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Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa Vahdon ja Ruskon seurakuntien yhdistymi-

sestä diakonisen vanhustyön kehittämiseksi. Tarkoituksena oli selvittää vahtolaisten yli 

70-vuotiaiden kokemuksia diakoniatyöstä seurakuntaliitoksen jälkeen.  

 

Opinnäytetyö toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselyt lähetettiin kaikille Vahdon kap-

peliseurakunnan yli 70-vuotiaille jäsenille tammikuussa 2014. Tutkimuskysymyksissä 

kysyttiin seurakuntaliitoksen myönteistä ja kielteistä kokemusta diakoniatyöhön. Lisäk-

si kysyttiin palvelujen riittävyyttä ja toiminnan sopivuutta sekä diakoniatyöntekijän ta-

voitettavuutta. Avoimet kysymykset käsittelivät diakoniatyön kehittämistä ja odotuksia 

toiminnasta sekä halukkuutta diakonin kotikäynteihin.  

 

Opinnäytetyö oli sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen tutkimus. Aineisto kerättiin 

kyselylomakkeen avulla, jossa oli monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Ky-

selyjä lähetettiin 173, vastauksia tuli 89. Monivalintakysymysten vastaukset laskettiin. 

Sanallisen kuvauksen tukena käytettiin graafisia kuvioita.  Avoimien kysymysten analy-

soimisessa käytettiin teemoittelua ja aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.  

 

Tulosten perusteella diakoniatyöntekijän tavoitettavuuden koettiin jonkin verran paran-

tuneen seurakuntaliitoksen myötä. Seurakuntaliitokseen suhtauduttiin muutenkin myön-

teisesti. Vastaajat olivat palveluihin ja toimintaan tyytyväisiä. Kehitettävää löytyi vies-

tinnästä. Vastanneista useat olivat epätietoisia diakoniatyön toiminnasta. Kyselyissä 

toivottiin diakoniatyöntekijän kotikäyntejä erityisesti sairaiden ja yksinäisten vanhusten 

luona sekä lisää yhteistä ohjelmaa.  

 

Asiasanat: diakoniatyö, ikäihmiset, kehittäminen, saavutettavuus, toiminta seurakunta-

liitos, seurakunta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Koli, Virve. Experiences of Elderly People in Chapel Congregation of Vahto in Diaco-

nal Work after Congregational Merger. Pori, Spring 2014. 55 p., 1 appendix. Language: 

Finnish 

 

Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option 

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

 

The objective was to produce information on the merging of Vahto and Rusko congre-

gations to develop work done for senior citizens. The purpose of this thesis was to find 

out how over 70-year-old Vahto citizens felt about the diaconal work after the congre-

gational merger. 

 

This thesis was carried out by an enguiry. Guestionmaires were sent to every over 70-

year-old citizens in the Chabel Congregation of Vahto  in January 2014. The questions 

of the enguiry were about positive and negative effects of the merger on diaconal work. 

Furthermore, there were questions about the sufficiency of services, suitability of the 

activities and the reachability of church social workers. There were also some open 

questions about developing church social work and expectations of the activities as well 

as interest for home visits by a church social worker. 

 

This thesis was both a quantitative and qualitative research and the material was collect-

ed with by an enguiry including multiple choice questions and open questions. Gues-

tionnaires were sent to 173 recipients of whom 89 responded. The responses to  the 

multiple choice questions were counted and the results were shown in graphic tables 

made with Microsoft Excels to support the written text. The answers to the open ques-

tions were analyzed by using themes and referring the responses to the materials used. 

 

Based on the results, the reachability of church social was thought to have somewhat 

improved with the merging of the two congregations. In addition general attitude to-

wards the merger was positive. People were satisfied with the services and activities but 

there was some need for improvement in the public relations.  Many of the respondents 

were unfamiliar with diaconal work  and how it is done. People wished hoped for home 

visits by diaconal workers especially to ill and lonely elderly citizens as well as more 

joint activities. 

 

Keywords: activity, congregation, congregational merger, development, diaconal work,  

elderly people, reachability 
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1 DIAKONIATYÖ SEURAKUNTALIITOKSEN JÄLKEEN 

 

 

 

Yhteiskunnassa viime vuosikymmenen aikana tapahtunut rakennemuutos on johtanut 

kuntaliitoksiin, seurakuntaliitokset taas ovat suoraa seurausta kuntaliitoksille. Seurakun-

tarakenteet ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen. Uudistusten edessä on tärkeää pohtia 

minkälaiset seurakuntarakenteet palvelevat seurakuntien hengellisiä tarpeita. Vaikka 

rakenteet muuttuvat, on tärkeää, että kirkon perusolemus ja -tehtävä säilyvät muuttumat-

tomana. (Nieminen, Vallenius &  Tähkänen 2007, 6.). 

 

Kristillisen kirkon tehtävä on kutsua ihmiset Jumalan yhteyteen, luoda elämään kestävä 

perusta ja ohjata ihmiset välittämään lähimmäisistään sekä julistaa evankeliumia. Dia-

koniatyö on yksi kirkon perustehtävistä ja vanhustyö on yksi keskeisiä diakoniatyön 

muotoja. Ikääntyvän väestön hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että he saavat ansaitse-

maansa arvokasta kohtelua ja hyvää, toiveidensa mukaista palvelua ja toimintaa. (Suo-

men evankelis-luterilainen kirkko 2014,a.). 

  

Vahdon ja Ruskon seurakunnat yhdistyivät vuonna 2009. Opinnäytetyöni tavoitteena on 

tuottaa tietoa Vahdon ja Ruskon seurakuntien yhdistymisestä diakonisen vanhustyön 

kehittämiseksi. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vahtolaisten yli 70-vuotiaiden 

kokemuksia diakoniatyöstä seurakuntaliitoksen jälkeen.  

 

Opinnäytetyön aihe valikoitui ollessani työharjoittelussa Ruskon seurakunnan diakonia-

työssä syksyllä 2012. Keskustelin Vahdon kappeliseurakunnan kappalaisen kanssa seu-

rakuntaliitoksen vaikutuksista ikäihmisten diakoniatyöhön. Keskustelun myötä syntyi 

ajatus opinnäytetyöni aiheesta. Omalla kiinnostuksellani kotiseurakuntani diakonista 

vanhustyötä kohtaan oli merkittävä vaikutus aiheen valikoitumiseen.  

 

Aihe on myös ajankohtainen. Seurakuntarakenteet ovat muuttuneet voimakkaasti 2000-

luvulla ja muutokset jatkuvat edelleen. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2014,a.). 

 



 

Kohderyhmäni iän huomioiden päädyin tekemään työni kyselyn avulla, joka lähetettiin 

vastauskuoren kanssa Vahdon kappeliseurakunnan kaikille yli 70-vuotiaille jäsenille 

(kaikille 1944 tai aikaisemmin syntyneille). 

 

Käsitteelle vanhuus ei ole esitetty yleistä ja yhtenäistä määritelmää. Vanhuus on elä-

mänvaihe, jonka kulku on hyvin yksilöllistä. (Vanhuus ja hoidon etiikka 2008, 6). Sanaa 

vanhus ei koeta enää nykyaikana hyväksi ilmaisuksi ikääntyvästä väestöstä. Sanan van-

hus tilalle tarjotaan muun muassa ikäihmistä, seniorikansalaista, kolmatta ikäkautta tai 

vanhempaa aikuista. (Kurki 2007,17). Käytän opinnäytetyössäni sanaa ikäihminen koh-

deryhmästä. 
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2 SEURAKUNTIEN RAKENNEMUUTOS 

 

2.1 Kuntien rakenneuudistuksen vaikutus seurakuntiin 

 

Suomalainen yhteiskunta on kokenut viimeisen vuosikymmenen aikana rakennemuu-

toksen. Väestön muuttaminen Etelä-Suomeen ja maaseudun tyhjeneminen ovat pakotta-

neet valtiovallan kannustamaan kuntia yhteistyöhön ja yhdistymisiin. Muuttoliike on 

suurin välillinen syy kuntaliitoksiin ja seurakuntaliitokset ovat suoraa seurausta kuntalii-

toksista. Kuntia yhdistämällä on katsottu saavan merkittävää taloudellista etua julkisten 

palvelujen tuottamisessa ja mielekkäässä kunnallispolitiikan toteutuksessa. (Nieminen, 

Vallenius & Tähkänen 2007, 6-7.). 

 

Kuntaliiton ja valtioneuvoston selvityksissä on esitetty, että kuntien määrää tulisi huo-

mattavasti vähentää. Seurakunnille tämä merkitsee sitä, että neuvottelut naapurikuntien 

kanssa tulee aloittaa ajoissa. Vaihtoehtoina seurakunnilla on uuden seurakuntayhtymän 

perustaminen, liittyminen johonkin jo olemassa olevaan yhtymään, seurakuntien yhdis-

tyminen ja seurakunnan jakaminen tai sen osittainen jakaminen muihin seurakuntayksi-

köihin. (Nieminen ym. 2007, 9-1.). 

 

Valtiovallan mielestä on tärkeää, että kuntien hallinto uudistuu ja että niiden asema 

suomalaisen demokratian ja hyvinvointiyhteiskunnan perustana säilyy. Kuntien on Kun-

taliitoksen mukaan tärkeää säilyttää ja vahvistaa toimivia yhteistoimintaorganisaatioita. 

(Kuntaliitto 2014.). Keväällä 2005 käynnistyi ns. Paras -hanke kunta- ja palveluraken-

teen uudistamiseksi. Uudistamisen tavoitteena on varmistaa laadukas palveluiden saata-

vuus koko maassa ja saavuttaa elinvoimainen ja toimintakykyinen kuntarakenne. (Paras 

hanke 2005.). 

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuslain tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen 

kunta, jonka tavoitteena on varmistaa laadukkaat ja saatavilla olevat palvelut asukkaille. 

Lakia toteutettaessa on huomioitava esim. perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteu-
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tuminen sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet. (Laki kunta- ja palve-

lurakenneuudistuksesta 2012.).  

 

Vanhuspalvelulaki tukee ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä 

sekä itsenäistä suoriutumista. Laki parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laa-

dukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palveluiden 

käyttöön yksilöllisesti. Kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten ta-

hojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyl-

listen yhteisöjen kanssa. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 2012.). 

 

 

2.2 Rakenneuudistukset ja -muutokset seurakunnissa 

 

Suomessa oli 1700-luvun lopussa 429 seurakuntaa. Vaurastuminen ja pienten seurakun-

tien ihannointi sekä kaupunkilaistuminen kasvattivat seurakuntien määrää 1900-luvun 

alussa. Suurimmillaan seurakuntia oli sotavuosien aikana 1943-1945, jolloin seurakun-

tia oli 601. Sodassa menetettyjen alueiden vuoksi jouduttiin lakkauttamaan 49 seurakun-

taa, mutta sodan jälkeen uusia perustettiin 59. Kuntaliitokset 1960-1970 -luvulla saivat 

aikaan seurakuntayhtymien perustamisen. 1990-luvun lama pakotti seurakuntien päättä-

jiä miettimään, miten seurakuntalaisten palvelut varmistetaan. Seurakunnilla oli vaike-

uksia ylläpitää toimintaansa entisellään. Vuonna 2000 seurakuntien määrä oli 587. 

Vuoden 2003 jälkeen määrä lähti laskemaan ja vuosina 2009-2011 määrä laski 66 seu-

rakunnalla. Kuntarakenteen muutos liittyi useimpiin muutoksiin. Vuonna 2011 seura-

kuntia oli 449. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2011.) Seurakuntien lukumäärä 

on laskenut edelleen. Vuonna 2014 Suomen evankelis-luterilaisia seurakuntia on 428. 

Seurakuntayhtymiä on 33, joihin kuuluu 166 paikallisseurakuntaa. Itsenäisiä seurakun-

tia on 262. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2014,a.). 

 

Lähtökohta seurakuntarakenteiden uudistamiselle on se, minkälaiset seurakuntaraken-

teet palvelevat seurakuntien hengellisiä tarpeita sekä kuvastavat kirkon luonnetta. On 

pohdittava minkälainen seurakunta on yhteisönä nyt ja tulevaisuudessa. Myös kirkon 
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historialla on merkitys. Vaikka tällä hetkellä rakenteet muuttuvat, kirkon perusolemus 

säilyy muuttumattomana. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2007). 

 

Kirkon nykyisiä rakenteita uhkaavat monet muutokset. Osa muutoksista on ennustetta-

vissa ja niihin pystytään varautumaan. Muutoksiin varautuminen vaatii tahtoa ja avoi-

muutta ohjata toimintaa ja hallintoa muutokset huomioon ottaen. Kirkon rakenteita uh-

kaavia muutoksia on lueteltu Seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän loppura-

portissa. Näitä ovat henkilöstön vähentäminen, seurakuntien jäsenmäärän pienenemi-

nen, väestön muuttoliike, kuntarakenteen muutokset, jäsenten erilaiset tarpeet, sosiaali-

sen median nousu sekä seurakuntien talouden polarisoituminen.  

(Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2008,a.).  

 

 

2.3 Rakennemuutosten tarve ja tavoitteet 

 

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on aina ollut merkittävä rooli Suomessa. Nyky-

yhteiskunnan muuttuessa ja modernisoituessa kirkko on uusien haasteiden edessä. Hy-

vinvointivaltion mahdollisuudet kansan tarpeisiin on horjunut 1990-luvun lamavuosien 

jälkeen, jolloin kolmannen sektorin osuus hyvinvoinnin turvaamiseksi on kasvanut. 

Myös kirkko kuuluu kolmanteen sektoriin. 1960-1970- luvuilla tehtiin aloitteita jotka 

pyrkivät kirkon julkisen aseman ja valtiosuhteen muuttamista. Kirkko joutui puolusta-

maan asemaansa ja sai kritiikkiä vahvalla pyrkimyksellään epäpoliittisuuteen. Lama-

vuosina kirkon yhteiskunnallinen asema nousi. Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset 

ovat pakottaneet kirkon uudistamaan toimintaansa, jotta kirkko pystyisi olemaan 

enemmän läsnä ihmisen elämässä. (Kansanen 2007, 7-9.).  

 

Seurakuntien yhdistymisprosessin tavoitteena on itsekannattavuuden lisääminen, kirkon 

jäsenyyden vahvistaminen ja seurakuntayhteisöjen tukeminen. Seurakuntalaisten hen-

gellisen elämän turvaaminen ja tukeminen nähdään uudistuksen tärkeimpänä tavoittee-

na.  (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2007.). 
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Seurakuntarakenteet ovat muuttuneet 2000-luvulla ja muutos jatkuu edelleen. Seura-

kunnilla on myös omia tarpeita muutoksiin. Elämäntapa ja arvomaailma ovat muuttu-

neet, muuttoliike on vilkasta, seurakuntien talous on heikentynyt, kirkon jäsenyys ja 

jäsenidentiteetin merkitys puhuttavat, sekä seurakuntien henkilöstön johtamisasiat. 

(Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2008,a.). 

 

Tarve muutoksiin voidaan jaotella kahteen ryhmään. Perustelut muutokselle voivat joh-

tua seurakunnan sisäisistä asioista tai ne voivat koskettaa seurakunnan toimintaa ulko-

puolelta. Ulkopuolinen perustelu seurakuntaliitoksille on kuntien yhdistyminen sekä 

kirkon avustuspolitiikan toimenpiteiden vaikutus yhdistymiseen. Seurakunnan sisäiset 

tarpeet liittyvät talousongelmiin ja työvoimaresurssien käyttöön sekä hallinnon keven-

tämiseen. (Nieminen ym. 2007, 164.). Meidän kirkko -strategia vuoteen 2015 linjaa, että 

rakennemuutoksilla tehostetaan ja turvataan seurakunnan toimintaa sekä kohdennetaan 

toimintaa aiempaa paremmin. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2007.).  

 

Keskeiset tavoitteet rakennekehittämiselle seurakunnan kannalta on kirjattu Seurakunti-

en rakennemuutoksen ohjausryhmän loppuraporttiin.  

 

 Jäsenlähtöisyyden ja erilaisten jäsenidentiteettien mahdollistami-

nen 

 Monipuolinen toiminnan turvaaminen 

 Läheisyysperiaatteen ja yhteisöllisyyden edistäminen 

 Seurakuntien talouden polarisaation vähentäminen ja taloudellisen 

vakauden lisääminen, itsekannattavuus 

 Työvoimaresurssien nykyistä joustavampi käyttö 

 Johtamisen ja hallinnon yksinkertaistaminen   

 

(Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2008,a.). 

 

Jäsenistön kannalta jäsenlähtöisyys on tärkein tavoite. Monet seurakunnat ovat niin pie-

niä, etteivät ne pysty vastaamaan jäseniensä tarpeisiin. Valinnanvapautta seurakunnan 

toimintaan osallistumisesta tulisi lisätä. Seurakunnan tavoitteena tulee olla kirkon toi-

minnan ja sen ydintehtävien ensisijainen järjestäjä. Seurakunnan tulee olla inhimillinen 

yksikkö, jonne seurakuntalaisen on helppo tulla. Yhteisöllisyyden tunne on tärkeää. Osa 

seurakunnista pärjää taloudellisesti hyvin, osa huonosti. Seurakuntien polarisaation vä-

hentäminen on yksi tavoite. Työvoimaresursseja tulee käyttää tulevaisuudessa monipuo-
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lisesti, hyödyntäen erikoisosaaminen ja järjestämällä työtehtäviä esim. alueen sisällä. 

Vapaaehtoisten merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Hyvä johtaminen on kehit-

tämisen edellytys. Rakenneuudistuksen keskipisteenä on seurakuntatyön edistäminen ja 

voimavarojen saamisen turvaaminen. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2008,a.). 

 

Kirkon strategian tavoitteena on, että kirkon perustehtävät hoidetaan paikallisissa seura-

kunnissa. Kirkon jäsenyyden merkitystä ja seurakuntalaisten hengellistä elämää tulee 

vahvistaa. Tavoitteena on myös heikoimmista huolehtiminen. Seurakunnan hallinnollis-

ta puolta ja henkilörakenteita tulee kehittää. Seurakuntarakenteen tulee tukea kirkon 

perustyötä. Tärkeää on pohtia jatkaako kirkko hallituksen kuntalinjauksen mukana vai 

edellyttävätkö muutokset kirkon omia rakenneratkaisuja. (Suomen evankelis-

luterilainen kirkko 2011). Seurakuntien yhdistymisten onnistuneisuus riippuu pitkälti 

prosessin ohjaamisesta ja johtamisesta. Onnistuneessa yhdistymisessä on kiinnitetty 

huomiota perustehtävien selvittämiseen, avoimeen tiedottamiseen ja johtamiseen. (Keso 

& Vakkuri 2011, 28.). 
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3  DIAKONIA JA IKÄIHMISILLE SUUNNATTU DIAKONIATYÖ 

 

3.1 Diakonian lähtökohtia 

 

Sana diakonia tulee Kreikasta ja tarkoittaa palvelijaa. Diakonia kuuluu kirkon perusteh-

täviin ja se on yksi kirkon perustoimintamuodoista. Diakoniatyön tehtävänä on toteuttaa 

lähimmäisenrakkautta, oikeudenmukaisuutta ja ympäristövastuuta kristillisen uskon 

mukaisesti. Diakonialla tarkoitetaan kirkollista hyväntekeväisyyttä, kristillisen seura-

kunnan järjestämää palvelu- ja avustustyötä. Diakonia on kristilliseen rakkauteen perus-

tuvaa palvelua. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2014,a.). 

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolaissa on lueteltu ne tehtäväalueet, joilla 

kirkko toimii yhteiskunnassa. Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa 

ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lä-

himmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (Evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolaki. Luku 1, 

2§.).  

 

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilli-

seen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja 

joita ei muulla tavoin auteta. Toiminnasta määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai 

seurakuntaneuvoston hyväksymässä diakoniatyön johtosäännössä. (Kirkkojärjestys. 

Luku 4, §3.).  

 

Diakonian alkujuuret löytyvät jo Uudesta testamentista ja alkuseurakunnan ajoilta. 

Useimmiten viitataan rakkauden kaksoiskäskyyn ja Jeesuksen vertaukseen laupiaasta 

samarialaisesta tai apostolien kertomuksesta diakonien asettamisesta. Mutta kyse on 

kaikesta Jeesuksen toiminnasta. Diakonia kuului niin keskeisesti seurakunnan elämään, 

ettei sitä tarvinnut erikseen määritellä. Seurakunta huolehti kaikista, myös heistä, jotka 

kaikki muut olivat hylänneet. Diakonien huolenpidon kohteina olivat erityisesti huono-
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osaiset, köyhät, asunnottomat, orvot ja vangit. Diakonia oli uskon synnyttämä elämän-

tapa. (Helosvuori, Koskenvesa, Niemelä & Veikkola 2002, 107-108.). 

 

Diakonian lähtökohtana ovat Jeesuksen esimerkit. Jeesus välitti kaikista. Hän auttoi 

köyhiä ja sairaita, kuunteli ja paransi heitä ja julisti anteeksiannon sanomaa.  

Raamatussa monet kohdat kertovat, että jokainen ihminen on lähimmäisemme. Rakasta 

lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. (Matt. 22:39).  Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän 

teille, niin tehkää se heille. (Luuk.6:31) Nämä ovat ehkä Raamatun tunnetuimpia kohtia, 

joista ilmenee diakoniatyön ajatus.  

Vähäosaisten avustaminen näkyy Vanhan testamentin teksteissä. Sen ajan vähäosaisia 

kehotettiin auttamaan. Esimerkiksi (Moos. 24:19-21). Myös Uudessa testamentissa 

mainitaan vähäosaisten auttaminen. Esimerkiksi (Matt. 25:35-36) ja (Matt. 14:13-21).  

 

 

3.2 Diakoniatyön ajankohtaiset strategiat 

 

Diakoniatyön strategiset suuntaviivat on määritelty Suomen evankelis-luterilaisen kir-

kon diakonian ja yhteiskuntatyön linjauksessa 2015. Päätöksen mukaan apua annetaan 

erityisesti heille joiden hätä on suurin. Avun tarpeen ennakointi on tärkeää. Vahvista-

malla etsivää työtä ja tutkivaa työotetta tavoitetaan avun tarvitsijat paremmin. Syrjinnän 

estäminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen tulee huomioida työssä. Toimivia ja uusia 

toimintatapoja etsitään yhdessä kuntien, järjestöjen ja liike-elämän edustajien kanssa. 

(Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2014,b.). 

 

Kirkko osallistuu suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen puolustamalla suomalaisten 

perus- ja ihmisoikeuksia, sekä edistämällä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kestävä ke-

hitys koetaan tärkeänä osana yhteiskunnan kehitystä. Valtion ja kuntien tulee kantaa 

vastuunsa kaikkien Suomessa asuvien perusturvasta. Vapaaehtoistoiminta seurakunnas-

sa on tärkeä työmuoto, jota tulee vahvistaa tukemalla vapaaehtoistyötä tekeviä. Omaeh-

toisia toiminta- ja vertaisryhmiä tuetaan seurakunnissa. Kirkko edistää ihmisten mah-

dollisuuksia vapaaehtoistoimintaa tukemalla. Vapaaehtoistoiminnan avulla ihmiset voi-
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vat vaikuttaa omaan elämäänsä ja heitä koskeviin päätöksiin. (Suomen evankelis-

luterilainen kirkko 2014,b.). 

 

Kirkon ajatuksena on tulevaisuuden selonteossa edistää lähimmäisyyttä maailmanlaajui-

sesti, tukemalla erityisesti niitä ihmisiä ympäri maailmaa, joiden elämän laatua heiken-

tää kansainvälisen taloudellisen kriisin seuraukset, ilmastonmuutos sekä paikalliset krii-

sit. Köyhyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta pyritään estämään purkamalla niitä ylläpitä-

viä rakenteita. Ilmastoa ja elinympäristön tilannetta tuetaan uudistamalla elintapoja. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian ja yhteiskuntalinjauksen 2015 kohta 

viisi kehottaa rukoilemaan ja tekemään työtä. Jumalanpalvelusten yhteisöllisyyden tun-

netta tulee vahvistaa. Yhteisessä rukouksessa voimme tuoda elämämme Jumalan eteen 

ja näin etsiä hengellisiä tapoja elämän arkeen ja pyhiin. Rohkaisemme myös toisiamme 

hengelliseen pohdintaan ja etsintään sekä uudistamiseen.  

(Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2014,b.).  

 

 

3.3 Diakoninen vanhustyö 

 

Kirkon vanhustyön tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista vanhenemiseen ja 

nostaa vanhusten arvostamista. Kirkko haluaa olla tukemassa ajatusta siitä, miten tärke-

ää vanhusten kristillisten traditioiden siirtäminen on tuleville sukupolville. Kirkko halu-

aa yhteiskunnan tavoin olla mukana tukemassa vanhusten elinolojen parantamista. Van-

hustyö on yksi keskeisiä diakoniatyön muotoja. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 

2014,c.). 

  

Vanhustyön strategiassa 2015 kerrotaan tarkemmin diakonisen vanhustyön haasteista ja 

muutostarpeista. Strategian tärkein tavoite on vanhusten fyysinen, henkinen ja hengelli-

nen hyvinvointi. Kirkon vanhustyön tärkeimmät tehtävät ovat uskon, hengellisen ja 

henkisen elämän vahvistaminen. Yhteiskunta huolehtii vanhuksen perustoimeen tulosta 

ja hoivapalveluista. Kirkon tehtävä on täyttää vanhuksen kaipaama lähimmäisyyden 

tunne, huolehtia vanhuksen syrjäytymisen ja yksinäisyyden estämisestä ja järjestää toi-
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mintaa ikä huomioon ottaen. Strategia on laadittu yhteistyössä sosiaali- ja terveysminis-

teriön sekä lääninhallituksen vanhustyön ja kristillisten järjestöjen ja seurakunnan edus-

tajien kanssa. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2014,c.). 

 

Maaseudulla elää edelleenkin vielä yhteisöllisyys ja ihmiset huolehtivat vahvemmin 

toisistaan, näin kirkkolain näkemys diakoniasta jokaisen seurakunnan jäsenen tehtävänä 

täyttyy ehkä paremmin kuin kaupungissa. Vapaaehtoiset ovatkin merkittävä voimavara 

syrjäseudulla. Väestön ikärakenteen muuttuminen on vaikuttanut diakonin työhön maa-

seudulla. Maaseudun syrjäseuduilla asuu paljon yksinäisiä vanhuksia, joiden läheiset 

ovat voineet muuttaa kauas, tämä taas lisää huomattavasti diakoniatyöntekijän kotikäyn-

tejä. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2008,b.). 

 

Vanhusten diakoninen kotikäyntityö on tärkeää työtä, jossa etusijalla ovat syrjäytymis-

vaarassa olevat yksinäiset vanhukset. Vanhuksen elämässä on saattanut tapahtua asioita, 

jotka ovat yllättäen muuttaneet elämäntilanteen. Vanhus on saattanut sairastua tai jäädä 

leskeksi. Ihmisen arvo ei ole ikäsidonnainen eikä sosiaaliseen asemaan kytketty. Van-

huksella on oikeus seurakuntayhteyteen sekä huolenpitoon. Seurakuntayhteyden pitä-

minen onkin yksi kotikäyntien tavoite. Jos vanhus ei pysty osallistumaan seurakunnan 

tilaisuuksiin, viedään ”kirkko” kotikäynnin merkeissä vanhuksen luo. Kotikäynnit läh-

tevät vanhuksen omista tarpeista. Seurakunnat tekevät etsivää työtä, jotta yksinäiset 

vanhukset saisivat apua. Etsivässä työssä seurakunnan toiminnan tiedottamisella on suu-

ri merkitys. Koko vanhusikäluokan tavoittamiseksi olisi hyvä järjestää kysely tai haas-

tattelu, joiden avulla vanhukset tavoitettaisiin. Tämä kaatuu kuitenkin usein työntekijä-

resurssien vajeeseen. Vapaaehtoisia auttajia hyödynnetään paljon yksinäisten vanhusten 

kotikäynneissä. Kotikäynnillä työntekijä kunnioittaa vanhuksen itsemääräämisoikeutta. 

Tällöin työntekijä voi kohdata myös eettisiä ongelmia. Työntekijä voi kohdata vaikka 

päihdeongelmaisen vanhuksen tai syömisestä kieltäytyvän vanhuksen, jolloin hänen 

pitää miettiä eettisesti oikein toimimista. Vanhus tekee kuitenkin päätöksen itse. Työn-

tekijän arvioitavaksi jää huomioida onko vanhus vaaraksi itselle tai muille. Työntekijän 

tulee kuitenkin kunnioittaa vanhuksen päätöksiä, vaikka ne eivät vastaisi hänen omia 

käsityksiään. (Havukainen, Litmanen, Nummela & Viitanen 2010, 5-7.).   

 

Kirkko on avoin kaikille ja kirkon pitää toimia niin, ettei ketään syrjitä.  Saavutettavuut-

ta voidaan parantaa poistamalla liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen 
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esteet. Eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten arvostaminen kirkossa vahvistaa osallisuuden 

tunnetta. Tähän tarvitaan asenteiden muokkausta ja esteiden poistamista sekä toisten 

ihmisten apua ja toisinaan myös apuvälineitä. Kristinuskon ydin on kaikkien ihmisten 

yhtäläinen arvo ja kunnioitus. Ihmisiä tulee kohdella tasa-arvoisesti. Vain kaikille avoin 

kirkko on uskottava kirkko. Myös yhteiskunnan lainsäädäntö velvoittaa kirkkoa yhden-

vertaisuuden toteuttamiseen. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että kaikille 

ihmisille luodaan mahdollisuus osallistua jumalanpalvelukseen ja muuhun kirkon järjes-

tämään toimintaan. Saavutettavuuden tukena ja apuna käytetään esimerkiksi selkokieltä, 

viittomakieltä, äänen toistolaitteita, esteetöntä kulkemista, isokirjotusta, pistekirjoitusta, 

äänitteitä, sähköistä viestintää ja kunnollisia opasteita. Asenteellinen saavutettavuus on 

kaikkein tärkeintä. Pienillä toimintatapojen muutoksilla saadaan saavutettavuus para-

nemaan. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2012.). 

 

3.4 Diakoniatyön toimintamuodot 

 

Seurakunnat varaavat varoja diakoniatyölle ja luovat rakenteet diakoniatyön toteuttami-

selle. Varoja voidaan kerätä verorahojen lisäksi myös esimerkiksi kolehdilla ja erilaisil-

la tapahtumilla kuten myyjäisillä ja konserteilla. Diakoniatyöntekijällä on usein mahdol-

lisuus vaikuttaa omaan työnkuvaansa, mutta asiakastyön lisäksi hänellä on paljon muita 

työtehtäviä seurakunnassa. Diakoniatyö on kirkkolakiin perustuvaa, mutta ei kuitenkaan 

lakisääteistä. Toimintamuodot ja esimerkiksi avustuskäytännöt saattavat vaihdella seu-

rakuntien välillä.  (Helin, Hiilamo & Jokela 2010, 52-53.). 

 

Diakoniatyöntekijöiden työnkuva sisältää yksilö- ja perhekohtaista asiakastyötä, mutta 

myös hyvin paljon muuta. Seurakuntien tarpeet diakoniatyötä kohtaan ovat erilaiset. 

Diakoniatyöntekijältä edellytetään osallistumista myös yleiseen seurakuntatyöhön.  

Diakoniatyöntekijä toimii lapsi- ja nuorisotyössä sekä perhetyössä. Avun saajana ovat 

pääasiassa syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat. Myös vanhustyössä ensisijaisia 

avunsaajia ovat huonokuntoiset, yksinäiset sekä syrjäytyneet vanhukset. Diakoniatyön-

tekijä järjestää vammaisille ja heidän läheisilleen sekä omaishoitajille yksilöllistä tukea 

sekä ryhmätoimintaa. Myös tukihenkilön voi saada diakoniatyön kautta. Erilaiset vä-

hemmistöryhmät kuten maahanmuuttajat ja romaanit saavat tarvittaessa tukea ja heille 
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järjestetään myös toimintaa. Esimerkiksi maahanmuuttajia tuetaan kotouttamisessa sekä 

kantaväestöön tutustumisessa. Päihdetyö, kriminaalityö ja mielenterveystyö ovat myös 

monissa seurakunnissa osana diakoniatyöntekijän arkea. Diakoniatyöntekijät vierailevat 

myös erilaisissa laitoksissa kuten kouluissa, sairaaloissa ja vanhainkodeissa. Vapaaeh-

toistyöntekijöiden rekrytoiminen ja työnohjaus kuuluvat myös monen diakoniatyönteki-

jän toimenkuvaan. Lisäksi diakoniatyöntekijä osallistuu tarvittaessa myös kriisiavun 

järjestämiseen sekä sururyhmien vetämiseen. Diakonista ajattelutapaa ja toimintaa väli-

tetään rippikoululaisille pitämällä heille tunteja. Diakoniatyöntekijä pyrkii vaikuttamaan 

myös yhteiskunnalliseen epäoikeudenmukaisuuden ehkäisemiseen sekä kansainväliseen 

diakoniatyöhön esimerkiksi yhteisvastuukeräyksen myötä. Myös sinkkutoiminta eli yk-

sinäisten tukeminen ryhmien ja tapahtumien kautta on diakonityötä. Diakonityöntekijä 

voi osallistua myös yhteisötyöhön tukemalla tietyn asuinalueen tai ryhmän voimaannut-

tamista yhdessä tekemällä ja tietoa kasvattamalla. Diakoniatyöntekijän toimenkuva on 

laaja ja ulottuu monille eri seurakuntatyön sektoreille. Diakoniatyötä ohjaa aina ajatus 

siitä, että apu kohdistuu kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. (Helin ym.2010,50-

52.). 
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4 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

 

 

Asiakaslähtöisyyden edellytys on hyvä tiedonkulku. Hyvää tiedonkulkua tarvitaan niin 

organisaation sisällä kuin tiedotettaessa kohderyhmälle. Tutkimuksesta, joka tehtiin 

Helsingin ydinkeskustan seurakunnille ilmenee, että passiivisesti seurakunnan toimin-

taan osallistuneet eivät edes huomanneet seurakuntien yhdistymisprosessia. Osa henki-

löstöstä totesi tiedonkulun muutosprosessin aikana olleen riittämätöntä. Myös yhdisty-

misen jälkeen henkilöstö totesi, että tiedonkulku ei toimi seurakuntien välillä. Tutki-

muksen mukaan henkilöstön väillä tapahtuneessa tiedonkulussa oli monissa seurakun-

nissa ongelmia. Yhdistymisprosessi vaikutti myös kohderyhmiin suunnattuun tiedon-

kulkuun. Yhdistymisen jälkeen henkilöstö pystyi paremmin erikoistumaan tiedotukseen. 

Tiedotus pystyttiin myös kohdistamaan laajemmalle ihmisryhmälle. Tutkimuksen mu-

kaan muutosprosessin aikana tiedotus ei tapahtunut asiakaslähtöisesti. Tutkimukseen 

osallistuneet keskijohtajat olivat sitä mieltä, että yhdistymisen myötä tieto ihmisten tar-

peista parani (Niemistö 2013, 187-190.). 

 

Väitöskirjassaan Diakoniatyön paikka ihmisten arjessa Ulla Jokela on huolestunut siitä, 

että esim. keskusteluasiakkaiksi pääsevät helpommin paremmassa sosiaalisessa asemas-

sa olevat ja keskustelutaitoiset. Sen sijaan ne, jotka tarvitsevat eniten tukea voivat jäädä 

vähemmälle.  

Asiakasta kohdatessa diakoni on empaattinen. Hengellisyys näkyy työssä kolmella eri 

tavalla. Työntekijän asenteessa, työtä tekevän työvälineenä ja kolmanneksi asiakas koh-

taa työntekijän, jonka voima tulee Jumalalta. 

Väitöskirjansa esimerkkiä Jokela kuvaa seuraavasti: ”Kotikäynnillä syntyy pehmeä ja 

kodinomainen keskustelu, jolloin voi kertoa itselleen mieltä askarruttavista asioista.” 

Jokela toteaa, että diakoniatyö paikkaa julkisen sektorin pienentyneitä resursseja ja siten 

on joutunut ottamaan itselleen enemmän kuin pelkän sosiaalisen pääoman vahvistajan 

roolin.  (Jokela 2011, 189, 138, 137,198.). 
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Yhteiskunnan järjestämät palvelut ovat maaseudulla usein pitkien matkojen vuoksi vai-

keasti saavutettavissa. Silloin seurakunnan tarjoamien palveluiden ja yhteisöllisyyden 

merkitys kasvaa. Erityisesti kotikäynnit ja lähimmäispalvelu sekä erilaiset tapahtumat 

nousevat merkittävinä yksinäisten ja ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin tukijoina. Maa-

seutualueiden yhteisöllisyys muodostuu omaan kylään, kuntaan tai seurakuntaan kuu-

lumisesta. Kuntien ja seurakuntien rakennemuutokset ovat muuttaneet alueellista identi-

teettiä.  Symboliset yhteisöllisyyden muodot ovat tärkeitä, kuten tunne kuulua tietyn 

alueen yhteisöön. Seurakuntaliitosten kohdalla tämä näkyy vaikeina koettavina asioina, 

kuten seurakunnan nimen muuttumisena ja rakennusten ylläpitämisen tärkeytenä. Vaik-

ka seurakuntien rakenteellisiin muutoksiin liittyy vaikeita asioita, voidaan muutokset 

nähdä myös mahdollisuutena seurakuntalaisten elämän uudistumisena ja toiminnan ke-

hittämisenä. (Thizt 2013, 48-49.). 

 

Yleisesti ottaen lähes kaikki kappeliseurakunnan toimintaa kuvaavat arviot olivat myön-

teisiä kappeliseurakuntakyselyssä 2010, jonka teetti kirkon tutkimuskeskus. Kysely teh-

tiin kaikkien tiedossa olevien kappeliseurakuntien ja niiden pääseurakuntien johtaville 

luottamushenkilöille, kirkkoherroille ja kappeliseurakuntien johtaville kappalaisille.  

Kysely lähetettiin 160 osoitteeseen ja vastausprosentti oli 59,4. Kyselyssä selvitettiin 

kappeliseurakunnan toimivuutta, tavoitteiden toteutumista ja kappeliseurakunnan perus-

tamiseen johtaneen muutoksen vaikutuksia. Kyselytuloksissa tulee kuitenkin huomioi-

da, että selvityksessä eivät olleet mukana kaikki työntekijät. Parhaimman ja yhdenmu-

kaisemman arvion sai väittämä; kappeliseurakunta toteuttaa hyvin seurakunnan perus-

tehtävää. Valtaosa henkilöstöstä totesi, ettei oma suhde seurakuntaan ollut muuttunut 

mitenkään kappeliseurakunnan perustamisen jälkeen. (Salomäki &  Palmu 2012,2.). 

 

Yhdistyneitä seurakuntia koskeva tutkimusprosessi toteutettiin vuosina 2009-2011. Tut-

kimushankkeessa tarkasteltiin myös seurakuntalaisten käsityksiä rakennemuutoksen 

vaikutuksista. Valtaosalle seurakuntalaisista rakennemuutos on merkityksetön. Marras-

kuussa 2011 toteutetun Gallup Ecclesiastica- tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta (66 

%) seurakuntalaisesta (N=3455) katsoi, että seurakuntarajoilla ei ole merkitystä heidän 

osallistumisellaan seurakunnan toimintaan. Vain 17 % koki, että rajoilla on merkitystä. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että rakennemuutoksella oli vaikutus lähinnä aktiivisesti seura-

kunnan toimintaan osallistuville. (Salomäki & Palmu 2012,2.). 
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Uudistuvat seurakunnat -hankkeessa toteutetut tutkimukset osoittavat, että rakennemuu-

toksilla ei ole yksiselitteistä vaikutusta seurakunnan toimintaan osallistumiseen.  

Seurakuntalaiset itse eivät katso liitosten vaikuttaneen heidän omaan osallistumiseensa. 

Seurakuntarakenteen muutosta ei voi perustella jäsenten tarpeilla. Valtaosalle seurakun-

tien rajat ovat merkityksettömiä. Liitoksilla ei myöskään katsota olevan vaikutusta jä-

senten sitoutumiseen seurakuntaan tai osallistumiseen. Samoin he kokivat seurakunnan 

palveluiden saatavuuden, monipuolisen toiminnan ja laadun vaikutuksen. Aktiivisesti 

seurakunnan toimintaan osallistuvien kannalta seurakuntaliitoksilla on merkitystä. 

Myönteisesti liitoksen kokeneita oli yli puolet enemmän kuin heitä, jotka näkivät asian 

kielteisenä. Palvelujen koettiin monipuolistuneen ja saatavuuden parantuneen. (Palmu, 

2011, 2.). 

 

Lea Rättyä on tehnyt väitöskirjan Diakoniatyö yksilöllisenä ja yhteisöllisenä auttamise-

na yhteiskunnallisessa murroksessa 2009. Hänen tutkimuksensa mukaan osattomuus 

ilmeni yksinäisyytenä ja syrjäytymisenä. Yksin asuvat vanhukset kaipasivat seuraa ja 

kuuntelijaa. Erilaiset sairaudet lisäsivät yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta. Maa-

seudulla pitkät välimatkat lisäsivät yksinäisyyttä. Rättyän tutkimuksen kyselyyn vastan-

neet olivat huolissaan yksinäisten vanhusten asemasta ja heidän auttamiseksi vastaajien 

mielestä oli pitänyt olla enemmän henkilöstöä. (Rättyä 2009, 73.). 

 

Diakoniatyöntekijä- rinnalla kulkija ja kaatopaikka on otsikkona Jouko Kiisken dia-

koniabarometrissa 2013. Jouko Kiiski on koonnut barometrin yhdessä diakoniabaromet-

riryhmän kanssa. Barometrian avulla pystytään antamaan monipuolinen kuvaus dia-

koniasta.  

Väestön ikääntyminen on suuri haaste yhteiskunnalle, joka heijastuu vahvasti myös dia-

koniaan. Diakoniabarometrian kyselyssä kysyttiin diakoniatyöntekijöiltä ”Miten väestön 

ikääntyminen näkyy työssäsi?” Lähes kaikki vastaajat olivat kokeneet väestön ikäänty-

misen heijastuneen työhön. Samassa kyselyssä tuli esille kotikäyntien tärkeys. Kunnan 

järjestämällä kotisairaanhoidolla ei ole riittävästi aikaa vanhuksille. Diakonia pyrkii 

vastaamaan vanhusten tarpeisiin rekrytoimalla vapaaehtoistyöntekijöitä lähimmäispal-

veluun. Diakoniatyöntekijä ei yksin pysty vastaamaan yksinäisten vanhusten riittävistä 

kotikäynneistä.  

Vanhusten yksinäisyys koetaan isoksi ongelmaksi. Vanhuus aiheuttaa usein fyysisten 

sairauksien lisääntymistä, heillä on myös paljon muistisairautta sekä mielenterveydelli-
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siä ongelmia. Nämä vaikeuttavat vanhuksen kotona asumista. Iäkkäillä on yleensä halu 

kotona asumiseen mahdollisimman pitkään.  

Yhteiskunnallinen ongelma on vanhusten laitospaikkojen vähyys sekä mahdollisuus 

tuettuun asumiseen. Osa vanhuksista pystyy asumaan kauemmin kotona omaishoitajan 

tukemana.  

Diakoniatyöntekijältä odotetaan tukea myös omaishoitajille. Myös taloudelliset ongel-

mat sekä päihteiden liikakäyttö ovat vanhusten ongelmia. Vanhuksia asuu myös paljon 

laitoksissa ja hekin toivovat diakoniatyöntekijän vierailuja. Hengellinen hoito diakonia-

työssä on kuuntelemista, hengellistä keskustelua ja rakkauden välittämistä sekä hengel-

lisen elämän mahdollistamista. Vanhukselle tulee antaa mahdollisuus myös virsien lau-

lamiseen sekä rukoilemiseen. Kristillinen usko antaa toivoa ja luo mielekkyyttä elämäl-

le. Vanhuksia kohdatessa on tärkeää tunnistaa heidän hengelliset tarpeensa. Vaikka 

hengellisyys on aina ollut osa diakoniatyötä, on joidenkin diakoniatyöntekijöiden mu-

kaan hengellisen avun tarve lisääntynyt vanhusten parissa. (Kiiski 2013, 67-70.). 

 

Asiakkaan on joskus vaikea päästä asioimaan diakoniatoimistoon. Silloin käydään koti-

käynnillä. Kotikäynnit ovat diakonisen vanhustyön muotona monissa seurakunnissa. 

Työntekijä voi myös itse tarjota kotikäynnin mahdollisuutta, varsinkin jos kyse on van-

huksesta tai fyysisesti ja psyykkisesti sairaasta. Kaikki asiakkaat eivät kuitenkaan halua 

kotikäyntejä. Tätä toivetta tulee kunnioittaa. Työntekijä voi tehdä kotikäynnillä havain-

toja, jolloin hän saa tieto asiakkaan kyvystä huolehtia itsestään ja kodistaan. 

(Helin, Hillamo & Jokela 2010, 55.). 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

  

5.1 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vahtolaisten yli 70-vuotiaiden ikäihmisten 

kokemuksia diakoniatyöstä seurakuntaliitoksen jälkeen. Tarkoituksena on selvittää, on-

ko seurakuntaliitoksella ollut myönteistä tai kielteistä vaikutusta Vahdon diakoniatyö-

hön ikäihmisten näkökulmasta. Samalla selvitetään diakonin tavoitettavuutta, diakonia-

työn toiminnan sopivuutta ikäihmisten osalta, sekä mahdollisia toiveita toiminnan kehit-

tämiseksi. Tavoitteena on tuottaa tietoa Vahdon ja Ruskon seurakuntien yhdistymisestä 

diakonisen vanhustyön kehittämiseksi. Tietoa voidaan myöhemmin hyödyntää Vahdon 

kappeliseurakunnan ikäihmisille suunnatun diakoniatyön  suunnittelussa  ja kehittämi-

sessä. 

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset  

 

1. Miten Vahdon seurakunnan yli 70-vuotiaat ovat kokeneet seurakuntaliitoksen 

vaikuttaneen diakoniatyöhön? 

 

2. Miten yli 70-vuotiaiden vahtolaisten  mielestä diakoniatyötä tulisi kehittää? 

 

5.2 Tutkimusympäristö ja kohderyhmän kuvaus  

 

Tutkimusympäristö sijoittuu Varsinais-Suomessa sijaitsevaan Ruskon kuntaan, ja siellä 

Vahdon alueeseen. Vahdon ja Ruskon kuntaliitos tapahtui v.2009. Rusko on rauhallinen 

maaseutukunta, joka sijaitsee aivan Turun läheisyydessä. Asukkaita Ruskolla on n.6000. 

(Ruskon kunnan kotisivut 2014.). 
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Vahdon kappeliseurakunta valikoitui tutkimuskohteeksi opinnäytetyön tekijän henkilö-

kohtaisen kiinnostuksen kautta oman asuinpaikkakunnan diakoniatyötä kohtaan. Tutki-

muskohteen valintaa puolsi myös Vahdon kappeliseurakunnan senhetkisen kappalaisen  

kiinnostus asiaa kohtaan. Lisäksi Ruskon ja Vahdon seurakuntaliitoksesta on kulunut 

riittävästi aikaa, yli neljä vuotta, jolloin mahdolliset muutokset ovat tulleet näkyviin.  

Kohderyhmäksi valitsin vuonna 1944 ja sitä ennen syntyneet eli yli 70-vuotiaat.  Osoite-

tiedot sain seurakunnan jäsenrekisteristä. Yli 70-vuotiaita on Vahdolla 173. 

 

Opinnäytetyöni koskee Vahdon kappeliseurakuntaa, jonka pääseurakunta on Ruskon 

seurakunta. Päätös Vahdon seurakunnan liittämisestä Ruskoon syntyi joulukuussa 2007, 

kun Vahdon kunnanvaltuusto hyväksyi kuntien liittämisen yhteen. Vuonna 2008 val-

mistauduttiin tiedossa olevaan seurakuntien yhteen liittämiseen.  

11.2.2008 Ruskon kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltiin kirkkoneuvoston esitys 

Vahdon seurakunnan muodostamisesta kappeliseurakunnaksi vuoden 2009 alusta lähti-

en. Kirkkovaltuusto suhtautui myönteisesti siihen, että Vahdon seurakunnasta muodos-

tettaisiin kappeliseurakunta seurakuntien liittyessä yhteen vuoden 2009 alussa. (Ruskon 

seurakunnan kirkkovaltuuston pöytäkirja 2/2008, 34 §.). 

 

Kappeliseurakunnan ohjesääntö hyväksyttiin Ruskon kirkkovaltuustossa 4.3.2009. Rus-

kon seurakunnan kirkkovaltuusto päätti vuoden 2009 alussa esittää tuomiokapitulille 

Vahdon kappeliseurakunnan perustamisesta. Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapituli 

vahvisti 29.4.2009 kappeliseurakunnan perustamisen ja kappelineuvoston ohjesäännön. 

(Ruskon seurakunnan kirkkovaltuuston pöytäkirja 2/2009, 36 §.). Vahdon seurakunnan 

yli 100 vuotta kestänyt itsenäinen kausi loppui, ja Vahto palasi kappeliksi, joka se oli 

ollut ennen vuotta 1902, tosin Maskuun liitettynä. (Ruskon seurakunnan kotisivut 

2014.). 

 

Kappeliseurakunta on seurakunnan alueellinen jumalanpalvelusyhteisö, jossa on oma 

pappi. Kappeliseurakunnalla on käytössä oma kirkko. Kappeliseurakunnat muodostuvat 

yleensä seurakuntaliitosten myötä. Kappeliseurakunnan asioista päättää kappelineuvos-

to. Neuvoston jäsenet valitsee seurakunnan kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto ky-

seisen alueen seurakuntalaisista. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.). 
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Tutkimusympäristö on Vahdon kappeliseurakunta, joka kuuluu Ruskon seurakuntaan. 

Ruskon seurakunnassa ja Vahdon kappeliseurakunnassa on yhteinen diakoniatyön toi-

mintasuunnitelma. Molemmissa seurakunnissa toimii yksi diakoniatyöntekijä. Yhteis-

kunnan kehitys on otettu huomioon Ruskolla ja yksinäisten vanhusten tukeminen koe-

taan tärkeäksi. 

Toimintasuunnitelmaa ohjaa ajatus, että, diakoniatyö perustuu kristilliseen rakkauteen.  

Sen tarkoituksena on tukea kaikenikäisiä avun tarpeessa olevia ihmisiä erilaisissa henki-

sissä, taloudellisissa ja sosiaalisissa tilanteissa. (Ruskon seurakunnan diakoniatyön toi-

mintasuunnitelma 2013.). 

 

Onnittelukäyntejä tehdään 80-, 85-, 90-vuotiaille sekä 90-vuodesta eteenpäin joka vuo-

si. 70- ja 75-vuotiaille järjestetään yhteisjuhlat. Kotikäynnit ovat yksi keskeinen osa 

diakoniatyötä Vahdolla. Kotikäyntejä tehdään paljon syrjäseudulla asuvien yksinäisten 

vanhusten luo. Diakoni vierailee säännöllisesti myös laitoksissa olevien vahtolaisten 

vanhuksien luona. (Ruskon seurakunnan diakoniatyön toimintasuunnitelma 2013.). 

 

Omaishoitajien tukeminen koetaan Vahdolla tärkeäksi osaksi diakoniatyötä. Diakonia-

työ on mukana järjestämässä ystäväpalvelutoimintaa yhdessä SPR:n ja Vanhus- ja 

vammaisneuvoston kanssa. (Ruskon seurakunnan diakoniatyön toimintasuunnitelma 

2013.). 

 

Yhteistyötä tehdään Ruskon seurakunnan diakoniatyöntekijän, seurakunnan muiden 

työntekijöiden, diakoniatyön- ja perhetyön tukiryhmien kanssa, sekä Naantalin rovasti-

kunnan diakoniatyöntekijöiden, Ruskon kunnan ja Raision kaupungin terveys- ja sosiaa-

litoimen, sekä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. (Ruskon seurakunnan diakoniatyön toi-

mintasuunnitelma 2013.). 

 

Diakoniatyö Vahdon kappeliseurakunnassa on aktiivista. Varttuneen väen kerho ”Koh-

taamispaikka” kokoontuu joka toinen viikko, retkiä ja seurakuntavierailuja tehdään 

säännöllisesti. Kesäisin toimii kesäkahvila jumalanpalveluksen jälkeen ja suvi-illan har-

tauksia pidetään säännöllisesti iltaisin. Joulunaikaan järjestetään varttuneelle väelle 

kauneimmat joululaulut päiväsaikaan sekä joulujuhlat. (Ruskon seurakunnan diakonia-

työn toimintasuunnitelma 2013.). 
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5.3 Tutkimusmenetelmät 

 

 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus on tutkimusmenetelmä, jossa tieto esitetään 

usein numeerisesti. Määrällinen tutkimusmenetelmä vastaa kysymyksiin kuinka moni, 

kuinka paljon ja kuinka usein. Määrällisessä tutkimuksessa tutkija saa tulokset nume-

roina tai hän ryhmittelee laadullisen aineiston numeeriseen muotoon. Olennaiset asiat, 

jotka selviävät tutkimuksessa selitetään ja tulkitaan sanallisesti. (Vilkka 2007,13-14.). 

 

Samassa kyselyssä voi olla monivalintatehtäviä sekä avoimia kysymyksiä. Kysely-

tutkimuksella saatu aineisto käsitellään yleensä määrällisesti eli kvantitatiivisesti. Kyse-

lyn avulla voidaan kerätä tietoa laajalta kohderyhmältä. Kyselytutkimuksen heikkouksi-

na pidetään aineiston pinnallisuutta ja teoreettista vaatimattomuutta. Kyselytutkimuksen 

haittoina koetaan myös se, että ei voi tietää miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet 

kyselyyn, onko heillä tarpeeksi tietoa kysyttävästä aiheesta ja onko kyselyn kysymykset 

laadittu onnistuneesti. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 193-195.).  

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksen keskeisiä piirteitä ovat johtopäätösten tekeminen aiem-

mista tutkimuksista sekä aiemmat teoriat, hypoteesien esittäminen sekä käsitteiden mää-

rittely. Aineiston keruussa tulee ottaa huomioon aineiston soveltuvuus numeeriseen mit-

taamiseen. Koehenkilöt ja tutkittavat valitaan määrittelemällä perusjoukko, johon tulok-

set pätevät. Aineisto saatetaan tilastolliseen muotoon. Päätelmät tehdään havaintoaineis-

ton tilastolliseen analysointiin perustuen. (Hirsijärvi ym. 2009,140.). 

 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä on kokonaisvaltainen tie-

donhankinta, aineisto kootaan todellisissa tilanteissa. Aineistonkeruussa suositaan ih-

mistä tiedon keruussa. Apuna voi käyttää esim. lomakkeita. Tutkijan pyrkimyksenä on 

paljastaa jotain odottamatonta. Sen vuoksi lähtökohtana on aineiston yksityiskohtainen 

tarkastelu. Tutkimuksessa suositaan metodeja, joissa tutkittavien ääni ja näkökulmat 

tulevat hyvin vahvasti esille.  Kohderyhmä valitaan tarkoituksenmukaisesti. Tutkimus-

suunnitelma etenee tutkimuksen edetessä joustavasti ja olosuhteiden muuttuminen 
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huomioiden. Tapauksia käsitellään ainutlaatuisesti ja aineistoa tulkitaan sen mukaan. 

(Hirsijärvi, 2009,164). 

 

5.4 Aineiston keruu 

 

Opinnäytetyötäni varten tein kyselyn Vahdon kappeliseurakuntaan kuuluville yli 70-

vuotiaille. Tutkimusta varten hain luvan Vahdon kappelineuvostolta. Kävin itse esitte-

lemässä opinnäytetyöni alustavan suunnitelman Vahdon kappelineuvoston kokouksessa 

kesäkuussa 2013. Suunnitelman edetessä esittelin sen vielä uudestaan kappelineuvostol-

le 9.12.2013. Lupa myönnettiin. Lisäksi Vahdon kappeliseurakunta kustansi kyselyn 

teettämisestä syntyneet kulut postimerkkien ja kopiointikulujen osalta. .Kysely alueella 

toimiva Jokituvan palvelutalo vaati kyselyn teettämistä varten oman luvan. Hain lupaa 

johtavalta hoitajalta, joka edustaa Raision sosiaali- ja terveyskeskusta, Raision ja Rus-

kon yhteistoiminta-aluetta sekä hoidon ja hoivan toimialuetta. Lupa myönnettiin.  

 

Kysymysten laadintaan pyysin neuvoa Vahdon seurakunnan diakoniatyöntekijältä ja 

myös kappelineuvoston kokouksessa pohdimme kysymysten sisältöä. Kyselyn alussa on 

ensin taustakysymykset, joissa tiedusteltiin vastaajan sukupuolta sekä sitä, käyttääkö 

hän diakoniatyön tarjoamia palveluita. Kyselylomakkeessa oli kuusi monivalintakysy-

mystä sekä kolme avointa kysymystä. Monivalintakysymyksissä kysytään vastaajaan 

mielipidettä seurakuntaliitoksen myönteiseen tai kielteiseen vaikutukseen diakoniatyö-

hön, diakoniatyöntekijän tavoitettavuutta sekä palveluiden tarkoituksenmukaisuutta. 

Avoimissa kysymyksissä tiedustellaan vastaajan mahdollisia toiveita ja odotuksia, halu-

kuutta diakonin tekemiin kotikäynteihin sekä kehittämisideoita. Kyselyt lähetettiin pos-

titse 14.1.2014, vastausaikaa oli kaksi viikkoa.  (Liite 1) 

 

Ennen kyselyiden lähettämistä kannattaa lomakkeen toimivuus esitestata. Lomakkeen 

suunnittelija otaksuu helposti, että kaikki muutkin ymmärtävät kysymykset samalla ta-

valla. Esitestauksen jälkeen kyselyyn tehdään tarvittavat muutokset. (Kananen 

2011,22.). 



27 
 

Testasin kyselyn toimivuuden lähipiirissäni olevien kolmen yli 70-vuotiaan  kanssa. 

Kysely tuntui toimivan hyvin, eikä siihen tehty muutoksia.  

 

 

5.5 Aineiston analyysi 

 

 

Kaikissa monivalintakysymyksissä oli viisi eri vastausvaihoehtoa. Laskin jokaisen ky-

symyksen vaihtoehtojen vastaukset useaan kertaan saadakseni luotettavan tuloksen. 

Tulosten perusteella laadin Excel-taulukot, joita apuna käyttäen vastaukset voi muuttaa 

helposti myös prosenteiksi.  Taulukot tukevat kuvailevaa, sanallista tulkintaa tuloksista. 

Ne myös auttavat ja tukevat tekstin ymmärtämisessä. Lopuksi tein aineistosta sanallisen 

yhteenvedon.  Näin sain kokonaiskuvan kyselyjen vastauksista sekä määristä. 

 

Tutkimuksen kannalta aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätökset ovat tärkeitä. Ana-

lyysiä tehdessä selviää myös se, olivatko kysymykset tarkoitusta vastaavasti laadittu. 

(Hirsijärvi ym. 2009, 221.). Analyysin avulla on tarkoitus luoda selkeä kuvaus tutkitta-

vasta asiasta. Avoimet kysymykset analysoitiin laadullisen sisällön analyysin avulla. 

Sisällön analyysissä aineisto eritellään ja siitä etsitään yhtäläisyyksiä ja eroja. Sisällön 

analyysiä voidaan käyttää sekä määrällisen että laadullisen aineiston erittelyyn. Sisällön 

analyysin avulla tutkittava tieto voidaan tiivistää ja sille saadaan selkeä muoto, kadot-

tamatta kuitenkaan alkuperäistä vastausten informaatiota. Analyysin avulla saadaan 

kerätystä aineistosta selkeä ja yhtenäinen, jolloin voidaan tehdä luotettavia johtopäätök-

siä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108-111.).  

 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: aineiston pelkis-

täminen, aineiston ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luominen.  Pelkistämisvaihees-

sa aineistosta rajataan pois kaikki epäolennainen, jolloin tutkimuksen kannalta tärkeät 

asiat tulevat selvemmin esille. Ryhmittelyssä aineistosta etsitään samankaltaisuuksia tai 

eroavaisuuksia esittävät ilmaisut. Luokittelun jälkeen tieto tiivistyy, koska yksittäiset 

tekijät sisällytetään yleisimpiin käsitteisiin. Valikoidun tiedon perusteella luodaan teo-
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reettiset käsitteet ja tehdään johtopäätökset aineistosta. (Tuomi, Sarajärvi 2009, 108-

11.). 

 

Aloitin avoimien kysymysten analysoimisen karsimalla ensin pois tutkimuksen kannalta 

epäolennaisen tiedon. Epäolennaisena tietona pidin esimerkiksi erilaisia kiitoksia ja ter-

veisiä Vahdon diakoniatyöntekijälle, koska niitä ei ollut kohdistettu erikseen minkään 

kysymyksen alle.  

Kävin kaikki avoimien kysymysten vastaukset ensin erikseen läpi. Ryhmittelin vastauk-

set teemojen mukaan, minkä jälkeen laskin vielä vastaukset. Näin sain myös numeraali-

sen tuloksen. Teema-alueet olivat informaation puute, yksinäiset, sairaat, vanhukset, 

kerhotoiminta/kohtaamispaikka, kotikäynnit ja kuljetusapu. Yksittäin esiintyviä aiheita 

olivat talousasiat, uskonnollisuus, jatkuvuus, jalkautuminen ja terveydenhuoltoapu, 

avuntarvitsijat, retket, ihmisläheisyys ja syntymäpäiväkäynnit. 

Lopuksi ryhmittelin vielä kaikkien avoimien kysymysten vastaukset teemojen alle. Näin  

sain kokonaisvaltaisemman kuvan siitä, mitä asioita vastaajat halusivat tuoda esille. 

Näiden tulosten perusteella tein johtopäätökset. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSIA 

 

6.1 Seurakuntaliitokseen suhtaudutaan myönteisesti 

 

 

Kyselyjä lähetettiin 173. Kyselyyn vastasi 89. Vastausprosentti on 51,4 %. Kyselyyn 

vastasi 53 naista ja 36 miestä. Diakoniatyön palveluja ilmoitti naisista käyttävän 30 ja 

miehistä 9.  

 

Kyselylomakkeen kaksi ensimmäistä monivalintakysymystä koski seurakuntaliitoksen 

myönteistä ja kielteistä vaikutusta diakoniatyöhön. Lähes puolet vastanneista ei osaa 

sanoa, onko seurakuntaliitoksella ollut vaikutusta myönteisesti vai kielteisesti. Vastauk-

sista noin neljännes oli tyhjiä.  Koko vastaajamäärästä (89) 39 ilmoitti käyttävänsä dia-

koniatyön palveluja, kun taas 50 ei käyttänyt, mikä varmasti vaikuttaa tulokseen tämän 

kysymyksen osalta, koska jos ei ole kokemusta asiasta, on vastausta vaikeaa antaa. 

Myönteisestä vaikutuksesta täysin samaa mieltä oli 14 vastaajaa. Vastaavasti täysin eri 

mieltä kielteisestä vaikutuksesta oli 11.  Tämä varmistaa vastanneiden osalta kysymyk-

sen tulleen oikein ymmärretyksi ja tarvittavan tiedon kysyttävästä asiasta. Vastauksen 

luotettavuutta puoltaa myös jokseenkin samaa mieltä myönteisestä vaikutuksesta (22) ja 

jokseenkin eri mieltä kielteisestä vaikutuksesta (18) vastaustulokset.  
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KAAVIO 1.  Seurakuntaliitoksen myönteinen vaikutus diakoniatyön palveluihin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAAVIO 2.  Seurakuntaliitoksen kielteinen vaikutus diakoniatyön palveluihin 
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6.2 Diakoniatyöntekijän tavoitettavuuden paraneminen 

 

Diakoniatyöntekijän tavoitettavuuteen oltiin tyytyväisiä. Täysin samaa mieltä ja jok-

seenkin samaa mieltä tavoitettavuudesta oli yli puolet vastanneista. Kielteiset vastaukset  

jäivät tuloksen kannalta vähäisiksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAAVIO 3. Diakoniatyöntekijän tavoitettavuus  

 

Tavoitettavuus oli parantunut vastanneista 9 mielestä ja jokseenkin samaa mieltä oli 19 

eli n.30 % vastanneista koki tavoitettavuuden parantuneen. Yli puolet vastanneista ei  

osannut sanoa kantaansa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAAVIO 4. Diakoniatyöntekijän tavoitettavuuden paraneminen 
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6.3 Diakoniatyö tarjoaa riittävästi sopivaa toimintaa ikäihmisille 

 

Vastaajista 36 ei osaa sanoa onko diakoniatyöllä tarjolla heille sopivia palveluita. Palve-

luita sopivina tai melko sopivina piti 41 vastaajaa.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KAAVIO 5.  Diakoniatyön tarjoamien palveluiden sopivuus 

 

Diakoniatyön järjestämää toimintaa riittävänä tai melko riittävänä piti yli puolet vastan-

neista. Riittämättöminä palveluita piti vain pieni osa vastaajista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAAVIO 6.   Diakoniatyön järjestämän toiminnan riittävyys  
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6.4 Tiedottaminen kaipaa kehittämistä 

 

Kyselytutkimuksen avoimet kysymykset käsittelivät kehittämisehdotuksia, toiveita ja 

halukkuutta diakonin kotikäynteihin. 

  

1. Diakoniatyön kehittäminen 

 

Vastausten perusteella kaikki ikäihmiset eivät ole tietoisia oman seurakuntansa toimin-

nan mahdollisuuksista. Vastauksista saattoi päätellä, että osa ikäihmisistä tiesi mitä dia-

koniatyö on, mutta kaikki eivät tienneet mitä toimintaa seurakunnan diakoniatyöllä on 

tarjota. Vahdolla ilmestyvässä paikallislehdessä tiedotetaan seurakunnan tapahtumista, 

mutta lehti ei tule kaikkiin talouksiin. Seurakunnan oma lehti Aamurusko jaetaan kaik-

kiin talouksiin ja siinä ovat kaikki seurakunnan tapahtumat. Tiedotusta pitäisi kuitenkin 

vastauksista päätellen lisätä.  

 

En ole tietoinen millaisia palveluja on saatavilla 

Tiedotusta todennäköisille kohderyhmille voisi parantaa 

 

Kehittämistä kaivattiin monissa yksittäisissä asioissa.  Esille nousi taloudellisissa asiois-

sa avustaminen, terveys asioissa auttaminen ja diakoniatyöntekijän  toivottiin jalkautu-

van enemmän seurakuntalaisten pariin. Erilaisia tilaisuuksia toivottiin enemmän sekä 

yksinäisten, sairaiden ja vanhusten luona vierailuja. Diakoniatyöntekijältä toivottiin 

myös ihmisläheisempää toimintaa. Useampia kehittämisajatuksia saivat kerhotoiminnan 

laajentaminen ja Kohtaamispaikka-kerhoon toivottiin lisää kokoontumiskertoja 

 

Kerhoja kaksi kertaa kuukaudessa 

 Ihmisläheisemmäksi 

 Käydä enemmän sairaita ja vanhuksia katsomassa 

 Kun vanhuksien luona käydään, olisi aikaa heille 

 Enempi jalkautua seurakuntalaisten pariin 

 Olisi toivottavaa käydä omatoimisesti vanhusten luona 
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2. Ikäihmisten odotuksia diakoniatyöltä 

 

Odotukset diakoniatyötä kohtaan olivat hyvin monenlaisia. Yksittäisiä toiveita tuli liit-

tyen diakoniatyön jatkuvuuteen, uskonnolliseen ohjelmaan, tiedotukseen, yksinäisten, 

vanhusten ja sairaiden huomioimiseen, retkiin sekä tapaamistuokioihin. Lisäksi toivot-

tiin lisää kerhokertoja Kohtaamispaikkaan, kotikäyntejä ja terveys- ja kuljetuspalvelua. 

 

enemmän näkyvyyttä 

yksinäisten huomioimista 

tukea, kotikäyntejä, avustusta kuljetusasioissa ja terveyspalveluissa 

asiallista uskonnollista ohjelmaa, lyhyitä retkiä 

 

3. Kotikäynnit 

 

Kotikäyntien tärkeys nousi esille monista vastauksista. Yhteensä 23 vastaajaa toivoi 

diakoniatyöntekijän kotikäyntiä. Diakoniatyöntekijän toivottiin käyvän myös syntymä-

päivävierailulla.  

 

Kyllä, varsinkin pyöreitä vuosia täyttäessä voisi käydä 

Ihan kiva jos joku joskus piipahtaa 

Ihan lämmittää kun diakoni tulee onnittelemaan syntymäpäivänä 

 

Osa vastaajista suhtautui kielteisesti kotikäynteihin, osa ilmoitti, ettei vielä tässä elä-

mänvaiheessa kaipaa diakoniatyöntekijän vierailuja. Seitsemän vastaajaa ilmoitti, ettei 

halua diakoniatyöntekijän kotikäyntiä. 

  

joskus kun tulen niin vanhaksi 

en erikoisemmin 

 

Kaikkien avoimien kysymysten vastaukset yhdessä ryhmiteltiin teemoittain. Teemat 

muodostuivat usein mainittujen asioiden pohjalta. Teemoja muodostui yhteensä seitse-

män. Teemoiksi muodostuivat informaation puute, yksinäiset, sairaat, vanhukset, kerho-

toiminta ja kohtaamispaikka, kotikäynnit sekä kuljetusapu. Informaation puute tuli esille 

vastauksissa 14 kertaa, yksinäiset neljä kertaa, sairaat neljä kertaa, vanhukset kolme 

kertaa, kerhotoiminta ja kohtaamispaikka yhdeksän kertaa, kotikäynnit 23 kertaa ja kul-

jetusapu kolme kertaa. Yksittäin esiintyviä aiheita olivat talousasiat, uskonnollisuus, 

jatkuvuus, jalkautuminen ja terveydenhuolto apu, avuntarvitsijat, retket, ihmisläheisyys, 

syntymäpäiväkäynnit. 
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7 TULOSTEN TARKASTELU 

 

7.1 Johtopäätökset 

 

 

Miten Vahdon seurakunnan yli 70-vuotiaat ovat kokeneet seurakuntaliitoksen vaikutta-

neen diakoniatyöhön? Myönteisenä liitoksen vaikutuksen koki 14 vastaajaa ja kieltei-

sesti 1 vastaaja. Jokseenkin samaa mieltä liitoksen myönteisyydestä oli 22 ja vastaavasti 

jokseenkin kielteisenä liitosta piti 5. Tuloksen luotettavuutta tukee se, että kysyttäessä 

käänteisesti saatiin lähes sama tulos. Eli kysyttäessä myönteistä suhtautumista, jokseen-

kin eri mieltä oli 1 vastaaja ja täysin eri mieltä 0 vastaajaa. Kielteistä suhtautumista lii-

tokseen kysyttäessä jokseenkin eri mieltä oli 18 ja täysin eri mieltä oli 11. Tämän vasta-

uksen perusteella kanta on siis liitosta kohtaan myönteinen. Tosin, pitää ottaa huomi-

oon, että lähes puolet kaikista vastaajista vastasi, en osaa sanoa.  

 

Myönteisiä vastauksia tuli myös, kun kysyttiin diakoniatyön tarjoamien palveluiden 

sopivuudesta. Samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä oli yhteensä 41 vastaajaa, vain 1 

oli täysin eri mieltä. 22 vastaajaa oli täysin samaa mieltä ja 24 vastaajaa jokseenkin sa-

maa mieltä diakoniatyön järjestämän toiminnan riittävyydestä.  

 

Parhaat tulokset tulivat kun kysyttiin diakoniatyöntekijän tavoitettavuutta. 30 vastaajaa 

oli täysin samaa mieltä ja 22 jokseenkin samaa mieltä eli reilu puolet oli tyytyväisiä 

tavoitettavuuteen. Vain 4 vastaajaa oli täysin eri mieltä ja jokseenkin eri mieltä. Tavoi-

tettavuuden paranemista liitoksen jälkeen kysyttäessä 9 oli sitä mieltä, että tavoitetta-

vuus on parantunut ja 13 jokseenkin samaa mieltä. Vain kaksi oli asiasta eri mieltä.  

 

Näiden tulosten perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että Vahdolla ollaan tyytyväisiä 

diakoniatyöhön. Tuloksen luotettavuuteen vaikuttaa kuitenkin kyselykaavakkeen pienet 

puutteet. Kyselykaavakkeeseen olisi kannattanut avata diakonia-käsitettä ja kertoa dia-

koniatyön tarjoamista palveluista Vahdolla. Vastausten luotettavuuden kannalta on tär-

keää, että kyselylomake tulee oikein ymmärrettyä.  
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Avoimien kysymysten vastausten perusteella löytyi myös kehitettävää. Diakoniatyötä ja 

sen eri toimintamuotoja tulisi tuoda näkyvämmin esille. Vastauksista tuli selkeästi esille 

tiedon puute. Toinen asia, joka nousi esille, oli toiminnan lisääminen. Varsinkin seura-

kunnan kerhon Kohtaamispaikan toivottiin kokoontuvan useammin. Lisäksi toivottiin 

diakonin vierailuja lisää varsinkin yksinäisten vanhusten luo. Tutkimuskysymykseni sai 

mielestäni vastauksen.  

 

Vahdolla arvostetaan diakoniatyötä sekä diakoniatyöntekijää. Tämä ilmenee kyselylo-

makkeen kysymysten ulkopuolelle kirjoitetuista viesteistä. Diakoniatyöntekijä sai ter-

veisiä sekä kiitoksia tekemästään työstään.  

 

 

7.2 Tulosten vertailua aiempiin tutkimuksiin  

 

Seurakuntaliitosten vaikutusta on tutkittu viime vuosina, mutta opinnäytetyöni tulosten 

vertailua haittaa jonkin verran aikaisempien tutkimusten ja tämän opinnäytetyön erilai-

set lähtökohdat ja näkökulma.  

Kirkon tutkimuskeskus teki kappeliseurakunnan henkilöstölle kyselyn vuonna 2010 

seurakuntaliitokseen liittyvistä asioista. Kyselyn mukaan kappeliseurakunnan kaikki 

toimintaa kuvaavat arviot olivat myönteisiä. (Salomäki & Palmu 2012,2.). Oma opin-

näytetyöni lähti asiakkaan näkökulmasta, joten vertailua ei voi tehdä. Sama myöntei-

syys seurakuntaliitosta kohtaan on kuitenkin nähtävillä. 

Jouko kiisken tekemä diakoniabarometri (2013,67.). kertoo väestön ikääntymisen näky-

vän diakoniatyössä. Kotikäyntien määrät ovat kasvaneet ja ne koetaan tärkeäksi. Opin-

näytetyöni kyselyyn vastanneista 23 toivoi kotikäyntejä joko itselleen tai läheiselleen. 

Myös yksinäisyys koettiin ongelmaksi. Vahdon kappeliseurakunnassa ei yksinäisten 

kohdalla voi tämän opinnäytetyön perusteella puhua ehkä ihan ongelmasta, mutta yksi-

näisyys ja huoli yksinäisistä näkyi myös tässä tutkimuksessa. 

Salomäki ja Palmu tekivät v.2012 tutkimusprosessin, joka koski yhdistyneitä seurakun-

taliitoksia. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös seurakuntalaisten käsityksiä yhdistymisen 

vaikutuksista. Valtaosalle seurakuntaliitos oli merkityksetön. Vaikutusta oli lähinnä 
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aktiivisesti seurakunnan toimintaan osallistuville.  (Salomäki & Palmu 2012,2.). Jos 

katsoo tämän opinnäytetyön tuloksia voi todeta, että tulos on samansuuntainen. Tulos-

ten mukaan Vahdolla ollaan suhtauduttu myönteisesti seurakuntaliitokseen. 

Uudistuvat seurakunnat –hankkeessa toteutetut tutkimukset osoittavat, että rakennemuu-

toksilla ei ole yksiselitteistä vaikutusta seurakunnan toimintaan osallistumiseen. Seura-

kuntalaiset eivät myöskään itse katso liitosten vaikuttaneen heidän osallistumiseen. 

Myönteisesti liiton kokeneita oli yli puolet enemmän kuin heitä, jotka näkivät asian 

kielteisenä. Palvelujen koettiin monipuolistuneen ja saatavuuden parantuneen. (Palmu, 

2011,2.).  Tässä opinnäytetyössä myönteisesti suhtautuneita oli 14 ja kielteisesti suhtau-

tuneita 1, jos ottaa huomioon kyselystä huomioon vain kohdan täysin samaa mieltä. 

Vahdolla koettiin myös diakonin tavoitettavuuden parantuneen ja oltiin toimintaan tyy-

tyväisiä. Eli aika samansuuntainen tulos verrattuna Palmun tekemään Uudistuvat seura-

kunnat –hankkeessa. 

 

Kun tuloksia vertaa Lea Rättyän tekemään väitöskirjaan, voidaan todeta yhtäläisyytenä 

ihmisten huoli yksinäisistä ja sairaista vanhuksista. Rättyän tutkimuksen mukaan lähei-

set ovat huolissaan varsinkin maaseudun syrjäkylien yksinäisistä vanhuksista. (Rättyä 

2009, 73.). Tämän opinnäytetyön kyselyjen vastauksissa tuli ilmi samansuuntainen huo-

li läheisestä. Yhteisöllisyys ei siis ole kadonnut. Vastaajat ilmaisivat huolensa yksinäi-

sistä ja sairaista vanhuksista ja toivoivat heille diakoniatyöntekijän kotikäyntejä. 

 

Myös Thitz  mainitsee väitöskirjassaan kotikäyntien tärkeyden.  Maaseudulla yhteis-

kunnan tarjoamat palvelut eivät ole kaikkien saavutettavissa pitkien välimatkojen vuok-

si. Seurakunnan tarjoamat palvelut ovat silloin erityisen tärkeitä. Hän mainitsee koti-

käyntien, lähimmäispalvelun ja erilaisten tapahtumien tärkeyden. (Thitz 2013,48-49.). 

 

Tämän opinnäytetyön monessa eri kohdassa on todettu kotikäyntien tärkeys. Vastaajista 

monet toivoivat kotikäyntejä niin itselleen kuin läheisilleenkin. Myös erilaisia tapahtu-

mia toivottiin.  

 

Kotikäynnit eivät ole kuitenkaan kaikille mieluisia. Useissa tämän opinnäytetyön vasta-

uksissa tuli esille kielteinen näkökanta kotikäyntejä kohtaan. Kirjassa Diakoniatyö asi-

akkaan palveluksessa kerrotaan kotikäyntien merkityksellisyydestä, mutta myös siitä, 
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että kaikki eivät niitä halua. Silloin diakonityöntekijän tulee kunnioittaa asiakkaan tah-

toa. (Helin ym. 2010, 55). 

 

Niemistön väitöskirjassa on tutkittu tiedonkulkua keskijohdon näkökulmasta. Tutki-

muksessa todettiin, että passiivisesti seurakunnan toimintaan osallistuneet eivät olleet 

edes huomanneet seurakuntien yhdistymistä. Liitoksen jälkeen koettiin, että tiedottami-

nen tapahtui aiempaa laajemmalle ihmisryhmälle ja tiedottamisen tuloksena he myös 

paremmin tiesivät ihmisten tarpeet. (Niemistö 2013, 187-190.). 

 

 Tämän opinnäytetyön kohderyhmän vastauksista ilmeni selkeästi tiedon puute. Osa 

vastaajista ei tiennyt mitä diakoniatyö on ja minkälaista toimintaa diakoniatyö Vahdolla 

tarjoaa. Vaikeaa arvioida, onko tiedottamisen puute seurakuntaliitoksen vaikutusta vai 

onko kyse passiivisesta osallistumisesta yleensä seurakunnan toimintaan.  

 

7.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys    

 

Tutkimuksen uskottavuuteen vaikuttaa tutkijan eettiset ratkaisut. Jotta tutkimus olisi 

uskottava, tulee tutkijan noudattaa hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluvia ohjeita. 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että tutkija noudattaa tiettyjä toimintatapoja 

kuten rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tulosten tallentamisessa, arvioinnissa ja 

esittämisessä. Suomen Akatemia on laatinut tutkimuseettiset ohjeet. (Tuomi & Sarajärvi 

2009,132-133.).  

 

Tutkimustyötä tehdessäni olen noudattanut tutkimuseettisiä ohjeita. Vastuu hyvien oh-

jeiden noudattamisesta sekä rehellisyydestä ja vilpittömyydestä on opinnäytetyön teki-

jällä. Tämä tutkimus teetettiin kyselytutkimuksena. Vastaukset lähetettiin opinnäytetyön 

tekijälle anonyymeinä, joten niiden alkuperää ei pysty jäljittämään. Opinnäytetyön te-

kemisen jälkeen vastaukset hävitettiin. Kyselyssä luvattiin vastaajille, että vastaukset 

käsiteltiin luottamuksellisesti.  

Monivalintakysymysten vastaukset on huolellisesti laskettu useaan kertaan ja tämän 

jälkeen tallennettu Excel-kaavioihin.  
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Avoimien kysymysten vastaukset on tallennettu siinä muodossa, kuin ne vastauksissa 

ilmeni., kaikki vastaukset, yksittäisetkin on huomioitu. Epäolennaiset vastaukset erotel-

tiin sisällönanalyysiä tehdessä. Nämä vastaukset olivat erilaisia nimettömiä kiitoksia ja 

terveisiä Vahdon seurakunnan diakoniatyöntekijälle. Olen myös toimittanut terveiset ja 

kiitokset hänelle. 

Opinnäytetyön luotettavuutta lisää myös lähteiden oikea tulkitseminen. Käyttämiäni 

lähteitä olen pyrkinyt tulkitsemaan niin, että asian sisältö ei ole muuttunut.  Lisäksi 

opinnäytetyön tekijän omat mielipiteet eivät näy kyselyn vastausten analysoimisessa. 

Omat mielipiteeni ja ajatukseni näkyvät vain työn aiheen valitsemisessa sekä pohdinta-

osuudessa. Työn luotettavuutta lisää myös tarkasti ja selkeästi kerrottu työn tavoite ja 

tarkoitus sekä kohderyhmä, jota työn tekeminen koskee. Nämä on kerrottu opinnäyte-

työssä. 

Työn luotettavuutta arvioitaessa tulee huomioida kyselyyn vastanneiden määrä. Tämän 

opinnäytetyön kyselyyn vastanneiden määrä prosentteina on 51,4 %. Vastausprosenttiin 

vaikuttaa varmasti se, käyttääkö kyselyn saanut diakoniatyön palveluja vai ei. Vastauk-

sia tuli 89 ja niistä 39 ilmoitti käyttävänsä diakoniatyön palveluja. Tein kyselyn omalla 

kotipaikkakunnalla ja olen asunut täällä aina. Myös vanhempani ovat kotoisin täältä ja 

asuvat paikkakunnalla edelleen. Kohderyhmässä on paljon ikäihmisiä, jotka tuntevat 

minut.  Uskon, että sillä oli merkitystä myös vastausten määrään, jota itse pidän suure-

na. 

 

Laadullisen tutkimuksen arvioinnista ei ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita. Tutkimustu-

loksessa on tärkeää johdonmukaisuus ja kokonaisuus. Tutkimusraportin erillisten kohti-

en tulee olla tasapainossa suhteessa toisiinsa.  Tuloksien arvioinnissa tulee ottaa huomi-

oon tutkijan oma sitoumus tutkimusta kohtaan sekä tutkimuksen kohde ja tarkoitus, 

aineiston keruu ja kohderyhmä sekä tutkimusaineiston kokoaminen ja analysointi. 

(Tuomi, Sarajärvi 2009, 140-141.). Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta nostaa tutki-

jan tarkkuus ja yksityiskohtainen, mahdollisimman tarkka raportointi. (Hirsijärvi 

ym.2009, 232.).  

 

Reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. Tutkimuksessa se tarkoittaa ky-

kyä antaa sattumanvaraista tulosta. Reliaabelius voidaan testata jos kaksi arvioijaa pää-

see samanlaiseen tulokseen. Tai vastaavasti jos esim. tutkitaan henkilöä kahteen kertaan 

ja tulos on sama, voidaan todeta tulos reliaabeliksi. (Hirsijärvi ym.2009,231) 
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Reliaabeliutta tulee arvioida myös tutkimuksen aikana. Tarkastelun kohteena ovat eten-

kin mittaukseen liittyvät asiat ja tarkkuus tutkimuksen toteutuksessa. Arvioitavia asioita 

ovat vastausprosentti, miten huolellisesti tiedot on syötetty, millaisia mahdollisia virhei-

tä on syntynyt esim. kysymyksien teossa ja vastausvaihtoehdoissa ja miten onnistuneesti 

otos vastaa sitä kohderyhmää jota kulloinkin tutkitaan. (Heikkilä 2004,30,187.) 

 

Tein esitestauksen lähipiiriini kuuluvien kolmen yli 70-vuotiaan kanssa. Kyselyyn vas-

taaminen sujui odotetusti, joten en kyselylomakkeeseen muutoksia. En kuitenkaan  

huomioinut sitä, että testijoukkoon kuuluville diakoniatyö on tuttua, joten heidän oli 

helpompi vastata kyselyyn. Kyselylomakkeessa oli siis jonkin verran puutteita. Kyselyn 

alussa olisi ollut hyvä avata käsitettä diakonia ja kertoa ensin Vahdon diakoniatyöstä, 

koska kaikki vastaajat eivät osanneet mieltää käyttämäänsä palvelua diakoniatyön pii-

riin kuuluvaksi ja osa vastaajista ei tiennyt mitä diakoniatyö on. Lisäksi kohderyhmän 

ikä olisi pitänyt huomioida tarkemmin. Osalla kohderyhmään kuuluneelle saattaa olla 

muistihäiriöitä. Muistihäiriöisen on vaikeaa hahmottaa ajanjaksoja, myös tämä ilmeni 

vastauksista. Kyselyyn olisi voinut lisätä, että tarpeen vaatiessa kysymyksiin voi vastata 

avustetusti. 

 

Tutkimuksen validius tarkoittaa kykyä mitata sitä, mitä tutkimuksessa oli tarkoituskin 

mitata. Kun arvioidaan tutkimuksen validiteettia, tulee huomioida mahdollisten epä-

tarkkuuksien huomioiminen, valitun asteikon toimivuus, kysymysten tekijän ja vastaa-

jan samanlainen ymmärrys kysymyksiä kohtaan sekä miten tutkija on onnistunut teo-

reettisten käsitteiden yhdistämisessä havaittaviin mitattaviin ominaisuuksiin. Tutkimuk-

sen validiutta tulisi käsitellä myös tutkimuksen aikana. (Vilkka 2007, 150). 
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8 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää vahtolaisten yli 70-vuotiaiden kokemuksia 

diakoniatyöstä seurakuntaliitoksen jälkeen ja tavoitteena tuottaa tietoa Vahdon ja Rus-

kon seurakuntien yhdistymisestä diakonisen vanhustyön kehittämiseksi.  

 

Vastaukissa oli useita kiitoksia ja terveisiä Vahdon diakoniatyöntekijälle. Diakoniatyöl-

lä on tärkeä rooli Vahdon ikäihmisille ja diakoniatyöntekijää arvostetaan Vahdolla. 

Olen toimittanut kiitokset Vahdon diakoniatyöntekijälle, myönteinen palaute kannustaa 

jatkamaan tätä tärkeää työtä. 

 

Tulosten mukaan Vahdolla ollaan tyytyväisiä diakoniatyöhön ikäihmisten näkökulmas-

ta. Myös suhtautuminen seurakuntaliitokseen on myönteinen. Tämän opinnäytetyön 

tuloksia voidaan hyödyntää Vahdon kappeliseurakunnan diakoniatyön toiminnan suun-

nittelussa ja kehittämisessä. Yksi merkittävä asia, joka tutkimuksessa tuli ilmi, oli dia-

koniatyön palveluista tiedottaminen. Lisää näkyvyyttä ja tiedotusta seurakunnan tarjoa-

maan toimintaan voisi lisätä, jotta palvelut kohtaavat paremmin kohderyhmän. Diakoni-

nen vanhustyö on vain yksi diakoniatyön osa-alue. Jatkotutkimuksia voisi tehdä myös 

muilta diakoniatyön osa-alueilta kuten lapsi- ja perhetyön näkökulmasta. 

 

Ruskon ja Vahdon seurakuntaliitoksesta on jo neljä vuotta. Koska asun itse Vahdolla, 

muistan hyvin ajan, jolloin mahdollisesta kunta- ja seurakuntaliitoksesta alettiin keskus-

tella. Mielipiteet jakaantuivat tuolloin hyvinkin voimakkaasti. Uusien asioiden hyväk-

syminen vaatii aikaa. Seurakuntaliitoksen vaikutusta voisi tutkia myös henkilöstön nä-

kökulmasta ja seurakunnan talouden kannalta. 

 

Ammatillinen kasvuni on kehittynyt opinnäytetyötä tehdessäni. Opiskelun aikana oppi-

miani asioita tuli eteen monista julkaisuista ja oli hienoa huomata, että jotain on jäänyt 

muistiin opitusta. En tiedä, missä tulevaisuudessa työskentelen, mutta opiskelun ja tä-

män opinnäytetyön tekemisen myötä auttamisen halu varsinkin ikääntyvää väestöä koh-
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taan on vahvistunut. Tätä työtä varten lukemani teoria sai minut miettimään niitä epä-

kohtia, joita vanhusväestö kohtaa. Haluan omalta osaltani olla tukemassa heidän hyvin-

vointiaan, joko työn tai vapaaehtoistyön kautta. He ovat ansainneet kaiken tarvittavan 

tuen ja avun. Kunnioitukseni heitä kohtaan on suuri. 

 

Kirkko nähdään tarpeellisena, luotettavana, rehellisenä ja uskottavana.  Kirkon antamaa 

tukea vähäosaisille arvostetaan ja kirkon vaikutusvalta on tunnustettu. Kuva kirkosta on 

pääosin myönteinen. Myönteisenä kirkkoa pitävät myös kirkkoon sitoutumattomat. 

Kirkko koetaan koko kansan kirkkona. (Kansanen 2007, 60-63.) 

 

Kirkko on onnistunut säilyttämään asemansa yhteiskunnallisen tilanteen muutoksista 

huolimatta. Näen kirkon ja seurakunnan edustavan sellaista pysyvyyttä, perinnettä ja 

luotettavuutta, jota tarvitaan myös nykyisessä hektisessä elämässä. Kirkko on myös uu-

distumisestaan huolimatta onnistunut säilyttämään perustehtävänsä näkyvänä. Kirkon 

perustehtävä on kristillisen sanoman levittäminen ja lähimmäisenrakkauden toteuttami-

nen.  

 

Olin positiivisesti yllättynyt kyselyyn vastanneiden määrästä. Pidän sitä henkilökohtai-

sesti suurena ja olen kiitollinen kaikille heille, jotka mahdollistivat tämän opinnäytetyön 

tekemisen. Tutkimuksen tekeminen on ollut haasteellista, mutta mielenkiintoista. Oman 

kotiseurakuntani ikäihmiset ovat minulle tärkeitä ja toivon, että tutkimusta voidaan 

hyödyntää Vahdon diakoniatyössä tulevaisuudessa. Toivon, että ainakin tiedotusta lisä-

tään. Jos tiedotuksen avulla saadaan yksikin yksinäinen ikääntyvä toimintaan mukaan, 

ollaan saavutettu jotain hienoa ja pysyvää,  yhteys seurakuntaan. 
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LIITE 1 

 

Hyvä Vahdon seurakuntalainen 

 

Opiskelen Porin Diakonia-ammattikorkeakoulussa sosionomi-diakoniksi. Valmistun 

keväällä 2014 ja opintoihini kuuluu opinnäytetyön tekeminen. Opinnäytetyötäni varten 

tarvitsen tietoa Vahdon kappeliseurakunnan diakoniatyöstä. 

 

Vahdon ja Ruskon seurakunnat yhdistyivät 2009. Opinnäytetyöni tavoitteena on tuot-

taa tietoa Vahdon ja Ruskon seurakuntien yhdistymisestä diakonisen vanhustyön ke-

hittämiseksi. Tarkoituksena on selvittää vahtolaisten yli 70-vuotiaiden kokemuksia dia-

koniatyöstä ennen ja jälkeen seurakuntaliitosta.  

 

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja vastaukset lähetetään nimettöminä, jol-

loin niiden alkuperää ei voi selvittää. Ohessa vastauskuori, jonka postimaksu on puo-

lestanne maksettu. 

 

Vahdon kappelineuvosto on hyväksynyt tutkimustyöni ja antanut sille luvan kappeli-

neuvoston kokouksessa 9.12.2013 

 

Pyydän teitä vastaamaan ohessa oleviin kysymyksiin 29.01.2014 mennessä.  

 

Kiitos  

ystävällisin terveisin  

Sosionomi-diakoniopiskelija Virve Koli 
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KYSELYLOMAKE YLI 70-VUOTIAILLE VAHDON KAPPELISEURAKUNNAN JÄSENILLE 

 

Vastaa seuraavaan kysymykseen rengastamalla teille oikea vaihtoehto 

Käytättekö diakoniatyön palveluja?  KYLLÄ EN 

Onko vastaaja   NAINEN MIES 

 

Seuraaviin kysymyksiin vastataan asteikolla 1-5. Rengastakaa vaihtoehdoista Teidän 

ajatuksianne lähimpänä oleva vaihtoehto. 

 

1. Koetteko, että diakoniatyön palvelut muuttuivat myönteisesti seurakuntien yhdis-

tymisen myötä? 

1= täysin samaa mieltä   

2=jokseenkin samaa mieltä  

3=en osaa sanoa 

4=jokseenkin eri mieltä 

5=täysin eri mieltä 

 

2. Koetteko, että diakoniatyön palvelut muuttuivat kielteisesti seurakuntien yhdistymi-

sen myöstä? 

1= täysin samaa mieltä   

2=jokseenkin samaa mieltä  

3=en osaa sanoa 

4=jokseenkin eri mieltä 

5=täysin eri mieltä 

 

3. Onko seurakunnan diakoniatyöllä tarjolla teille sopivia palveluja? 

1= täysin samaa mieltä   

2=jokseenkin samaa mieltä  

3=en osaa sanoa 
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4=jokseenkin eri mieltä 

5=täysin eri mieltä 

 

4. Onko diakoniatyön järjestämä toiminta Teidän mielestänne riittävää? 

1= täysin samaa mieltä   

2=jokseenkin samaa mieltä  

3=en osaa sanoa 

4=jokseenkin eri mieltä 

5=täysin eri mieltä 

 

5. Oletteko tyytyväinen diakoniatyöntekijän tavoitettavuuteen? 

1= täysin samaa mieltä   

2=jokseenkin samaa mieltä  

3=en osaa sanoa 

4=jokseenkin eri mieltä 

5=täysin eri mieltä 

 

6. Onko diakoniatyöntekijän tavoitettavuus parantunut seurakuntien yhdistymisen 

myötä? 

 1= täysin samaa mieltä   

2=jokseenkin samaa mieltä  

3=en osaa sanoa 

4=jokseenkin eri mieltä 

5=täysin eri mieltä 

 

 

Seuraaviin kysymyksiin voitte halutessanne vastata omin sanoin 

 

Millä tavalla seurakuntanne diakoniatyötä tulisi kehittää? Voitte kertoa toiveistanne. 

 

Mitä odotatte seurakuntanne diakoniatyöltä? 
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Toivotteko diakoniatyöntekijältä kotikäyntejä? 

 

 

Mikäli toivotte diakoniatyöntekijältä kotikäyntiä tai muuta yhteydenottoa, voitte halu-

tessanne ottaa yhteyttä Vahdon kappeliseurakunnan diakoniatyöntekijään. 

 


