 

olisi seurakuntalaisena mitenkään erilaisessa asemassa toisiin nähden. Tähän ei nähty 

vaikuttavan sen enempää seurakunnallisen aktiivisuuden vähäisyyden kuin oman erilai-

suudenkaan. Toisaalta tuli ilmi kokemuksia siitä, että pelko toisten ihmisten asenteista 

saattaa edesauttaa päätöstä olla osallistumatta seurakunnan toimintaan. Kyse ei niinkään 

ollut kokemuksesta, etteivätkö kaikkia seurakunnan puolesta olisi yhtä lailla tervetullei-

ta.  

 

Seurakunta koettiin etäiseksi. Lähinnä tämän syyksi esitettiin se, että haastateltavat oli-

vat tehneet valinnan siitä, ettei seurakunnan toimintaan osallistuta. Kirkossa käyminen 

ja muut seurakunnan toiminnot nähtiin enemmän ”niiden toisten” juttuna.  

 

Seurakunnan tarjoamista palveluista oli kaikilla melko hyvä kokonaiskuva. Oltiin tietoi-

sia siitä, että kirkkoon voi mennä sunnuntaisin ja juhlapyhinä. Samoin tiedettiin seura-

kunnan järjestävän toimintaa esimerkiksi nuorille. Kaikki nämä toiminnot koettiin myös 

kaikille avoimiksi, vaikkei niihin itse osallistuttukaan. Vapaaehtoistyön muodoista ja 

mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena ei tiedetty aivan niin hyvin. Tiedettiin kyllä, 

että kirkko tekee vapaaehtoistyötä, mutta esimerkiksi nuorille yleinen vapaaehtoistyön 

muoto, isoskoulutus, oli melko vieras.  

 

Seurakunnan työntekijät nähtiin melko helposti lähestyttävinä. Lähinnä pappeihin saa-

tettiin suhtautua varauksella, samoin negatiiviset kokemuksen lisäsivät varausta seura-

kunnan työntekijöiden suhteen. Seurakunnan työntekijöille ajateltiin myös voitavan 

puhua, mikäli tarvetta puhumiselle tulee. 
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8.2 Johtopäätökset 

 

Haastattelujen tulosten avulla pystyy mielestäni peilaamaan koko yhteiskuntaa, mones-

sakin mielessä. Haastateltavat kokivat jossain määrin olevansa erilaisia ja erillään, 

vaikkei tätä suoraan sanottukaan. Tässä mielessä kirkkoa ei koettu mitenkään suvaitse-

vaisemmaksi. Samoin yhteiskunnallisena ilmiönä maallistuminen ja kirkosta vieraantu-

minen näkyi. Kirkkoa kyllä arvostettiin, mutta se koettiin vieraaksi.  

 

Asenteet nousivat selvästi esiin tutkimuksessa. Yhden kohdalla seurakunnan työntekijän 

asennoituminen oli ollut esteenä seurakuntaan osallistumiselle. Muuten seurakuntien 

työntekijöiden asenteiden ajateltiin kyllä olevan hyviä, mutta tämä ei yksin kannustanut 

osallistumaan toimintaan, sillä myös muiden seurakuntalaisten asenteet arveluttivat.  

 

Osallistumisen suurimmaksi esteeksi koettiin se, ettei osallistumiseen nähty minkään-

laista tarvetta. Haastateltavat eivät nähneet tarvetta millekään erityiselle, mitä kirkko 

voisi heille tarjota. Omiin paikallisseurakuntiin haastateltavien yhteys oli heikko. Tähän 

varmasti vaikuttaa suuressa määrin myös se, että seurakunta ei ollut tullut heille tutuksi 

rippikoulun myötä niin kuin tavallisesti heidän ikäisilleen. Haastattelut osoittivat myös 

sen, että kirkossa elää vahvana perinne, jonka mukaan kaikenlaiset vammaiset ihmiset 

kuuluvat diakonian asiakkaisiin.  

 

Seurakunnilla on monenlaista toimintaa ja palvelua niin paikallisseurakunnissa kuin 

yhtymän tasollakin. Esteettömyyteen ei kuitenkaan riitä, että jonkin palvelu on olemas-

sa, vaan siitä on saatava tietoa ja sen on vastattava ihmisten erilaisiin tarpeisiin (Sosiaa-

li- ja terveysministeriö 2006b, 9). Nuorilla ei ollut paljoakaan tietoa seurakuntien tar-

jonnasta. Samoin toiminta ja palvelut on suunniteltu usein niin, että ne on joko suunni-

teltu nuorille, joilla ei ole minkäänlaisia vammoja tai sitten selkeästi kehitysvammaisil-

le.  

 

Autismin kirjon henkilöillä on usein aistiyliherkkyyttä, jolloin kirkoissa tyypillinen ko-

vaääninen urkumusiikki ja karvas ehtoollisviini eivät välttämättä edistä yhdenvertai-

suutta. Ehtoollisen vietto saattaa olla haasteellista, kun ehtoollisviinistä on harvemmin 

tarjolla mautonta vaihtoehtoa. Kuitenkin ehtoollinen on kristillisen uskon harjoittamisen 
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perusmuoto ja kirkon jäsenellä on oikeus tästä päästä osalliseksi (Jolkkonen 2004, 10; 

Komulainen 2005, 14.).  

 

Monille nuorille syntyy rippikoulun ja konfirmaation myötä yhteys seurakuntaan heidän 

osallistuessaan esimerkiksi isoskoulutukseen. Monet seurakunnan toimintaan osallistu-

vat nuoret kokevatkin tämän kaltaisen vastuun kantamisen tärkeäksi (Maijala 1997, 64–

65).  Haastateltavista kellekään ei kuitenkaan ollut tarjottu edes tällaista mahdollisuutta. 

Muutenkaan vapaaehtoistoiminta ei heitä tavoittanut. Heillä oli positiivinen suhtautumi-

nen vapaaehtoistoimintaan. Osa oli myös toiminut vapaaehtoisena, lähinnä koulun kaut-

ta. Nähtiin, että osallistuminen seurakunnan vapaaehtoistoimintaan vaatisi jonkinlaisen 

motiivin tai ainakin sen, että joku pyytäisi toimimaan vapaaehtoisena.  

 

Kirkon sanoma oli tavoittanut haastateltavat vaihtelevasti. Kuitenkaan kirkko ei juuri 

voi ottaa tästä ansiota itselleen. Ne henkilöt, jotka tunsivat kristinuskon opin melko hy-

vin, olivat oppineet tämän koulussa, kirjoja lukemalla tai perheenjäseniltään. Kirkon 

sanoma koettiin kyllä kiinnostavaksi ja osa keskusteli mielellään opillisista kysymyksis-

tä. Tähän oli tietysti tarjoutunut mahdollisuus rippikoulussa. Sen enempää mahdolli-

suutta tähän ei kaivattu tai osattu kaivata. 

 

Yhdenvertaisuutta edistävä asia on, että välillisesti kirkko oli tavoittanut monia nuorista, 

sillä useammaltakin haastateltavalta perheenjäsenet olivat tai olivat olleet aktiivisesti 

mukana kirkon toiminnassa. Perheenjäsenet nähtiin myös osallistumista edistävänä teki-

jänä siten, että heiltä sai tietoa seurakunnan toiminnasta ja että heidän kanssaan myös 

käytiin seurakunnan tilaisuuksissa.  

 

Kirkon messuelämä ja kirkolliset toimitukset voivat tarjota paljon autismin kirjon hen-

kilöille, sillä musiikin ja erilaisten aistimusten kautta saada paljon enemmän irti kuin 

kuuntelemalla puhetta. Kirkko kaikille -ohjelmassa yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu 

kokemukseen perustuvien keinojen käyttäminen kirkon sanoman välittämisessä (Kirk-

kohallitus 2003, 11). Tällaisia ovat esimerkiksi musiikki ja kuvataide. Seurakunnan mu-

siikkitilaisuudet ja kirkkoarkkitehtuuri olivat kaksi keskeisintä asiaa, jotka vetivät tut-

kimukseen osallistuneita osallistumaan seurakunnan toimintaan. Kuitenkin näiden mää-

rä on varsin vähäistä, ja toiveena olikin, että erilaisia – ja erityyppisiä – musiikkitilai-
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suuksia olisi enemmän. Samoin toivottiin tilaisuuksia, joissa esiteltäisiin kirkkoraken-

nusten arkkitehtuuria ja historiaa.  

 

Haastateltavat kertoivat käyttävänsä nettiä, josta he myös kertoivat saavansa ja etsivänsä 

tietoa. Netin kautta kirkko voisi näitäkin nuoria siis tavoittaa. Muun muassa netissä toi-

mimiseen kirkko myös pyrkii tällä hetkellä panostamaan (Meidän kirkko – osallisuuden 

yhteisö 2008). Kuitenkaan pelkkä netissä työskentely tuskin riittää vaan siinäkin pitää 

ottaa huomioon saavutettavuus ja esteettömyys.  

 

 

8.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksissa pyritään aina välttämään virheiden syntymistä, mutta silti on selvää, että 

tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tämän vuoksi kaikissa tutkimukissa – niin 

tässäkin – pyritään arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2005, 216.) Olen pyrkinyt koko prosessin aikana pitämään keskeisenä mieles-

sä juuri luotettavuuden näkökulman. Ajattelen, että tutkimuksesta voi myös jatkossa 

olla jotain hyötyä, mikäli se on tehty kunnolla ja luotettavasti.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta parantaa merkittävästi tutkimustulosten toistettavuus, siis 

kykyä antaa ei-sattumanvaraisia vastauksia. Tämä voidaan todeta esimerkiksi silloin, jos 

kaksi arvioijaa päätyy samanlaiseen tulokseen tai jos samaa henkilöä tutkittaessa saa-

daan eri tutkimuskerroilla sama tulos. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 216.) Tässä 

tutkimuksessa oli varauduttu tapaamaan haastateltavia useaan kertaan, lähinnä siitä 

syystä jos kaikkiin teemoihin ei olisi saatu vastausta ensimmäisellä kerralla. Tämä olisi 

tietysti samalla lisännyt tutkimuksen luotettavuutta juuri edellä mainituista syistä.. Tä-

hän ei kuitenkaan ollut tarvetta, vaan jokaiselta haastateltavalta saatiin tarvittavat tiedot 

ja mielipiteet yhdellä haastattelukerralla. Toisaalta kyselin haastatteluissa joitain kysy-

myksiä useaan pariin kertaan, jotta sain varmasti rehellisen vastauksen. Ajattelen tämän 

ajaneen jossain määrin saman asian kuin mahdolliset uusintahaastattelut.  

 

Luotettavuutta pohtiessa on hyvä miettiä myös tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri 

sitä, mitä on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi, yms. 2005, 216.) Tässä tutkimuksessa voi-

daan pohtia esimerkiksi sitä, onko teemahaastattelu paras tapa kerätä tietoa autistisilta 
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henkilöiltä. Haastattelutilanteissa tapahtui muutamia selkeitä väärin ymmärryksiä, siten, 

että haastateltava ymmärsi haastattelijan kysymyksen väärin. Varsinkin sähköpostitse 

suoritetun haastattelun vaarana ovat väärinymmärrykset. Toisaalta tässä haastattelussa 

luotettavuutta pyrittiin varmistamaan sillä, että samoja teemoja kysyttiin eri sähköposti-

viestissä eri muodossa.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen 

toteuttamisesta. Tarkkuus koskee tutkimuksen kaikkia vaiheita, joten aineiston tuotta-

misen olosuhteet tulisi pyrkiä kertomaan mahdollisimman tarkasti. Sama tarkkuus tulisi 

säilyttää myös kerrottaessa aineiston analyysistä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 

217–218.) Tärkeää on siis tässäkin tutkimuksessa kertoa luokittelun perusteet ja perus-

teet haastattelujen tulkinnoille. Olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimusprosessin riittävän 

yksityiskohtaisesti todistaakseni tutkimuksen olevan riittävän luotettava.  

 

Tutkimusmenetelmänä käytetty haastattelu sisältää monia virhelähteitä, jotka saattavat 

vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Luotettavuutta saattaa heikentää se, että haastat-

telussa annetaan helposti sosiaalisesti suotavia vastauksia. Helposti haastatteluissa halu-

taan esiintyä hyvänä kansalaisena, tietoja hyvin omaavana ja moraaliset ja sosiaaliset 

velvollisuudet täyttävänä. Sen sijaan omasta erilaisuudesta saatetaan helposti vaieta. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 195–196.) Tässä tutkimuksessa ajattelen, että olisi 

saattanut hyvin olla mahdollista, etteivät kaikki nuoret olisi itse edes kertoneet olevansa 

autistisia, ellen olisi sitä etukäteen tiennyt. Kuitenkaan haastatteluissa tähän ei juurikaan 

muuten keskitytty, eikä siihen ollut tarvetta. Riittävä tieto siitä oli minulla olemassa jo 

etukäteen.  

 

Tutkimuksen luotettavuuteen on saattanut vaikuttaa osaltaan se, että tutkimukseen ovat 

suostuneet helpommin seurakunnallisesti aktiivisemmat henkilöt. Toisaalta on mielen-

kiintoista, että siitä huolimatta kukaan haastateltavista ei osallistunut erityisen aktiivi-

sesti seurakunnan toimintaan tai kokenut seurakuntaa mitenkään läheiseksi. Lähinnä 

seurakunnallinen aktiivisuus näkyykin enemmän ehkä näiden nuorten vanhempien koh-

dalla. Helpostihan on saattanut olla niin, että vanhemmat, jotka eivät muutenkaan pidä 

seurakuntaa tärkeänä, eivät halua nuorensa osallistuvan mihinkään seurakuntaan liitty-

vään tutkimukseen.  
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Tutkimusjoukko oli valikoitunut sitä kautta, että kehitysvammaistyöllä oli heihin ollut 

jo kontakti. Jo tutkimuksen alkuvaiheissa rajasin haastateltavien joukon rippikoulun 

käyneisiin, joten sikäli tämä oli paras tapa tavoittaa rippikoulun käyneitä autistisia hen-

kilöitä. Näin tutkimuksen ulkopuolelle jäivät kokonaan autistiset nuoret, jotka mahdolli-

sesti olivat käyneet rippikoulun omassa kotiseurakunnassaan, ja joilla ei muusta syystä 

ollut kontaktia kehitysvammaistyöhön. Tämä näkyi myös tutkimustulokissa.  

 

Tutkimukseen haastattelin viittä nuorta. Tämä oli mielestäni juuri sopiva määrä tähän 

tutkimukseen. Arvelen, ettei useampi haastateltava olisi tuonut välttämättä merkittäviä 

uusia näkökulmia teemoihin. Toisaalta voidaan pohtia sitä, riittääkö näin pieni otanta 

antamaan luotettavan kokonaiskuvan. Ehkä useampi haastattelu olisi sittenkin tuonut 

aivan uusia näkökulmia ja näin ollen myös lisännyt luotettavuutta.  

 

 

8.4 Tutkimuksen eettisyys 

  

Tutkimusetiikalla tarkoitetaan tieteellisestä tutkimuksesta ja sen seuraamuksista johtu-

vien moraalisten ongelmien käsittelyä. Tutkimusetiikassa käsitellään oikeastaan kahta 

ongelmaa. Tutkimusetiikassa on kyse sekä päämääriin liittyvästä moraalista, että siitä 

millä tavoin tavoitteet pyritään saavuttamaan. (Mäkinen 2006, 11–12.) 

 

Tähän tutkimukseen liittyy omat eettiset haasteensa siinä mielessä, että kaikki haastatel-

tavat olivat autistisia nuoria. Yhdellä haastateltavista olikin edunvalvoja ja kolme olivat 

alaikäisiä. Näissä tapauksissa tarvittiin siis huoltajan tai edustajan lupa. Heidän suostu-

muksensa lisäksi selvää oli, että lopullisen suostumuksen antoivat tutkittavat itse. Lähes 

kaikissa tapauksissa pyrittiin siihen, että yhteyttä otettiin suoraan tutkittaviin itseensä ja 

tutkimusluvassa pyydettiin huoltajan tai edunvalvojan lupa. Kaikissa tapauksissa tämä 

ei kuitenkaan onnistunut, vaan yhteyttä otettiin ensisijaisesti huoltajaan.  

 

Myös se, miten tutkittavia informoitiin tutkimuksesta, on eettinen kysymys. Kaikki ei-

vät nimittäin olleet lukutaitoisia. Ylipäätään tämän tyyppisten erillisryhmien kohdalla 

informaation luonne ja perillemeno vaatii eri taktiikoita. Siksi onkin tärkeää, että infor-

maatiota on annettu sekä kirjallisesti että suullisesti. Kirjallinen informaatio on annettu 

kirjeenä, suullinen informaatio puhelimitse tai viimeistään ennen haastattelun alkua.  
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Tutkijan tulee kantaa vastuu tutkittavien yksityisyyden suojasta. Tähän kuuluu myös sen 

arvioiminen, mitkä asiat arkaluontoisuutensa vuoksi täytyy raportoida erityisen varovai-

sesti tunnistamisriskien vuoksi. Laadullisessa tutkimuksessa onkin toisinaan vaikea rat-

kaista sitä, milloin esimerkiksi jokin suora aineistositaatti muine taustatietoineen on 

tehty täysin tunnistamattomaksi. (Kuula 2006, 204–205.) Tässä tutkimuksessa on täyty-

nyt noudattaa erityistä varovaisuutta, sillä tutkittavat edustavat melko pientä ihmisryh-

mää. Siksi esimerkiksi asuinpaikkoja ei ole kovin tarkkaan mainittu, vaan olen todennut 

haastateltavien asuvan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueella tai lähikunnissa. 

 

 

8.5 Onko kirkko kaikille? 

 

Haastatteluissa ilmenneiden havaintojen ja kokemusten perusteella voi mielestäni tode-

ta, että yhdenvertaisuus toteutuu kirkossamme rajoitetusti ja vaihdellen. Näiltä osin 

kirkko jäljittelee pitkälti ympäröivää yhteiskuntaa, sillä haastattelemieni nuorten osallis-

tumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien voi sanoa olevan haastatteluissani ilmenneen 

tiedon valossa vielä monin tavoin rajalliset ja heidän asemansa kirkossa siksi toisinaan 

muita heikomman (Haarni 2006, 48). 

 

Tutkimusta tehdessäni pohdin paljon sitä, toimiiko kirkko opetuksensa mukaan. Kirkon 

yksi tärkeä oppi on se, että kaikki ovat Jumalan luomia ja samanarvoisia. Ihminen on 

Jumalan luomana mittaamattoman arvokas (Komulainen ym. 2005, 13). Yhtä lailla 

kirkko opettaa, että kaikki ovat osa maailmanlaajuista kirkkoa, Kristuksen ruumista. 

Kuitenkin vammaistyö on läpi kirkon historian ollut jotenkin erillään muusta, ennen 

kaikkea diakonian alla. Vammaiset ihmiset on nähty siis avun kohteina, ei niinkään 

osana kirkkoa. 

 

Seurakunnilla on toimintaa eri vammaisryhmille. Tärkeänä tavoitteena kirkolla on, että 

kaikki saavat esimerkiksi käydä rippikoulun. Sitä varten onkin järjestetty erilaisia eri-

tyisrippikouluja eri vammaisryhmille. Aspergerin oireyhtymän henkilöille voidaan pitää 

omia ryhmiään, ja ne, joilla on kehitysvamma, käyvät usein kehitysvammaisille suunna-

tun erityisrippikoulun. Tällaiset eritysryhmät varmasti palvelevat tarkoitustaan monissa 
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tapauksissa, mutta herättävät kysymyksen siitä, toteutuuko yhdenvertaisuus lopulta täl-

laisissa järjestelyissä. 

 

Tutkimukseen valikoitui mukaan sikäli mielenkiintoinen joukko, että he kaikki olivat 

nuoria. Kirkko pyrkiikin tällä hetkellä kiinnittämään aivan erityistä huomiota nuorten ja 

nuorten aikuisten jäsenyyteen kirkossa (Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö 2008). 

Tämä tutkimuksen perusteella tässä riittää haastetta. Varsinaisesta välinpitämättömyy-

destä ei haastateltavien kohdalla kuitenkaan ollut kyse, sillä he sanoivat arvostavansa 

kirkon toimintaa ja pitävänsä sitä tärkeänä. Esiin nousi myös ehdotuksia siitä, minkälai-

siin toimintoihin he haluaisivat osallistua. Jos ja kun heitä kiinnostavaa toimintaa järjes-

tetään, jää haasteeksi vain tiedotus. Tiedottaminen netissä liikkuville nuorille ei sekään 

luultavasti ole kovin vaikeaa. 

 

Merkittävä yhdenvertaisuutta haittaava seikka on asenteet. Asenteiden muokkaaminen 

ei onnistu helposti. Tässä mielessä kirkon voidaan ajatella siis epäonnistuneen, mutta 

toisaalta jossain määrin myös onnistuneen, sillä asenteiden muokkaamisen ollessa haas-

teellista, onkin ehkä jollain tavalla hyvä, että tutkittavat henkilöt ovat saaneet käydä 

rippikoulunsa vertaistensa kanssa. Toisaalta onnistunut rippikoulukokemus paikallisseu-

rakunnassa olisi ollut ehkä omiaan murtamaan pelkoja. Asenteet ovat suuri – ja vai-

keimmin muokattava – este yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Asenteita ei yksittäinen 

kirkon työntekijä voi muuttaa, mutta ehkä tässä asiassa voisi muutoksen ajatella lähte-

vän yhdestä ihmisestä – esimerkiksi itsestään.  

 

Vastaavanlaisia tutkimuksia ei ole tehty paljoa. Vaikka tämä tutkimus antoi itselleni 

paljon uutta tietoa ja uusia näkemyksiä, jäi moni asia vielä vaille vastausta. Teemasta 

voisikin lähteä tekemään monia jatkotutkimuksia. Tutkimus keskittyi nuoriin, jotka ei-

vät käyneet rippikouluaan paikallisseurakunnissaan. Seuraava kiinnostava asia voisi olla 

vaikka tutkia autismin kirjon nuoria, jotka käyvät rippikoulunsa paikallisseurakunnassa, 

ja sitä miten he kokevat yhdenvertaisuuden toteutumisen. Mitä hyviä puolia he kokisi-

vat siinä, että kävisivätkin rippikoulun erillisryhmissä? 
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8.6 Prosessin ja oman ammatillisen kasvun pohdintaa 

 

Opinnäyteyöprosessin haasteet ovat liittyneet lähinnä aiheen rajaamiseen, lähdeaineis-

ton löytämiseen ja haastateltavien saamiseen. Muuten koen tutkimusprosessin onnistu-

neen melko hyvin. Sain vastaukset tutkimuskysymyksiin ja onnistuin tarkastelemaan 

tutkimuksen teemoja erilaisista näkökulmista.  

 

Opinnäytetyöprosessin aikana oma kiinnostukseni autismin kirjoon on säilynyt. Entistä 

enemmän olen kuitenkin alkanut pohtia yhdenvertaisuutta ja sen toteutumista erityisesti 

kirkossamme, joka on myös oma työnantajani. Olen pohtinut sitä, millainen on oikean-

laista yhdenvertaisuutta. Milloin siis tarvitaan omia vertaistukiajatteluun pohjautuvia 

ryhmiä milloin taas olisi tärkeää, että kaikki saisivat yhdenvertaisesti osallistua toimin-

taan? Onko tilanteita joissa ovet voidaan kokonaan sulkea esimerkiksi autistisilta henki-

löiltä ja millä perusteella? 

 

Ainakin voin sanoa käyneeni paljon omia asenteitani läpi niin vammaispoliittisiin julis-

tuksiin ja kirkon oppiin perehtyessäni, kuin myös käytännön kokemuksia kuullessani. 

Toivonkin, että voisin edes jollain tavoin olla viemässä eteenpäin jonkinlaista asenne-

kasvatusta. Aionkin jatkossa pyrkiä kirkon työntekijänä pitämään ovet auki kaikille ja 

vähintään luoda keskustelua yhdenvertaisuudesta.  

 

Uskon opinnäytetyöprosessin antaneen paljon ammatillisuudelleni. Diakoniatyössä on 

keskeistä niiden puolesta toimiminen, jotka eivät itse pysty itsestään huolehtimaan ja 

heidän äänensä esiin nostaminen. Tässä työssä on ollut keskeisenä lähtökohtana seura-

kuntalaisten itsensä kuuleminen – ei työntekijöiden tai päättäjien mielipiteet. Prosessin 

aikana pääsin itse haastattelemaan viittä seurakuntalaista ja kuulemaan mikä heidän 

kokemuksensa on. Lisäksi olen analysoinut tätä aineistoa ja kirjoittanut sen omin sa-

noin. Siinä mielessä prosessi onkin tukenut paljon ammatillista kasvuani diakoniatyön-

tekijäksi.  
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LIITE 1: Saatekirje haastateltaville 

 

Hei, 

 

Olen opiskelija diakonia-ammattikorkeakoulusta, Helsingistä. Teen 

opinnäytetyötä yhdessä Varsinais-Suomen seurakuntien kehitysvammais-

työn kanssa. Toivon sinun suostuvan haastateltavaksi opinnäytetyötäni 

varten.  

 

Tarkoituksenani on tutkia seurakunnan jäsenten yhdenvertaisuutta. 

Haastattelukysymyksen liittyvät siis seurakuntaan ja seurakuntalaisuu-

teen. Haastateltavilta ei kuitenkaan vaadita erityistä harrastuneisuutta 

seurakuntalaisena vaan haastateltavaksi toivotaan kaikella tavoin 

ajattelevia, rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. 

 

Tämä ei vielä sido sinua mihinkään. Ilmoittamasi tiedot tulevat vain 

allekirjoittaneen tutkijan käyttöön, eikä niitä luovuteta eteenpäin. 

Vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti, eikä henkilöllisyyttäsi 

yhdistetä missään vaiheessa haastatteluvastauksiisi. 

 

Tämän kirjeen saajat ovat tarkasti valikoituja mahdollisimman 

luotettavan ja monipuolisen tutkimustuloksen saamiseksi. Siksi 

osallistumisesi olisi tärkeää. Vastaan mielelläni myös lisäkysymyksiin 

(yhteystiedot alla).  

 

 

Yhteistyöterveisin, 

 

 

_____________________  __________________ 

Harri Kerola   Pertti Arola 

opiskelija   pastori, työelämäohjaaja 

p. 040 – xxx xxxx   p. 050 – xxx xxxx 

harri.kerola(a)student.diak.fi pertti.arola(a)evl.fi  



 

LIITE 2: Suostumus haastatteluun 

 
Nimi: _______________________________________ 
Osoite: ______________________________________ 
Puh:_________________________________________ 
Sähköposti: ___________________________________ 
 
□ Suostun haastateltavaksi Harri Kerolan opinnäytetyötutkimukseen.  

Tämä suostumus ei sido minua mihinkään. Haastattelussa saatuja tietoja 
tullaan käyttämään vain tähän kyseessä olevaan opinnäytetyöhön. Opinnäy-
tetyössä ei käy ilmi henkilötietojani. Henkilö- ja yhteystietoja ei luovuteta 
eteenpäin eikä käytetä muihin tarkoituksiin kuin haastattelun sopimista var-
ten. 

 
Yhteydenottoa toivon 
 
□ puhelimitse (aika, jolloin tavoittaa parhaiten: ______________________) 
□ sähköpostitse 
 
 
Haastattelun toivon tapahtuvan: 
 
□ Kotonani 
□ Jossain muualla 
 
Muuta lisätietoa tai kysymyksiä: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Paikka ja aika: _________________________________ 
 
 
______________________________________________ 
Allekirjoitus ja nimenselvennös 
 
 
□ Annan luvan haastatella em. henkilöä em. tarkoituksessa em. ehdoin 
 
 
_______________________________________________ 
Huoltajan/ edunvalvojan allekirjoitus ja nimenselvennös 



 

LIITE 3: Opinnäytetyön teemahaastattelurunko 

    

1. Lämmittelykysymykset 

Mihin seurakuntaan kuulut? 

Mitä kirkko ja/tai seurakunta tarkoittaa/merkitsee sinun mielestäsi? / 

Mikä on kirkko/seurakunta? 

Oletko käynyt rippikoulun?  

Käytkö jumalanpalveluksissa? Miksi/ miksi et? 

 

2. Tiedonsaanti 

Saatko tietoa seurakunnan toiminnasta riittävästi? Millä tavoin saat tietoa?  

Saatko tietoa kristinuskosta? Miten? Haluaisitko tietää siitä enemmän? Millä 

tavoin? 

Koetko saavasi tietoa samalla tavalla kuin muut? Onko tieto ymmärrettävää? 

Haluaisitko saada enemmän? Miten? 

 

3. Saavutettavuus 

Mihin seurakunnan toimintaan osallistut? Missä (seurakunnassa)? Mihin ha-

luaisit osallistua? Mikä on mahdollisesti saanut sinut osallistumaan? Onko 

jokin asia estänyt osallistumisen? Mikä? 

 

4. Yhteisöllisyys 

Osallistutko seurakunnan ryhmiin? Miksi/ miksi et? Millaisiin ryhmiin osal-

listut / haluaisit osallistua? Koetko itsesi yhdenvertaiseksi osallistujaksi kuin 

muut? 

Onko seurakunta mielestäsi yhteisö? Oletko seurakuntalainen (osa yhteisöä)? 

Mikä on paikkasi seurakunnassa? 

 

5. Vaikuttaminen 

Oletko äänestänyt seurakunnan vaaleissa? Miksi/ miksi et? 

Oletko ollut vaikuttamassa seurakuntaasi koskeviin asioihin? Miten? Halu-

aisitko olla? Miksi/ miksi et? 

 

6. Sielunhoito 



 

Oletko saanut seurakunnasta apua johonkin asiaan/asioihin? Olisitko joskus 

kaivannut apua? Onko jokin estänyt saamasta? 

Oletko voinut kertoa asioistasi seurakunnan työntekijöille? Onko sinua 

kuunneltu aina kuin sinulla on ollut tarvetta siihen? Koetko tulevasi kuulluk-

si samalla tavoin kuin muut ihmiset? 

 

7. Vapaaehtoistoiminta 

Oletko osallistunut johonkin seurakunnan koulutukseen tai kurssiin? Onko 

sinulla ollut siihen mahdollisuus samalla tavalla kuin muilla? 

Oletko toiminut seurakunnassa jossain tehtävässä? Olisiko sinulla mahdolli-

suus toimia jossain tehtävässä omassa seurakunnassa? Millaisissa? Millaisis-

sa tehtävissä et voisi toimia? Mikset? 

 

8. Autismin kirjo 

Koetko olevasi erilainen kuin muut? Miten koet autismin/ aspergerin oireth-

tymän? Haluaisitko, että tämä huomioitaisiin jotenkin? 

Haluaisitko autismia/ aspergerin oireyhtymää käsiteltävän seurakunnassa? 

 


