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Suomen kirkon pappisliitto
Diakoniatyöntekijöiden Liitto

Suomen Kanttori-urkuriliitto

www.pappisliitto.fi

Työelämä ja työyhteisöjen toiminta on syvästi inhimillistä. Monet 
lait ja sopimukset säätelevät työn tekemistä, työoloja ja työstä 
maksettavia etuuksia. Niiden lisäksi on hyviä tapoja, käyttäyty-
misnormeja ja pelisääntöjä, jotka vaikuttavat työelämän ja –kult-

tuurin muotoutumiseen. Vaikka ihmiset olisivat kuinka viisaita ja fiksuja, 
kirjoitettua ja epävirallista sääntelyä aina tarvitaan. Toisaalta, vaikka py-
käliä olisi kuinka paljon ja vaikka ne olisivat kuinka hyviä, ihmiset niitä 
aina soveltavat ja inhimillisten vajavuuksien keskellä.

Seurakuntien työkulttuuri on viime vuosina ollut aikamoisen ryöpy-
tyksen kohteena. Sanotaan, että seurakunnissa ihmiset eivät osaa tehdä 
yhteistyötä ja että huono työilmapiiri on yksi rekrytoitumisen este. Tulisia 
hiiliä kootaan erityisesti johdon päälle. Yhteiskunnalliset laitkin päätyvät 
aina siihen, että esimiehillä on vastuu paitsi johtamisesta myös yhteistyön 
pelisäännöistä, työilmapiiristä, työoloista ja kuormituksen ehkäisemises-
tä. Seurakunnissa on kyse hyvin vanhoista työyhteisöistä, joihin on muo-
toutunut oma hallinto- ja johtamiskulttuurinsa. Niillä on selvästi vaikeuk-
sia sopeutua tilanteeseen, jossa monenlaiset kirkon ulkopuoliset säännök-
set ja viranomaiset tulevat kuvaan ainakin kriisitilanteissa.

Näyttää siltä, että ennen muuta ”alaiskulttuuri” on muuttumassa. Jos 
työntekijä, varsinkin uusi ja nuori, oli ennen vanhaan hiljainen sopeutuja 
ja nöyrä alamainen, ei taatusti ole enää. Nykypäivän koulutetut ja mo-
nella tapaa osaavat seurakuntiin tulijat tietävät myös oikeutensa ja osaavat 
edellyttää asianmukaisia työoloja  ja työvälineitä. Tätä rataa kirkon hen-
kilöstön ikärakenteesta johtuva uusiutuminen johtaa väistämättä myös 
työtapojen ja työkulttuurin muuttumiseen. Seurakunnilla on siis työyhtei-
söinä tilaisuus uudelleen arvioimiseen ja uuden oppimiseen.

Myönteinen merkki on myös se, että ongelmista ja asioista voidaan 
keskustella, jopa vapaaehtoisesti eikä vain pakon tai ulkoisten virikkei-
den edessä. Nykyaikainen verkostoitumisen ja laajan osallistumisen mal-
li pätee tässäkin. Mukaan otetaan tai mukaan pääsevät kaikki ne, joita 
asia koskee tai joilla on jotain aiheeseen liittyvää osaamista ja sanotta-

vaa. Lainsäätäjän, työmarkkinakoneis-
ton, johdon ja julkisuuden ohella muka-
na on myös henkilöstöjärjestöjen am-
matillinen osaaminen.

Tässä lehdessä on aineistoa, joka 
toivottavasti virittää keskustelua kirkon 
työelämästä ja sen kiistämättömis-
tä ongelmista. Kirjoituksista näkyy, et-
tä asioita on tähän mennessä pohdittu 
jo pitkään ja monella taholla. Paljon on 
myös toimintaa asioiden muuttamisek-
si ja parantamiseksi. Vaikka kirkolla on-

kin aikaa, sitä ei ole syytä tuhlata turhaan jahnaamiseen siellä, missä tie-
detään sekä ongelma että sen ratkaisu.

Joulun seutu on seurakunnissa kiireistä ja usein myös henkisesti kuor-
mittavaa aikaa. Jumalan lihaksi tuleminen on ihme, jota saamme häm-
mästellä vuodesta toiseen. Keskinäiset suhteemme niin työ- kuin yksityis-
elämässämme ovat kuitenkin meidän vastuullamme.

Rauhallista joulun aikaa.

Esko Jossas
Pappisliiton toiminnanjohtaja
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Pappisliiton internetosoite on www.pappisliitto.fi
Sieltä löytyy myös Cruxin nettiversio

Kun aloitin nykyisessä työpaikassani, sain sil-
loiselta esimieheltäni kirkkoherra Tapio Sa-
ranevalta hyvät työntekijän toimintaohjeet 
selityksineen. Ensimmäinen ohje oli ”Pyri 

ottamaan jokainen kirkolle tulija vastaan niin kuin 
hän olisi paras ystäväsi”. Tämän jälkeen monet oh-
jeet liittyivät työyhteisöön, esimieheen ja yhteistyö-
hön siinä seurakuntalaisia unohtamatta. Kaikessa 
työssä, missä kohdataan ihmisiä ja missä tehdään 
yhdessä työtä, tarvitaan selkeät toimintaohjeet.

Käytyäni väliesimiehenä kehityskeskustelut dia-
koniatiimiläisten kanssa viime syksynä, sain kuul-
la monilta työryhmän jäseniltä erilaisista päivit-
täin hiertävistä asioista, jotka häiritsevät työntekoa 
ja nakertavat työssä viihtymistä. Keskusteluissa pu-
huttiin onneksi myös hyvistä asioista. Kokosin kaikki 
yhteiset asiat, sekä hyvät että huonot, ja tiimipala-
verissa keskustelimme yhdessä tältä pohjalta. Usei-
den työntekijöiden häiritseviksi kokemien asioitten 
parantamiseksi päätimme laatia yhteiset pelisään-
nöt. Nyt olemme hioneet pelisääntöjä jo vuoden 
verran. Keskustelu ei alkuun edennyt vailla suuria 
tunteita. Joku koki itsensä syyllistetyksi. Meitä kui-
tenkin auttoi sen toteaminen, että jokaisella meistä 
on omat heikkoutemme ja vahvuutemme. Tunnem-
me toisemme ja tiedämme, miten jokaisella meistä 

on oma kilvoittelun paikkansa. 
Nyt pelisäännöt ovat kirjoitettuna huoneentau-

luksi. Huoneentaulussamme on 10 käskyä esim. 
”Vaali levollista ilmapiiriä. Käytä puhelinta tai me-
ne käymään, älä huuda huoneesta toiseen”. Jossain 
vaiheessa yritimme muuttaa käskymuotoja myön-
teisesti ilmaistuiksi lauseiksi tyyliin ”Työryhmämme 
jäsen on ajoissa paikalla, jotta kokous voidaan aloit-
taa täsmällisesti”, mutta keskustelun jälkeen päätet-
tiin pitää voimassa napakat kehotukset esim. ”Pidä 
itsestäsi huolta. Tämä koskee ruumiillista, henkistä, 
hengellistä ja sosiaalista hyvinvointiasi”.

Listalle on siis nostettu niitä asioita, jotka päivit-
täisessä työssä toistuvina häiritsevät ja joista pieni-
nä harmeina alkaa kasvaa isoja harmeja. Perheessä 
tai muussa ihmisyhteisössä elävät tuntevat saman 
ilmiön, miten pienistä leivänmuruista pöydällä tai 
partakarvoista lavuaarin reunalla saattaa tulla riidan 
laukaisija tilanteessa, jossa ”kuppi on täynnä”.

Olemme tiimissä sopineet hiljattain jopa käsi-
merkistä, jota on lupa käyttää, jos ei saa sanoin 
huomautettua pelisäännön rikkomisesta. Pelisään-
töjen valmistuminen ei ole poistanut harmittavia asi-
oita kertaheitolla. Nyt ollaan asioista kuitenkin avoi-
mesti keskusteltu ja kaikki tietävät, mihin tulee pyr-
kiä. Iloksemme huomaamme joissakin asioissa edis-
tystäkin eli olemme matkalla parempaan.

Vaikka esimiehen tehtävä on katsoa kokonai-
suutta, nähdä pitemmälle, organisoida ja luoda pe-
lisääntöjä, on yhdessä luodut säännöt paremmin 
sitouttavia kuin ylhäältä valmiina tulevat. Jos teillä 
ei ole vielä omia joukkuesääntöjä työyhteisössänne 
valmiina, tee aloite niiden työstämiseksi!

Leena Vanne
Diakoniatyöntekijöiden Liiton puheenjohtaja

Pelisäännöt 
selväksi
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Hyviä töitä esiteltiin Studia 2003 messuilla

Kirkon rekrytointihanke etenee
Kirkon keväällä julkaiseman rekrytointioppaan innoit-
tamana kirkollisia töitä esiteltiin lokakuussa järjeste-
tyillä Studia –messuilla Helsingin Wanhassa Satamassa.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kirkko oli mukana lukiolaisille 
suunnatussa Studia –tapahtumassa. Tavoitteena oli näyttäytyä var-
teenotettavana vaihtoehtona muiden työnantajien joukossa ja luoda 
kontakteja.

Studia –messut on lukiolaisten liiton järjestämä tapahtuma, jo-
ka kerää vuosittain tuhansia nuoria ympäri Suomea Helsingin Wan-
haan Satamaan. Siellä he voivat kolmen päivän ajan tutustua erilai-
siin työllistymisvaihtoehtoihin.  Tänä  vuonna messut  järjestettiin 
28. - 30.10.2003. Suurin osa messuasettajista on työnantajia, mutta 
myös ammattiyhdistykset, yliopistot, poliittiset nuorisojärjestöt ja eri-
laiset koulutusta tarjoavat tahot markkinoivat opiskelijoille tarjoami-
aan mahdollisuuksia. 

Myös Akavan kirkolliset ammattiliitot (AKI) olivat messuilla mu-
kana. Liitot osallistuivat messujen toteutukseen ja suunnitteluun alus-
ta alkaen. Käytännössä diakonian, kirkkomusiikin ja teologian opis-
kelijat päivystivät osastolla kertoen omasta opiskelustaan ja yleensä 
kirkollisista ammateista. Alasta kiinnostuneet lukiolaiset saivat mes-
suosastolta mukaansa opiskelijoille suunnattua Crux-lehteä sekä eri-
laisia esitteitä. Monet osastolla käyneistä lukiolaisista kertoivat pohti-
vansa vielä ammatinvalintaa, ja he olivat tulleet messuille tutustuak-
seen mahdollisiin vaihtoehtoihin. 

Kirkollisella osastolla työskennelleet eivät luoneet kontakteja ai-
noastaan ammatinvalintaa aprikoiviin nuoriin. He idän lisäkseen 
opettajat, erityisesti oppilaanohjaajat, kyselivät ahkerasti kirkon tar-
joamista vaihtoehdoista. Moni totesi keväällä ilmestyneen rekrytoin-
tioppaan antavan raikkaan ja monipuolisen kuvan kirkosta. Useihin 
kouluihin opas oli toimitettu jo keväällä postitse, ja opettajat kertoi-
vat olevansa tietoisia kirkon rekrytointihankkeesta.

Kirkkohallitus oli Studia –messuhankkeen pääkoordinaattori. Kir-
kollisen alan osastoa oli AKI:n lisäksi toteuttamassa Seurakuntien Vi-
ran- ja Toimenhaltijain Liitto (SVTL).

Hanna Tervanotko

Kesämökkivaraus 
2004

Diakoniatyöntekijöiden Liiton 
kesämökki Maaningalla on jäl-
leen ensi kesänä liiton jäsenten 
ja heidän läheistensä käytössä 
kesä - elokuun ajan. 

Mökkivarauksia otetaan vas-
taan tammi - maaliskuun aika-
na liiton toimistossa puh. 09-
1502 487 / Pirjo Heikkinen. 

Aiempien kokemusten mu-
kaan kesäkuun alussa ja elo-
kuun loppupuolella on ollut 
paremmin tilaa. Niiden, joilla 
on mahdollisuus (esim. eläke-
läiset), kannattaa varata näitä 
viikkoja. Heinäkuun viikoille 
on yleensä runsaasti kysyntää, 
joten kaikki halukkaat eivät sil-
loin valitettavasti pääse lomai-
lemaan mökille.

Etusija annetaan edelleen 
ensikertalaisille varausjärjes-
tyksessä. Muut voivat jättää 
varaustoiveensa odottamaan 
ensikertalaisilta vapaiksi jää-
viä viikkoja, kannattaa ilmoit-
taa kaikki sopivat viikot. Ensisi-
jaisesti mökkivarauksia otetaan 
kokonaisille viikoille, viikonlo-
puille vain jos mökki olisi muu-
ten tyhjillään.

Kirjallinen varausvahvistus 
lähetetään lomaviikon saaneil-
le huhtikuun puoliväliin men-
nessä.

Mahdollisia peruutuspaik-
koja kannattaa tiedustella pit-
kin kevättä ja kesää.

Lisätietoja Maaningan Pi-
hakytö-kesämökistä löytyy lii-
ton kotisivuilta www.dtl.fi (Jä-
senten omat sivut, Salaisten si-
vujen lopusta).
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Hengellinen 
ulottuvuus 

diakoniatyössä
Diakoniaopiskelijoiden valtakunnallinen 

neuvottelupäivä 

Ma 26.1.2004 klo 9.30 - 15.00 ravintola Vaunu,
Ratamestarinkatu 11, Itä-Pasila, Helsinki

OHJELMA

9.30 Aamukahvi

10.00 Avaus
Diakoniatyöntekijöiden Liiton puheenjohtaja Leena Vanne

10.15  Sielunhoito osana diakoniatyötä
Professori Paavo Kettunen, Joensuun yliopisto 

12.00 Lounastauko
(Kukin kustantaa lounaan itse, lounaan hinta 5,20 - 7,30)

13.00 Diakoniatyöntekijä ihmisen apuna
Vuoden diakoniatyöntekijä Aino Kulpakko, Pelkosenniemi  
14.00  Hengellisyys arjen työssä – helppoa vai vaikeaa?
Diakoni Kari Martikainen, Lahti

15.00 Päivän päätös

Ilmoittautuminen 14.1.2004 mennessä pirjo.heikkinen@dtl.inet.fi 
tai puh. 09-1502487.

Järjestäjinä Diakoniatyöntekijöiden Liitto sekä Kirkkohallituksen 
diakonia- ja yhteiskuntatyö. 

TERVETULOA!

Kirkolliskokousvaali tulossa!

Papit 
valitsijayhdistyksiä 

perustamaan

Seuraava kirkolliskokouskausi on 
2004 – 2007.
Maallikko- ja pappisedustajien 
valintaprosessi on jo käynnisty-
nyt. Avainpäivämäärät  ovat:
- 15.12.2003, johon mennessä eh-
dokaslistat on toimitettava tuo-
miokapituliin
- 9.2.2004, jolloin vaali käydään 
rovastikunnittain.
Pappisedustajien vaalissa ehdo-
kaslistan voi perustaa kolme ao. 
hiippakunnassa äänioikeutettua 
pappia.
Ehdokkaita yhdellä listalla voi ol-
la enintään kolme kertaa hiippa-
kunnan pappisedustajien määrä.
Pappisliitto toivoo jäseniltään 
aktiivisuutta sekä ehdokasaset-
telussa että varsinkin äänestä-
misessä.

AKAVA-JS tehostaa koulutettujen 
edunvalvontaa

Julkisalan koulutettuja palkansaajia edustava neuvottelujärjestö AKA-
VA-JS muuttaa sääntöjään ja ottaa käyttöön uuden nimen 1.1.2004 lu-
kien. ”Uudistukset tulevat tehostamaan julkisalan koulutettujen työn-
tekijöiden edunvalvontaa. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on varautua 
muualla työmarkkinakentässä käynnistyneeseen järjestölliseen kehi-
tykseen”, puheenjohtaja Erkki Kangasniemi kertoo.

Marraskuussa Helsingissä koolla ollut vuosikokous päätti uudes-
ta nimestä, joka on Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO 
ry. Sääntöuudistuksessa mm. väljennettiin jäsenyyskriteerejä. Järjes-
tön johtoon vuosiksi 2004 - 2005 valittiin OAJ:n puheenjohtaja Erk-
ki Kangasniemi. Kangasniemi johti AKAVA-JS:ää sen perustamisesta 
lähtien vuodesta 1994.

JUKOn hallitukseen valittiin puheenjohtaja ja 10 jäsentä varajä-
senineen. Suomen kirkon pappisliiton toiminnanjohtaja Esko Jossas 
on yksi varajäsenistä.

Diakonia-
työntekijöiden 

Liiton 
toimisto 

on suljettu 
22. - 26.12.2003

Suomen 
Kanttori-urkuriliiton 

toimisto 
on suljettu 

22.12.2003 – 
6.1.2004
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Vuoden Pappi 2003 on 
Hämeenkosken kirkkoherra 

Matti Piispanen 
Suomen kirkon pappisliiton hallitus on 
valinnut Vuoden Papiksi 2003 kirkkoher-
ra Matti Piispasen Hämeenkoskelta. 

Valinta julkistettiin Pappisliiton valtuuston varsi-
naisen syyskokouksen yhteydessä. Matti Piispanen 
on syntynyt 1952 ja vihitty papiksi 1978. Ennen tu-
loaan Hämeenkosken kirkkoherraksi hän on toimi-
nut seurakuntapappina Nastolassa ja Imatralla se-
kä pappina ulkosuomalaisten keskuudessa Ruotsin 
Sigtunassa. Hämeenkosken kirkkoherraksi hänet 
valittiin 1992.

Hämeenkoski on pieni, alle 2000 hengen seura-
kunta Päijät-Hämeessä. Kirkkoherra on seurakun-
nan ainut pappi. Monien pienten seurakuntien ta-
voin Hämeenkoski kamppailee vähenevien henki-
löstö- ja talousresurssien kanssa. Matti Piispanen 
on usean vuoden ajan ollut rakentamassa seura-
kuntien välistä yhteistyötä, jonka avulla perustoi-
minnot turvattaisiin ja pienetkin yksiköt voisivat 
pysyä kehityksen mukana.

Piispanen on voimakkaasti vaikuttanut siihen, 
että seurakunnalla on yhteisiä työntekijöitä naapu-
riseurakuntien kanssa ja yhteistä toimintaa. Tämä 
koskee niin seurakunnan tukitoimintoja, kuten ta-
loushallintoa, kirkkoherranviraston hoitoa, atk-toi-
mintoja ja tiedotusta kuin varsinaistakin toimin-
taa: päiväkerhoja, diakoniatyötä, rippikoulun isos-
koulutusta. Hän on mukana johtamassa projektia, 
jossa kirkkohallituksen tuella tutkitaan kaikkien 16 
Lahden talousalueen seurakunnan yhteistyömah-
dollisuuksia. 

Naapuriseurakuntien kanssa tehtävän yhteis-
työn rinnalla Piispanen on ollut kunnan ja seura-
kunnan yhteistyön rakentajana. Verkostoitumal-
la on luotu edellytyksiä niin paikkakunnan nuo-
risotyön vahvistamiseen kuin nuorisotyöttömyyden 
poistamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyynkin.

Hämeenkoskella kaikki tuntevat kirkkoherran-
sa. Matti Piispanen on parhaimmillaan sielunhoito-
työssä ja kirkollisissa toimituksissa. Hän on suoma-
lainen Isä Camillo, jonka kanssa voi vaihtaa kuulu-
misia, missä ikinä tavataankin. 

Valitsemalla Matti Piispasen Vuoden Papiksi 
2003, Pappisliitto haluaa nostaa esiin evankelis-lu-
terilaisen kirkon pienet seurakunnat ja niiden kirk-

koherrat. Perusseurakuntatyötä ei voida turvata pie-
nissä seurakunnissa ilman laaja-alaista, ennakko-
luulotonta yhteistyötä tai seurakuntaliitoksia. Edes-
sä olevan muutoksen johtamiseen tarvitaan päättä-
väisyyttä, malttia ja viisautta. Kuten Hämeenkoski 
ja sen kirkkoherran Matti Piispasen toiminta osoit-
tavat käytettävissä on monia teitä.

Matti Piispanen on naimisissa ja hänellä on täy-
si-ikäinen poika.

Vuoden Pappi 2003 on kirkkoherra Matti Piispanen 
Hämeenkoskelta.

Es
ko

 J
äm

sä
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Sinä lapsi- ja /tai perhetyössä oleva teologi!

Tule mukaan lapsityön teologien neuvottelupäiville 29. - 30.1.2004 Seurakuntaopistolle Järven-
päähän. 

Neuvottelupäivien aiheena ovat tunteet. Tutustumme myös uuteen Godly Play – Raamatun kerron-
tametodiin. 

Ensimmäisen päivän iltana on Kirkon lapsityön teologit ry:n (KLT) vuosikokous, jonka jälkeen on 
kaikille avoin keskustelutilaisuus. Illan aikana pohditaan yhdessä lapsityön teologien asemaa ja identi-
teettiä sekä sitä, miten KLT voisi tukea lapsi- ja perhetyössä olevia teologeja heidän työssään. 

Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös ne, jotka eivät ole KLT:n jäseniä. Sinun kokemuksesi ja ajatuk-
sesi ovat tärkeitä; tule mukaan jakamaan niitä toisten, samaa työtä tekevien kanssa.

Ilmoittautuminen s-posti: kurssit@srk-opisto.fi tai puh. 09-271 9627  10.1. mennessä.
Lisätietoja voit kysellä KLT:n hallituksen sihteeriltä Nina Tapiolta puh. 09-8306594 / 040-571 4811,

s-posti: nina.tapio@evl.fi.

Naisteologiyhdistyksen 
70-vuotisjuhla 

18.3.2004 
Helsingin tuomiokirkko ja krypta 

Juhlan ohjelma:
 
klo 10-11.30 tervehdysten vastaanotto, krypta 

klo 12 viikkomessu tuomiokirkossa, saarna piis-
pa Eero Huovinen, lounas ja kakkukahvit kryp-
tassa 

klo 14 päiväjuhla kryptassa, juhlapuhe TT Kyl-
likki Tiensuu, TT Pirkko Lehtiön kirjoittaman 
Naisteologihistoriakirjan julkistaminen, näy-
telmä, päätössiunaus piispa Erik Vikström 

klo 16 yhdistyksen vuosikokous 

klo 19  iltajuhla, ravintola Aurinko, illalliskor-
tit á 30 euroa 

Ilmoittautumiset 29.2. mennessä.
Tiedustelut: puheenjohtaja Leena Salmensaari, 
leena.salmensaari@espoonseurakunnat.fi tai
puh. 040- 513 0837.

Mietitkö matkaa 
Århusin 

kirkkomusiikki-
symposiumiin?

Pohjoismainen kirkkomusiikkisymposium jär-
jestetään 16. - 19.9.2004 Tanskassa Århusin 
kaupungissa. 

Suomen Kanttori-urkuriliitto selvittää parhail-
laan jäsenistöään varten edullista ja sujuvaa 
matkustustapaa symposiumiin.

ILMOITA LIITON TOIMISTOON TIISTAI-
HIN 16.12.2003 MENNESSÄ sähköpostitse tai 
kirjeitse, yhteystiedot lehden taka-aukeamalla, 
JOS HALUAT LIITON HOITAVAN MAT-
KAJÄRJESTELYJÄ PUOLESTASI.

Jos ryhmäalennusten edellyttämä määrä 
kiinnostuneita löytyy, liitto pyytää matkatoi-
mistoilta tarjouksen ryhmämatkasta Helsinki - 
Århus - Helsinki. Tarvittaessa voidaan järjes-
tää menomatka sekä torstaina että perjantaina. 
Paluu olisi sunnuntaina päätösmessun jälkeen. 
Liitto tekee yhteisen matkavarauksen ja laskut-
taa matkan kustannukset osallistujilta.

Lisätietoa symposiumista saat internetistä 
osoitteesta www.nks2004.dk.
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Suomen Kanttori-urkuriliitolla on kaksikymmen-
tä alueellista alaosastoa. Näistä yksi, Uudenmaan 
kanttori-urkuriyhdistys, on kuitenkin pari vuotta 
sitten päättänyt lopettaa toimintansa aktiivisten 
osallistujien puuttuessa. Liiton hallitus pitää tilan-
netta uusmaalaisten kanttoreiden kannalta erittäin 
huonona ja pohtii keinoja, joilla turvattaisiin hei-
dän mahdollisuutensa halutessaan osallistua ala-
osastotoimintaan.

Liitto kutsui lokakuun lopussa muutamia uus-
maalaisia kanttoreita sekä lähialueiden alaosasto-
jen kanttoreita aivoriiheen, jossa etsittiin erilaisia 
malleja alaosastotoiminnassa ammottavan aukon 
paikkaamiseksi. Tilaisuuteen osallistui liiton pu-
heenjohtajan ja toiminnanjohtajan lisäksi Heikki 
Poutanen Helsingistä, Marja-Liisa Talja Espoos-
ta, Mika Sagulin Vantaalta ja Satu Ranta-Savon-
tie Nurmijärveltä.

Keskustelussa todettiin, että Uudenmaan suur-
ten seurakuntayhtymien kanttoreilla on niin paljon 
yhteistoimintaa ja kokouksia oman yhtymän sisäl-
lä, että alaosastotoiminnalle ei tahdo löytyä aikaa. 
Myös Uudenmaan alueen maantieteelliset etäisyy-

det - Hangosta Loviisaan - ovat pitkiä, ei-
vätkä kulkuyhteydetkään välttämättä ole sujuvat.

Alaosastotoiminta tarjoaisi uusmaalaisille kant-
toreille paremmat mahdollisuudet paikallistason 
ammatilliseen ja taloudelliseen edunvalvontaan, 
kun kontakti liittoon olisi virallisella pohjalla ja 
yhteydet molempiin suuntiin olisivat säännölliset. 
Monilla alaosastoilla on myös merkittävää musiikil-
lista yhteistyötä ja virkistystoimintaa. Alaosastotoi-
mintaa säätelevät säännöt eivät edellytä kohtuut-
toman suurta byrokratiaa, eikä jäsenmaksun kerää-
minenkään ole välttämätöntä.

Kokouksen keskustelun pohjalta hahmottui 
suunnitelma alaosastotoiminnan herättämiseksi 
Uudellamaalla. Uuttamaata lähellä olevia alaosas-
toja pyydetään toivottamaan uusmaalaiset kantto-
rit tervetulleiksi tutustumaan alaosastojen kevät-
kokouksiin tammikuussa. Liitto informoi Uuden-
maan alueen seurakuntien kanttoreita kokousten 
ajankohdasta ja pitopaikasta kirjeitse lähiaikoina. 
Syksyllä 2004 liitto järjestää Uudenmaan kantto-
ri-urkuriyhdistys ry:n uudelleenperustamiskokouk-
sen Helsingissä.

Uusmaalaiset kanttorit vailla alaosastoa 
- toivottavasti ei kauan

Kassa ottaa vuoden 2003 lopulla käyttöön Do-
masoftin elektronisen arkistointi- ja asianhallin-
tajärjestelmän. Kaikki kassaan saapuvat päivära-
hahakemukset liitteineen skannataan kassan si-
säiseen verkkoon, jonka jälkeen asiat käsitellään 
näyttöpäätteeltä. Uusi tekniikka tarkoittaa siirty-
mistä asiakirjojen sähköiseen käsittelyyn. Muutok-
sen myötä kassan puhelinpalveluaika laajenee maa-
nantaista torstaihin klo 9 - 15 väliselle ajalle.

Vuoden 2004 alusta kassa ottaa etuuskäsittelys-
sä käyttöön SysOpen Oy:n Tytti-maksatusjärjestel-
män aikaisemman Sampo Pankin järjestelmän si-
jaan. Päätökset ja kirjeet lähtevät kassasta Postin e-
kirjeinä. Tytti ja Domasoft toimivat saumattomasti 
yhteen, joten järjestelmämuutos tulee tehostamaan 
hakemusten käsittelyä. Vuodenvaihteen muutostyöt 
voivat aiheuttaa töiden kasautumista ja käsittelyn 
tilapäistä hidastumista. 

Tytti-maksatusjärjestelmään liitetään Elisan 
palvelunumero, josta päivärahan hakija saa tiedon 
etuuden viimeisimmästä maksupäivästä.

Tytti-järjestelmään tullaan jatkossa liittämään 
Web-Tytti, jossa kassan jäsenet voivat netin väli-
tyksellä käydä katsomassa päivärahapäätöksiä ja 
maksuilmoituksia koskevia tietojaan. Web-Tytissä 

voi myös täyttää, allekirjoittaa ja lähettää työttö-
myyspäivärahahakemuksen sähköisesti.

UUSI PUHELINNUMERO JA 
PUHELINPALVELUAJAT VUONNA 2004

Kassan puhelinnumerot vaihtuvat 2.1.2004. Uu-
si palvelunumero on (09) 7206 4343. Faksinumero 
on entinen (09) 272 1212. Kassan uudet puhelin-
palveluajat ovat maanantaista torstaihin klo 9 – 15. 
Muutostöiden johdosta puhelinpalvelua ei ole ajalla 
29.12.2003 – 5.1.2004.

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa tiedottaa
Uutta tekniikkaa 

Kassan yhteystiedot 
1.1.2004 lukien:

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa
Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki

puh. (09) 7206 4343 
maanantaista torstaihin klo 9 - 15
faksi (09) 272 1212
s-posti: erityiskoulutettujen.tk@erko.fi 
kotisivut: www.erko.fi.
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Pappisliiton valtuusto koolla Helsingissä 22. - 23.10.2003

HALLITUKSEN JÄSENET 
VUOSIKSI 2004 – 2005

Hallituksen jäseniksi valittiin erovuoroisten tilalle:
Turun arkkihiippakunta: 
Taatila, Matti (uudelleen)
Tampereen hiippakunta: Östring, Lasse
Mikkelin hiippakunta: Silvonen, Leena
Kuopion hiippakunta: Häkkinen, Kati
Helsingin hiippakunta: Hiilamo, Kirsi
Espoon hiippakunta: Huttunen, Jukka (läsnäolo- 
ja puheoikeus)

Vuosiksi 2003 - 2004 valitut hallituksen jäsenet ovat:
Borgå stift: Forsén, Stefan 
Oulun hiippakunta: Salminen, Matti
Lapuan hiippakunta: Wuolio, Seppo

PAPPISLIITON TULOS- JA TOIMINTA-
SUUNNITELMA VUODELLE 2004

Kokous hyväksyi liiton tavoitteet, toiminnan 
painopisteet ja päälinjat vuodelle 2004. Suunnitelma 

julkaistaan kokonaisuudessaan 
kotisivuilla.

JÄSENMAKSUT

Vuoden 2004 jäsenmaksuiksi vahvistettiin:
- aktiivi-, maisteri- ja kandidaattijäsenet 1,0 % var-
sinaisesta palkasta
- ulkomailla työskentelevät 70 €/v tai 5,8 €/kk
- työelämän ulkopuolella olevat 70 €/v tai 5,8 €/kk
- kaksoisjäsenet 45 €/v
- eläkeläisjäsenet 40 €/v
- opiskelijat 0 €

VUODEN 2004 MATKA-APURAHA 300 €

Apurahaa voivat anomuksesta saada liiton varsi-
naiset jäsenet (myös kaksoisjäsenet) liiton järjes-
tämille ulkomaan opintomatkoille (myös opiskeli-
jat) tai muille ulkomaille suuntautuville opintomat-
koille. Edellytyksenä on, että edellisestä apurahas-
ta on kulunut kuusi täyttä kalenterivuotta (Vuosi 
2004: 1997).

CredoNet Oy suomensi ja lanseerasi 1990-luvun lo-
pulla Suomen markkinoille norjalaisen Duplo Da-
ta AS:n LabOra-ohjelmistoperheen. Ohjelmat ovat 
saaneet alusta alkaen suomalaisessa asiakaskunnas-
sa hyvän vastaanoton ja esimerkiksi LabOra -juma-
lanpalvelusohjelma on tällä Suomessa käytössä jo 
yli puolella seurakunnista.

Tänä keväänä CredoNet päätti keskittää liike-
toimintansa puhtaasti internet-palveluiden tuotta-
miseen. Osana tätä keskittämisprosessia se etsi atk-
ohjelmilleen ”hyvää kotia” ja niin siirtyivät LabO-
ra-tuoteperheen ja Capellan Suomen oikeudet sekä 
liiketoiminta keväällä pietarsaarelaiselle Mronelle. 

LABORA

Ensi töikseen Mrone kartoitti ohjelman käyttäjä-
tyytyväisyyden ja se näyttikin olevan hyvä. Erityi-
sesti esimerkiksi keskisuuria ja suuria seurakuntia 
miellytti LabOran monipuolisuus ja verkko-omi-
naisuudet. 

Hintaan ja koulutukseen esitettiin toivomuksia 
ja niihin Mrone on aluksi panostanutkin. Mrone sai 
neuvoteltua hintaan yli 30 %:n alennuksen. Koulu-
tustilaisuuksia on nyt kesän ja syksyn mittaan pidet-
ty kymmenkunta eri puolella Suomea. Lisäksi La-
bOran itseopiskelua helpottamaan on vielä syksyn 
aikana tulossa uutuutena SmartStart –paketti.

CAPELLA

Capella on yksi maailman suosituimmista nuotin-
nusohjelmista. Helppokäyttöisyyden lisäksi, se on 
ainoa suomenkielinen ja siksi sitä käyttääkin niin 
harrastelijat ja ammattimuusikot. 

Capella Scanilla voit lukea valmiit nuotit ja 
nuottikirjat suoraan nuotinnusohjelmaan käsitel-
täväksi. Sekin on koko-
naan suomenkielinen. 
Capellan hintoihin teh-
tiin syksyllä reilu, yli 45 
%:n leikkaus. 

Capellasta on par-
haillaan työn alla 5.-
versio. Myös se tullaan 
suomentamaan.

Yhteystiedot:
Mrone
Ahlströminkatu 20 A, 
68600 Pietarsaari
puh. 06-723 1300, fax. 
06-723 1299
sähköposti: 
info@mrone.fi, kotisivu: 
www.mrone.fi

Muutoksia LabOran ja Capellan edustuksessa
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Leirit ja retket ovat osa diakoniatyötä. Tällaista toi-
mintaa järjestettäessä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota toiminnan turvallisuuteen ja vastuukysy-
myksiin. Työntekijöiden ja leiriläisten lukumäärien 
suunnitteleminen on osa retken tai leirin suunnitte-
lua. Leiriolosuhteiden tulee olla sellaiset, että niissä 
voidaan pitää turvallinen leiri. 

Työturvallisuuslaki (28.8.2002/738) velvoittaa 
jokaista työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden 
turvallisuudesta ja terveydestä työstä. Myös työnte-
kijä on velvollinen huolehtimaan käytettävissään 
olevin keinoin omasta ja muiden turvallisuudesta. 
Laki kiinnittää myös huomiota työn kuormittavuu-
teen, yksin työskentelyyn sekä väkivallan uhkaan. 
Työturvallisuuslakia tulee noudattaa myös leiri- ja 
retkityössä.

HENKILÖKUNTA

Diakoniatyöntekijöiden Liitto suosittelee, että 
diakonialeireillä ja -retkillä tulee aina olla ympäri-
vuorokautisesti diakoniatyöntekijän lisäksi vähin-
tään yksi palvelussuhteessa oleva työntekijä ja riit-
tävä määrä vapaaehtoisia työntekijöitä. Lisäksi lei-
rillä tarvitaan asianmukainen keittiö- ja kiinteistö-
henkilöstö. Leirin / retken työntekijöiden lukumää-
rän tulee olla suhteessa leiriläisten kuntoon ja ter-
veydentilaan sekä leiriolosuhteisiin. Ympärivuoro-
kautisesti tulee olla paikalla ainakin:

- Alle 25 osallistujaa  2 palvelussuhteessa olevaa 
työntekijää

- 25-35 osallistujaa 3 palvelussuhteessa olevaa 
työntekijää

- 36-45 osallistujaa    3-4 palvelussuhteessa ole-
vaa työntekijää

Työntekijöiden lisäksi tarvitaan riit-
tävä määrä palkkiotoimisia avustajia ja 
/ tai vapaaehtoisia. Yhteistyöleireillä (esim. kunti-
en tai järjestöjen kanssa) on huomioitava, että ym-
pärivuorokautinen henkilöstömäärä ei alita edellä 
mainittuja suosituksia. Mikäli leirillä on sairaan-
hoitoa tarvitsevia leiriläisiä, hoidon tulee olla lei-
riolosuhteissa saman tasoista kuin kotioloissa. Lei-
rivastaavan on syytä harkita, voidaanko huonokun-
toiselle tai sairaalle leiriläiselle taata riittävän tur-
valliset olosuhteet. (kts. Kirkkohallituksen yleiskir-
je 14/2001.)

Leiristä / retkestä vastaaville työntekijöille tulee 
varmistaa riittävä, keskeytyksetön yöuni. Tarvitta-
essa tulee käyttää erillistä yövalvojaa. 

VASTUUT

Ohjaajat ovat vastuussa osanottajien turvallisuudes-
ta. Ohjaajalle, jonka seurakunta on määrännyt oh-
jelma- ja turvallisuusvastuuseen, kuuluu kokonais-
vastuu leirin / retken turvallisuudesta. Vastuuta ei 
voida siirtää toiselle henkilölle.

Ennen leiriä / retkeä on hyvä tarkistaa, että seu-
rakunnan leiri- ja retkivakuutus on kunnossa ja voi-
massa sekä arvioitava, onko vakuutus riittävän kat-
tava. Erityisesti on syytä tarkistaa, että retki- ja lei-
rivakuutus koskee muitakin kuin vain oman seura-
kunnan jäseniä. Turvallisuusnäkökulmat on hyvä 
selvittää leirin / retken alussa tai osallistujille lähe-
tettävässä kirjeessä. Yhteistyöleirejä suunniteltaes-
sa vastuukysymyksistä on sovittava etukäteen. Eri-
tyisesti on syytä sopia siitä, kenen vastuulla leiriläis-
ten turvallisuus.

Diakoniatyöntekijöiden Liiton hallituksen suositus
diakonialeirien ja -retkien henkilöstöstä

Suomen Kirkkomuusikoiden Kamarikuoro

Kirkkolaulajat
ottaa uusia laulajia kaikkiin ääniin.

Tulevia projekteja:
- Virsiäänitys YLE:lle

- Beethoven: Missa Solemnis (joht. Heikki Seppänen)
- Janacek ja Copland -konsertti (joht. Harri Kerko)

Tiedustelut sekä ilmoittautumiset koelauluun:
Kaisa Suutela-Kuisma, puh. 044 7745 291 tai kaisa.suutela@muovikuisma.fi

Sanna Mansikkaniemi, puh. 040 5153 254 taimansikka@pp.surffi.net
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Kanttoreiden valtakunnalliset neuvottelupäivät 
pidetään Kuopiossa 4. - 6.2. 2004. Päivien ohjel-
ma muodostuu yhteisistä jumalanpalveluksista, kes-
kusteluista, työpajatyöskentelyistä, konserteista sekä 
kollegojen tapaamisesta.
Ohjelmaa valmisteltaessa on pyritty vastaamaan 
ajankohtaisiin haasteisiin mutta myös keskittymään 
perusasioihin.

Kanttoripäivien järjestäjinä ovat Kirkon juma-
lanpalveluselämän ja musiikkitoiminnan yksik-
kö (KJM) yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen, Si-
belius-Akatemian Kuopion osaston, Kuopion hiip-
pakunnan, Kuopion seurakuntayhtymän, Suomen 
Kanttori-urkuriliiton ja Suomen Kirkkomusiikkilii-
ton kanssa. Valmistelutyöryhmän jäsenet ovat Sep-
po Kirkinen (puheenjohtaja), Lasse Erkkilä, Han-
nu Niemelä, Leila Savolainen, Elina Laakso, Erkki 
Tuppurainen, Ranja Purma (30.11.2003 saakka) se-
kä Ulla Tuovinen (sihteeri).

Kaikille kanttoreille on lähetetty kutsu. Ilmoit-
tautuneita on jo lähes kolmesataa, mutta Kantto-
ripäiville voi edelleen ilmoittautua. Ilmoittautu-
mislomakkeen saa myös internetistä osoitteesta 

www.evl.fi/kkh/to/kjmk/ilm_kanttp_
04.rtf. Lomake lähetetään osoitteeseen 
Kirkkohallitus/KJM, PL185, 00610 
Helsinki tai sähköpostin liitetiedosto-
na helena.juhola@evl.fi

Osallistumismaksu on 31.10. jälkeen ilmoittautu-
neille 100 euroa, lisäksi voi ostaa 15 euron hintai-
sen illalliskortin. Osallistumismaksu sisältää ohjel-
man, ohjelmaan liittyvät kahvit ja kuljetuksen se-
kä konserttilipun. Kirkkohallitus laskuttaa maksut 
neuvottelupäivien jälkeen. Matkoista, majoitukses-
ta ja ruokailuista osallistujat huolehtivat itse.

Kirkkomusiikin opiskelijoiden osallistumismak-
su on vain 20 euroa. Opiskelijat saavat tietoa päi-
vistä oppilaitoksensa ilmoitustaululta sekä yhdys-
opiskelijoilta (Oulu: Hanna-Maria Keränen, Kuo-
pio: Minna Nappari, Helsinki: Olli Pyylampi, Tam-
pere: Anna Kosola).

Lisätietoja kanttoripäivistä antavat toimistosih-
teeri Helena Juhola, puh. (09) 1802 340 ja mu-
siikkisihteeri Ulla Tuovinen, puh. (09) 1802 262, 
ulla.tuovinen@evl.fi.

”Tavataan, lauletaan, opitaan!”

Kanttoripäivät 2004 Kuopiossa:

Ilmoittautuneita jo lähes kolmesataa, vielä ehdit mukaan!

Kuopion tuomiokirkko kokoaa kanttorit yhteen helmikuussa.
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Kirkolliskokous otti syysistunnossaan kantaa kirkon 
virkarakenteen uudistamiseen, jota on suunniteltu 
jo kolmisenkymmentä vuotta. Kirkolliskokouksen 
päätöksen mukaan kirkkohallitus saa tehtäväkseen 
selvittää, miten diakonian, nuorisotyönohjaajan ja 
kanttorin virkoja voidaan uudistaa niin, että

- virkoihin kutsutaan ja vihitään ja vihityillä on 
oikeus käyttää hyväksyttyjä viran tunnuksia

- vihkimyksen perusteena on virkojen nykyinen 
identiteetti kirkon kokonaismission toteuttajina ja 
virkojen tehtävät säilyvät pääosin nykyisellään

- viranhaltijoiden mahdollisuudet vaikuttaa 
päätöksentekoon ja hallinnolliset oikeudet lisään-
tyvät

sekä selvittää, millaisia muutoksia kirkkolakiin 
ja kirkkojärjestykseen uudistus edellyttää, ja tehdä 
tarvittavat esitykset kirkolliskokoukselle.

PIISPAN, PAPIN JA 
DIAKONAATIN VIRKA?

Runsas vuosi sitten julkaistu komiteamietintö ”Pal-
velijoiksi vihityt” esitti, että luodaan uudenlainen 
kirkon virka, jonka osia ovat piispan, papin ja dia-
konaatin virka. Diakonaatin viran komitea muodos-
ti lehtorin, diakonian, nuorisotyön ja kanttorin vi-
roista, joihin esitettiin vihkimystä ja sitä kautta oi-
keuksia kirkolliseen päätöksentekoon. 

Mietintöä käsitellyt perustevaliokunta päätyi 
kuitenkin tekemään kirkolliskokoukselle esityksen, 
jonka mukaan uudistettaviksi tulisivat vain diako-
nian ja nuorisotyön virat ja uudistukset olisivat mer-
kittävästi komitean esittämää pienempiä.

Kirkolliskokouksen yleiskeskustelussa käytetyis-
sä puheenvuoroissa pidettiin lähes poikkeuksetta 
perustevaliokunnan esitystä uudistuksen vesittämi-
senä ja hämmästeltiin kanttorin viran jättämistä 
uudistuksen ulkopuolelle. Puheenvuoroissa ihmetel-
tiin myös sitä, että kirkko ei vieläkään kykene rat-
kaisemaan hengellistä työtä tekevien virkaryhmien 
asemaa suhteessa kirkon hengelliseen virkaan.

Kirkolliskokousedustaja, kanttori Veli Ainali te-
ki keskustelun jälkeen ponsiesityksen kanttorin vi-
ran lisäämisestä uudistettavien virkojen joukkoon. 
Ponsi voitti äänestyksessä ensin piispa Vikströmin 
tekemän ponnen, jonka mukaan uudistuksen oli-
si pitänyt olla vielä perustevaliokunnan esitystäkin 
lievempi. Tämän jälkeen edustaja Ainalin ponsi 
voitti myös perustevaliokunnan esityksen.

Suomen Kanttori-urkuriliiton mielestä kirkollis-
kokouksen päätös antaa kanttoreille hyvät mahdol-

lisuudet vaikuttaa kirkon virkarakenteen uudistami-
seen ja turvaa kanttorin viran säilymisen hengelli-
sen työn viiteryhmässä. Päätöksen voidaan näh-
dä tukevan Suomen Kanttori-urkuriliiton ja Suo-
men kirkon pappisliiton yhteisessä komiteamietin-
töä koskeneessa lausunnossa esittämää kantaa, että 
virkojen tehtäväkuvat ovat nykyisellään toimivat.

Liiton viimekeväisen jäsenkyselyn mukaan kant-
torikunnan suurimpia huolenaiheita oli kirkkomu-
siikin tason aleneminen, jos työtehtävät muuttui-
sivat ”papilliseen” suuntaan. Liittojen lausunnossa 
todettiin myös, että kirkolliseen päätöksentekoon 
osallistuminen pitäisi tehdä mahdolliseksi kaikille 
hengellisen työn tekijöille. Tämäkin on nyt kirkol-
liskokouksen päätöksellä tunnustettu.

AMMATTIJÄRJESTÖJEN ASIANTUNTEMUSTA 
KANNATTAA HYÖDYNTÄÄ

Diakoniatyöntekijöiden Liitto on pettynyt siihen, 
että asiaan ei vieläkään saada ratkaisua. Omassa 
lausunnossaan liitto toi esille, että diakoniatyönte-
kijät haluavat olla osa kirkon hengellistä virkaa. Lii-
ton mielestä hengelliseen virkaan vihityille kuuluu 
mm. osallistuminen kirkolliseen päätöksentekoon.

Uudistuksen käytännön toteuttaminen ja sen 
edellyttämä selvitystyö on nyt kirkkohallituksen 
tehtävänä. Liitot edellyttävät, että kirkkohallitus 
työssään hyödyntää uudistuksen piiriin kuuluvien 
ammattijärjestöjen asiantuntemusta. 

Sekä kanttorit että diakoniatyöntekijät näke-
vät tärkeäksi, että heidän virkojensa vahva asema 
ja ammatillinen erityisosaaminen säilyvät. Virka-
nimikkeitä ei ole syytä muuttaa; kanttori-sana on 
vakiintunut ilmentämään kirkkomusiikin erityis-
osaamista. Uudistuksen virkateologisten perustelu-
jen laatimisessa tulisi hyödyntää ”Palvelijoiksi vihi-
tyt” mietinnön huolellisesti pohdittuja ja loogisesti 
perusteltuja näkökohtia.

Virkarakenneuudistuksen selvittely 
siirtyi kirkkohallitukseen
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Suomen Kanttori-urkuriliitto
Marjukka Andersson

Toimitusten kaavat 
– ikkuna rikkaaseen 

mahdollisuuksien 
maailmaan

Mikkelissä vietettiin valtakunnallisia ju-
malanpalveluselämän neuvottelupäi-
viä äskettäin teemalla ”kaavojen taak-
se”. Päiville oli kutsuttu kirkonpalvelus-

kuntaa, pappeja ja kanttoreita. Päivistä mieleen jää-
nyt vaikutelma on antoisa, rentouttava ja erilainen 
mihin on totuttu. 

Kirkon työntekijät ovat yleensä olleet tyytyväisiä 
saadessaan ahertaa tiiviisti vain seminaariasian pa-
rissa jossain seurakunnan kokoustiloissa. Mikkelissä 
haluttiin tarjota parasta ja erilaista. Kaunis konsert-
ti- ja kongressitalo Mikael, valoisa ja upea tuomio-
kirkko sekä mukava seurakuntakeskus loivat miellyt-
tävät puitteet yhdessäololle. Tärkein uusi elementti 
oli mielestäni mikkeliläisten idea syventyä katsele-
maan kaavojen taakse koko sillä kirkon työntekijä-
porukalla, jonka yhteinen työpanos vaikuttaa toimi-
tuksen onnistumiseen.

Jumalanpalvelusuudistuksen myötä ajatuksem-
me yhteisestä jumalanpalveluksesta on muuttunut 
(toivottavasti!). Kaikki palvelusta valmistavat henki-
löt perustavat tehtävänsä päivän teksteihin ja kirk-
kovuoden ajankohtaan; suntio tuntee kynttilöiden 
määrän ja pukee alttarille oikeat liturgiset tekstiilit, 
kanttori suunnittelee musiikin juuri sen sunnuntain 
tekstejä ajatellen, pappi saarnaa päivän aiheen mu-
kaan, seurakuntalaiset ovat syventyneet lukukappa-
leiden sisältöön tai päivän aiheeseen.... Uudistuk-
sessa korostetaan yhteyttä ja seurakuntalaisten en-
tistä parempaa huomioonottamista niin jumalan-

palveluksen suunnittelussa kuin sen toteuttamises-
sakin. Uudistus korostaa myös jumalanpalveluksen 
toimittajien – myös mukana olevien seurakuntalais-
ten - entistä tiiviimmän yhteisen suunnittelun tär-
keyttä. Sama koskee luonnollisesti myös kirkollisia 
toimituksia.

Kirkolliset toimitukset kokoavat Suomen kansan 
vielä tänään runsaslukuisena kastemaljan, konfir-
moitavien ehtoollispöydän, vihkialttarin tai vaina-
jan arkun äärelle. Kipeänä kysymyksenä kaikkien 
Mikkelin päivillä keskusteltujen ja kuultujen, niin 
hauskojen kuin vakavienkin, asioiden jälkeen jäi 
mieltäni kaihertamaan: miten voisimme sitoa sen 
kansan, joka vaeltaa toimituksiin, myös muuhun ju-
malanpalveluselämäämme? Yksi vastaus voisi olla 
jatkuva, sinnikäs kutsu messuun niin kastevieraille, 
häävieraille kuin hautajaisvieraillekin ja pyrkimys 
valmistaa tuoreesti yhä uudelleen yhteinen Juma-
lan kansan juhla.

Uudet jumalanpalvelusten kaavat ovat olleet 
käytössämme ainakin viimeiset kolme vuotta ja nii-
hin perustuvat uudet toimitusten kaavat ovat siksi jo 
tutun oloisia. Uudet kaavat osataan varmaankin jo 
sujuvasti, mutta onko vielä pystytty menemään nii-
den taakse? 

Ajattelen kaavaa ikkunana, josta avautuu eteeni 
rikas ja uteliaisuutta herättävä maisema. Maisema, 
joka houkuttelee uskaltamaan, jaksamaan ja ehti-
mään lähteä tutkimusmatkalle!

marjukka.andersson@kolumbus.fi
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EERO T. ANTTILA

Palvelussuhteen päättäminen 
irtisanoutumalla tai 

sopimuksella

Monissa tapauksissa henkilö on irtisanoutunut työ-
paikastaan fyysisten tai henkisten työolosuhteiden 
tai työpaikan sisäisten erimielisyyksien johdosta il-
man minkäänlaista korvausta työsuhteen ennenai-
kaisesta päättämisestä. Eräissä tapauksissa henkilö 
on päässyt työnantajan kanssa sopimukseen työsuh-
teen päättämisestä ja saanut hyväkseen vahingon-
korvauksen sekä mahdollisesti työsopimuksella so-
vittua aikaa pidemmän irtisanomisajan. Töiden tai 
tuotannon uudelleenjärjestelyjen yhteydessä työn-
antaja on voinut aktiivisesti tarjota sopimuksen te-
kemistä irtisanomisilmoituksen sijaan.

Työvoimatoimikunta on useimmiten tulkinnut 
asian niin, että aloite työsuhteen päättämisestä on 
tullut työntekijältä ja hän on eronnut ilman päte-
vää syytä työstään. Toimikunta on asettanut tä-
män vuoksi työnhakijalle 90 päivän korvaukset-
toman määräajan eli karenssin. Työvoimatoimi-
kunnan sitovan lausunnon perusteella kassa ei voi 
maksaa hakijalle päivärahaa, vaikka hakemuspape-
reiden rivien välistä voi lukea, että jäsen on irtisa-
noutunut työnantajasta tai työskentelyolosuhteista 
johtuvista syistä. 

IRTISANOUTUMINEN 
PÄTEVÄSTÄ SYYSTÄ

Työttömyysturvalain mukaan henkilöllä on pätevä 
syy erota työstään menettämättä oikeuttaan päivä-
rahaan muun muassa, jos hänellä olisi työsopimus-

lain tarkoittama työsuhteen purkuperuste tai työtä 
ei voida hänen työkykynsä perusteella pitää hänelle 
sopivana. Henkilöllä voi olla myös muu pätevä syy 
(esim. perhe muuttaa aviopuolison työn vuoksi toi-
selle paikkakunnalle työssäkäyntialueen ulkopuo-
lelle). Oikeuskäytännössä päteviä syitä eivät ole ol-
leet lastenhoitovaikeudet, kulkuvaikeudet, työajan 
pituus tms. hankaluudet.

IRTISANOUTUMINEN UUPUMISEN, 
KIUSAAMISEN TAI TURHAUTUMISEN 

JOHDOSTA

Usein henkilö irtisanoutuu pitkällisen harkinnan 
jälkeen, mutta kuitenkin impulsiivisesti, seurauk-
sista välittämättä. Pitkäaikaisen epäasiallisen koh-
telun johdosta henkilö on ehkä sairastunut psyyk-
kisesti ja toisinaan myös fyysisesti eikä jaksa pitää 
oikeuksistaan kiinni. 

Uuden työturvallisuuslain (voimaan 1.1.2003)  
mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan 
työntekijöiden turvallisuudesta sekä fyysisestä ja 
henkisestä terveydestä työssä. Säännöksiä on mm. 
työn kuormittavuudesta ja häirinnästä.

Työn kuormittavuudessa on kyse henkilön terve-
yttä vaarantavasta fyysisestä tai psyykkisestä kuor-
mituksesta, joka voi olla luonteeltaan yli- tai ali-
kuormitusta. Työnantajalla on velvollisuus käytettä-
vissään olevin keinoin ryhtyä toimenpiteisiin kuor-
mitustekijöiden välttämiseksi ja vähentämiseksi.

Työpaikalla esiintyvä työntekijään kohdistuva ja 
hänen terveyttään haittaava tai vaarantava häirin-
tä voi olla uhkailua, pelottelua, pilkkaamista, vihjai-
lua, vähättelyä, sukupuolista ahdistelua tai syrjintää 
työnjaossa. Häirintään  tai muuhun epäasialliseen 
kohteluun voivat syyllistyä yksi tai useampi työka-
veri, esimies tai joskus myös asiakas. Kaikissa tapa-
uksissa työnantajan on ryhdyttävä käytettävissään 
oleviin toimenpiteisiin epäkohdan poistamiseksi. 
Työnantajan olisi myös pyrittävä selvittämään ta-
pahtumien kulku ja noudatettava johdonmukaisia 
ratkaisuja suhteessa työntekijöihin.

Työnantajan toimimisvelvoite syntyy, kun se-

Työntekijän tai viranhaltijan (jäljempänä työn-
tekijän) irtisanoutuessa työpaikastaan ilman 
pätevää syytä ja joutuessa työttömäksi työvoi-
matoimikunta asettaa hänelle 90 päivän kor-
vauksettoman määräajan eli karenssin työsuh-
teen päättymisestä lukien. Työntekijällä voi ol-
la omasta mielestään eroamiselle perusteltu syy, 
joka ei kuitenkaan jälkikäteen vakuuta työvoi-
maviranomaisia. Miten toimia niin, että karens-
silta välttyy? 
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saa tiedon asiasta. Työturvallisuudesta huolehti-
minen on työnantajan ja työntekijän yhteispeliä, 
jossa myös työntekijän tulee toimia. Epäasiallisen 
kohtelun sietämisen sijaan tulee kehottaa ao. hen-
kilöä lopettamaan epäasiallinen käyttäytymisensä. 
Ellei asia ratkea, kohtelusta on kerrottava esimiehel-
le ja tarvittaessa työterveyshuoltoon, joka voi avus-
taa ongelman ratkaisemisessa. Mikäli epäasiallinen 
kohtelu tulee esimiehen taholta, on otettava yhteyt-
tä esimiehen esimieheen. 

Suullisista palavereista tulisi mahdollisuuksien 
mukaan laatia muistioita. Tapahtumien kulku kan-
nattaa muutenkin dokumentoida vastaisen varalle. 
Ellei mitään ala tapahtua, asia on saatettava työsuo-
jeluvaltuutetun, luottamusmiehen ja oman ammat-
tiliiton tietoon. Asiasta voi tehdä ilmoituksen työ-
suojelupiirin työsuojelutarkastajalle.

Suullisen vaiheen jälkeen on tarvittaessa lä-
hestyttävä työnantajaa kirjallisesti. Asiakirjasta on 

otettava kopio itselle vastaisen varalle. Ammattilii-
ton asiamiehiltä/lakimiehiltä saa apua tarvittaes-
sa. Mikäli asia kärjistyy niin pitkälle, että työsuhde 
päätetään ennenaikaisesti, on asiassa pyrittävä kir-
jalliseen sopimukseen.

IRTISANOUTUMINEN 
TYÖNANTAJAN 

 TALOUDELLISTEN 
VAIKEUKSIEN JOHDOSTA

Pääsääntö on, että henkilön ei kannata itse irtisa-
noutua tyhjän päälle, kun työpaikalla on töiden uu-
delleenorganisointi- tai irtisanomiskierros meneil-
lään, olipa henkinen ilmapiiri kuinka vaikea ta-
hansa. Työnantaja voi irtisanomisilmoituksen si-
jaan pyrkiä sopimukseen, jossa irtisanomisperus-
tetta ei ole mainittu tai sellaiseksi kirjataan työn-
tekijän oma pyyntö. Työntekijän irtisanoutuminen 
saattaa johtaa 90 päivän karenssin lisäksi työttö-
myysetuuden määrän vähenemiseen. 

TYÖNTEKIJÄN 
IRTISANOUTUMISEN JA 
HUONON SOPIMUKSEN 

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Henkilön erotessa työstään ilman pätevää syytä 
työvoimatoimikunta määrää hänelle 90 päivän ka-
renssin työsuhteen päättymisestä lukien. (Mikäli 
työ olisi kestänyt enintään viisi päivää, karenssi on 
30 päivää.) Karenssi asetetaan myös, jos henkilö on 
tehnyt työnantajan kanssa työsuhteen päättämises-
tä sopimuksen, jossa todetaan, että työsuhde päät-
tyy omasta pyynnöstä tai yhteisestä sopimuksesta. 

Karenssilta voi välttyä, jos työvoimatoimikun-
nalle voi sopimuksen lisäksi toimittaa kirjallisia do-
kumentteja, joissa henkilö toisaalta voi osoittaa käy-
neensä työterveyshuollossa tai lääkärissä työskente-
lyolosuhteista johtuvista syistä ja toisaalta kiinnittä-
neensä työnantajan huomiota epäkohtiin. Karens-
sin ajalta ei saa ansiopäivärahaa eikä sen ajalta ker-
ry eläkkeeseen oikeuttavaa palkkaa tai etuutta.

Kun irtisanomisperuste muuten olisi työnanta-
jasta johtuva (tuotannollinen tai taloudellinen) ja 
työntekijä itse irtisanoutuu, menettää hän oikeu-
tensa ansiopäivärahan korotettuun ansio-osaan. 
Korotetun ansio-osan saamiseen vaaditaan 20 vuo-
den työssäolohistoria ja viiden vuoden kassajäse-
nyys. Korotetun ansio-osan vaikutus ansiopäivä-
rahan määrään on keskimääräisen akavalaisen 
palkansaajan palkalla (3 130 euroa) mitattuna yli 
12 euroa (brutto) päivässä. Korotettua ansio-osaa 
maksetaan enintään 150 päivältä.

Tämän lisäksi henkilö mahdollisesti saa hyväk-
seen lyhyemmän irtisanomisajan ja siis vähemmän 
irtisanomisajan palkkaa kuin hän työnantajalähtöi-
sessä irtisanomisessa saisi. Myös työsuhteen kesto ja 
työssäolohistoria lyhenevät. 
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Työttömyysturvalain mukaan henkilöllä on pätevä 
syy erota työstään menettämättä oikeuttaan 
päivärahaan, muun muassa jos hänellä olisi työso-
pimuslain tarkoittama työsuhteen purkuperuste tai 
työtä ei voida hänen työkykynsä perusteella pitää 
hänelle sopivana.
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Työnantajalta saatu taloudellinen etuus, joka pe-
rustuu työnantajan ja työntekijän väliseen työsuh-
teen päättymiseen liittyvään sopimukseen, estää 
työttömyysetuuden myöntämisen ajalta, jolle talou-
dellinen etuus jaksotetaan työsuhteen päättymi-
sestä lukien henkilön viimeisimmästä työsuhtees-
ta saaman palkan perusteella. Taloudellisen etuu-
den jaksottaminen siis siirtää päivärahan maksun 
aloittamista.

Jos sopimuksessa on mainittu, että vahingon-
korvausta on maksettu työsuhteen perusteettoman 
päättämisen johdosta, korvausta ei jaksoteta, mikä-
li sopimustaustasta käy ilmi, että korvauksen mak-
samiseen on perusteltu syy. Sopimuksen tulee siis ol-
la riittävän yksilöity, jotta siitä käy ilmi mitä ja mik-
si on sovittu ylimääräisestä korvauksesta.

MINKÄLAINEN ON HYVÄ SOPIMUS?

Hyvä sopimus laaditaan kirjallisesti ja sen laatimi-
sessa on mukana ammattiliiton asiamies/lakimies.

Sopimuksessa on mainittu irtisanomisen todelli-
nen peruste, irtisanomisaika, työntekovelvollisuus, 
työsuhteen päättymispäivä, yksilöity selvitys vie-
lä pidettävistä vuosilomista, maksettavista palkois-
ta, lomakorvauksista ja lomarahoista sekä mahdol-
lisen vahingonkorvauksen peruste ja määrä. (To-
ki on selvää, että työnantaja ei ole halukas kirjaa-
maan sopimuksen perustetta, jos se on työnantajal-
le epäedullinen.) 

Sopimukseen tulee myös kirjata, että sen voi esit-
tää viranomaisille, mikäli se muutoin laadittaisiin 
luottamuksellisena.

ETUUDEN HAKEMINEN 
TYÖTTÖMYYSKASSASTA

Jäsenen on ensinnäkin ilmoittauduttava kokoaikai-
sen työn hakijaksi työvoimatoimistoon. Työvoima-
toimistolle on esitettävä kaikki työsuhteen päättä-
miseen johtaneet seikat ja dokumentit. Kun työsuh-
de ei ole päättynyt tavanomaisesti, asian käsittely 
voi kestää työvoimatoimikunnassa. 

Päivärahahakemus on työvoimaviranomaisten 
käsittelyn viivästymisestä huolimatta tehtävä kas-
salle kolmen kuukauden kuluessa siitä ajankohdas-
ta lukien, josta päivärahaa halutaan maksettavak-
si. Hakemukseen on liitettävä sopimus vahingon-
korvauksesta tai ellei sopimusta ole, muu vastaava 
selvitys. Selvityksen puuttuessa kassa jaksottaa ta-
loudellisen etuuden työttömyysturvalain säännös-
ten mukaisesti.

Lait ks. www.finlex.fi:

työsopimuslaki (55/2001)
työttömyysturvalaki (1290/2002) 
työturvallisuuslaki (738/2002)

Hyödyllisiä linkkejä:

Työttömyysturva: www.tyj.fi
Työsuojelupiirit:  www.doshnet.fi/hallinto
Häirintä ja kiusaaminen: www.tasa-arvo.fi, 
www.ttl.fi/aihesivut ja ww.kiusattujentuki.fi

Kirjoittaja toimii Erityiskoulutettujen työttömyyskas-
san lakimiehenä. 

Pappisliiton kunniajäsen
Kirkon perheasiain sihteeri, 
teologian tohtori h.c. 
Matti Joensuu 
s. 4.5.1915, k. 17.10.2003.

He saavat levätä
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Suomen kirkon pappisliitto
Juha Kauppinen

Rohkeutta 
paikallisiin

palkankorotuksiin

Pappisliitolle on muiden ammattiliittojen ta-
voin valittu luottamusmiehet, jotka pian al-
kavat toimintansa. Luottamusmies on pai-
kallisella tasolla merkittävä vaikuttaja ja 

työntekijöiden edustaja. Maallisemmassa työkult-
tuurissa luottamusmiehillä on tosi tärkeä rooli työ-
elämän ja työsuhde-etujen kehittämisessä. Kirkos-
sakin on syytä kulkea tietoisesti tähän suuntaan. 

Pääluottamusmiesten aseman vahvistamiseksi 
ammattiliitot halusivat ja saivat viime sopimuskier-
roksella heille palkkion. Se on yksi askel luottamus-
miesten aseman vahvistamiseen. Omalla toiminnal-
laan luottamusmiehet kuitenkin lopulta asemansa 
ansaitsevat. Iloitsen kuullessani, miten näin jo useil-
la paikkakunnilla on käynytkin. Ammattiliitot pyrki-
vät yhteistuumin antamaan entistä parempia työvä-
lineitä luottamusmiehille heidän työssään.

Eräs keskeinen työkalu on kirkon yleisen virka- 
ja työehtosopimuksen liite 10. Liitteen sisältämä so-
pimus antaa siinä mainituille seurakunnille ja seura-
kuntayhtymille oikeuden sopia paikallisesti palkan-
tarkistuksista. Oikeus ei ole tietenkään rajaton. Osa-
puolilla on kuitenkin mahdollisuuksia palkantarkis-
tuksiin paljon enemmän kuin niitä käytetään.

Paikallisten palkantarkistusten periaatteena on 
ns. isännän valta. Siten talousasioista vastuullinen 
toimielin, yleensä kirkkoneuvosto tai yhteinen kirk-
koneuvosto, tekee päätökset palkka-asiamiehen 
esittelyn pohjalta. Paikallisista palkantarkistuksis-
ta ei siis tehdä sopimuksia sanan tiukimmassa työ-

markkinakielen mielessä. Hyvään hallintotapaan 
ja työkulttuuriin kuitenkin kuuluu, että palkantar-
kistusten yhteydessä kuullaan eri osapuolia ja käy-
dään neuvotteluja.

Sellaisissa seurakunnissa, joissa liite 10:n mukai-
sesti on totuttu toimimaan, aloiteoikeus palkan tar-
kistamisesta on annettu sekä kaikille esimiehille et-
tä ammattiyhdistysten luottamusmiehille. Aloiteoi-
keutta on paras käyttää silloin, kun palkantarkistuk-
sista on normaaliin vuoden kiertoon sovittu tietyt 
aikarajat. Jotta oikeudenmukaisuus toimisi, on hyvä 
käsitellä esityksiä mahdollisimman laajana kokonai-
suutena. Jos tapana on tuoda yksittäisiä esityksiä, 
kokonaisuuden hahmottaminen vaikkapa vain vuo-
den ajanjaksolle on kovin hankalaa.

Esitysten tekemiseen tarvitaan sekä rohkeutta et-
tä viisautta. Paikallinen palkankorotus merkitsee lä-
hes aina sitä, että saman ammattikunnan edustajat 
tulevat saamaan erilaisen palkan. Juuri näin on tar-
koituskin. Aikaisemmin paikallinen palkankorotus 
annettiin vain työntekijälle, jonka työtehtävät pysy-
västi ja olennaisesti muuttuivat vaativimmiksi. Jon-
kin aikaa on lisäksi ollut mahdollista antaa paikal-
lisesti palkankorotus työntekijälle hänen työstään 
ja osaamisestaan tehdyn arvion perusteella. Toisin 
sanoen hyvin tehdystä työstä palkitaan. Arvion voi 
tehdä sekä esimies että luottamusmies.

Kun paikallinen palkankorotus perustuu arvioon, 
arviointiperiaatteet on hyvä määritellä etukäteen. 
Mielestäni on työyhteisön kannalta lisäksi erinomai-
sen tärkeää, että palkankorotuksen saannin perus-
teet kerrotaan avoimesti. Tiedän monia työyhteisö-
jä, joissa näin toimien on voitu yhdessä iloita koro-
tuksen saaneen työtoverin kanssa. 

On työyhteisöjä, joissa ei rohjeta lähteä lainkaan 
paikallisiin palkankorotuksiin. Pelkona on ”epäta-
sa-arvon” aiheuttama eripura. Tällaisissa yhteisöis-
sä olisi hyvä pysähtyä miettimään, mihin on jääty. 
Kun kenenkään palkkaa ei koroteta, omakin pysyy 
varmasti entisellään. Jos joku työtoveri saisi palkan-
korotuksen, omanikin olisi lähempänä!

Paikallisissa palkankorotuksissakin yhteistyö on 
voimaa. Mitä paremmat, avoimemmat ja rehelli-
semmät välit ovat palkka-asiamiehen, esimiesten 
ja luottamusmiesten kesken, sen parempaan lop-
putulokseen päästään. Jo luottamusmiesjärjestel-
män mukaan akavalaiset luottamusmiehet toimi-
vat yhdessä. Yhteistyötä SVTL:n ja Kirkon alan uni-
onin luottamusmiesten kanssa kannattaa rakentaa 
ja vaalia.

Jälkikirjoitus: Kirkolliskokouksen vaalit ovat hel-
mikuun 9. päivänä. Papiston uskottavuus edellyttää 
äänestysaktiivisuutta.

juha.kauppinen@evl.fi
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Vastuun ja osallisuuden yhteisö

Kirkon diakonia- ja 
yhteiskuntatyön yhteinen 

linjaus 2010

Kirkkomme on nyt ensimmäistä kertaa saa-
nut kokonaiskirkon tasolla hyväksytyn 
diakonia- ja yhteiskuntatyön strategian, 
kun asiakirja ”Vastuun ja osallisuuden yh-

teisö - Diakonia- ja yhteiskuntatyön linja” hyväksyt-
tiin kirkkohallituksen täysistunnossa 16.9.2003.

Tätä strategiatyöskentelyä oli pohjustettu 90-lu-
vulla, jolloin ilmestyi KDYK:n asettaman työryh-
män laatima kirjanen ”Osallisuuden ja jakamisen 
yhteisö - suuntaviivoja diakonia- ja yhteiskunta-
työn kehittämiseen”. Sen lähtökohtana oli Kirkon 
diakoniatyön keskuksen ja Kirkon yhteiskunnalli-
sen työn keskuksen yhteen liittämisen synnyttämä 
tarve löytää yhteinen perustelu ja yhteiset tavoit-
teet diakoniatyölle ja yhteiskunnalliselle työlle. Sii-
nä työskentelyä ei kuitenkaan kehitetty yhteisesti 
hyväksytyn strategian tasolle, vaan työryhmän tu-
los julkaistiin virikkeeksi diakonia- ja yhteiskunta-
työn suunnittelulle.

Heti on syytä kuitenkin todeta niin kuin nyt jul-
kaistun asiakirjan esipuheessa on tehtykin, että tä-
mäkään asiakirja ei ole sanan ankarassa mielessä 
strategia, koska sellainen tehdään yleensä operatii-
viselle yksikölle ja edellyttää johdon ja työntekijöi-
den tiivistä sitoutumista strategian noudattamiseen. 
Siksi tavoitteeksi asetettiin ainoastaan toimintaa ja 
tavoitteita ohjaava yhteinen linjaus, johon erilaiset 
diakonia- ja yhteiskuntatyön yksiköt voivat liittyä 
tehdessään omia strategioitaan.

Linjauksessa on kuitenkin useimmat oleelliset 
strategian elementit: lähtökohtien ja perustehtä-
vän määrittely, ympäristöanalyysi, yhteiset arvot, 
visio, yleiset tavoitteet ja  yksityiskohtaisemmat ke-
hittämistavoitteet. Siitä puuttuu kuitenkin strategi-
alle tyypillinen resurssianalyysi sekä yksityiskohtai-
nen vastuuttaminen, koska linjauksen täytyy sovel-
tua monenlaisten yksikköjen toimintaan.  

Linjaus on laadittu vuorovaikutteisesti erilaisten 
diakoniaa ja yhteiskuntatyötä toteuttavien tahojen 
kanssa ja hyväksytty kirkon yhteistä toimintaa oh-
jaavassa päättävässä elimessä, mutta varsinaiset 
strategiat on tehtävä seurakunnissa, järjestöissä ja 

laitoksissa. Tätä linjauksen laatinut työryhmä on-
kin korostanut esipuheessaan. Se pitää tärkeänä, 
että kirkon kaikilla tasoilla toimivat yksiköt teke-
vät omat, johtoa ja työntekijöitä velvoittavat strate-
giat, joissa otetaan huomioon juuri se toimintaym-
päristö, jossa asianomainen yksikkö toimii.

Työryhmä on siis pyrkinyt linjaukseen, joka voi 
olla koko kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön kehit-
tämisen perustana toiminnan eri tasoilla. Se painot-
tuu kirkon ja seurakuntien diakoniaan ja yhteiskun-
tatyöhön, mutta siinä pyritään ottamaan huomioon 
myös diakonialaitosten ja järjestöjen toiminta. 

LÄHTÖKOHDAT JA 
YMPÄRISTÖANALYYSI

Työryhmä käytti paljon aikaa diakonia- ja yhteis-
kuntatyön itseymmärryksen ja nykytilanteen sekä 
toiminnan kipupisteiden kartoitukseen ja toimin-
taympäristön muutosten analyysiin. Tämän vuoksi 
strategiaan liittyy laaja lähtökohtaluku, jonka tar-
koituksena on antaa diakonia- ja yhteiskuntatyös-
sä mukana oleville orientaatio siihen maisemaan, 
johon strategia sijoittuu. Diakoniaan ja yhteiskun-
tatyöhön tutustuville on kätevää saada samasta jul-
kaisusta lyhyt johdatus näiden työmuotojen juuriin 
ja tietopaketti työn käytännön toteutumisesta tä-
män hetken suomalaisessa todellisuudessa.  

Ympäristöanalyysi kartoittaa keskeisimmät 
käynnissä olevat tai odotettavissa olevat muutok-
set toimialan kannalta. Se voi kuitenkin antaa vain 
yleisiä raameja ja virikkeitä sille ympäristöanalyysil-
le, joka on tehtävä yksikkökohtaista strategiaa laa-
dittaessa. Toimintaympäristön muutoksista nouse-
vien haasteitten, uhkien ja mahdollisuuksien kar-
toitus on kaiken kaikkiaan keskeinen asia strate-
giaprosessissa ja se on tehtävä omaa toimintaym-
päristöä tutkimalla. Tähän on syytä varata riittä-
västi aikaa.

Eräs hedelmällinen tapa lähestyä kysymystä 
ovat tähänastisen työn kipupisteet eli ne vaikeu-
det ja ongelmat, joihin on käytännön työssä yhä 
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uudestaan törmätty. 
Niitä analysoitaessa 
löytyvät usein ne ky-
symykset, joihin stra-
tegian kehittämista-
voitteissa on annetta-
va vastaus. 

PERUSTEHTÄVÄ 
JA ARVOT

Diakoniaa ja yhteis-
kuntatyötäkin on 
kirkkomme piirissä to-
teutettu jo kauan. Oli-
si siksi luullut, että sen 
perustehtävä on selvä 
ja yksiselitteinen. Senkin kimpussa työryhmämme 
joutui kuitenkin painiskelemaan pitkään. 

Määrittely, joka on kirkkojärjestyksessä: ”Seu-
rakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoni-
aa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen 
perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden 
hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta”, oli 
meistä liian kapea diakoniankin määrittelyksi, pu-
humattakaan yhteiskunnallisesta työstä, joka on 
tässä strategiassa liitetty kiinteästi diakoniaan. 

Lopulta päädyimme seuraavaan määrittelyyn: 
”Diakonia- ja yhteiskuntatyössä kirkko toteuttaa 
perustehtäväänsä edistämällä kristilliseen uskoon 
perustuvaa oikeudenmukaisuutta, osallisuutta ja lä-
himmäisrakkautta yksilöiden elämässä, yhteiskun-
nassa ja koko maailmassa”. Tämän alle kirjattiin 
sitten neljä perustehtävää, joista yksi on mainittu 
kirkkojärjestyksen määrittely.

Varsinkin yritysstrategioissa painotetaan niiden 
arvojen määrittelyä, jotka ohjaavat yrityksen toi-
mintaa. ”Mitkä ovat teidän arvonne?” Siihen tulisi 
yrityksen jokaisen työntekijän osata vastata vaikka 
unissaan. Diakonian ja yhteiskuntatyön – siis kir-
kon – arvojen valinta on hankalaa, koska siinä py-
ritään toteuttamaan niin monia hyviä arvoja ja kun 
arvoja ilmaistaan käsitteillä, jotka ovat päällekkäi-
siä ja monimerkityksisiä. Päädyimme kuitenkin 
viiteen arvoon: välittäminen, ihmisarvo, yhteisvas-
tuu, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja luomakun-
nan kunnioittaminen.

VISIO JA TAVOITTEET

Visiolla ilmaistaan tavoitetilaa ja se pyritään usein 
määrittelemään nasevalla lyhyellä ilmaisulla. 
Eräänlaiseksi visioksi oli 90-luvun työskentelyssä 
noussut ”osallisuuden ja jakamisen yhteisö”. 

Strategiatyöskentelyn kuluessa valmistui myös 
kirkkohallituksen yleisempi strategia, jonka visio 
ilmaistiin käsitteellä ”läsnäolon kirkko”. Totesim-
me, että sen tulkinnassa monet näkökulmat sopivat 
hyvin kuvaamaan myös diakonia- ja yhteiskunta-

työn visiota. DY-visio 
ei kuitenkaan tyydy 
vain läsnäolon kirk-
koon vaan pyrkii aset-
tamaan tavoitteeksi 
sekä kirkon että yh-
teiskunnan muuttu-
misen toisenlaiseksi. 
Halusimme siihen ni-
menomaisesti mukaan 
vastuun ulottuvuuden. 
Siten visio sai muodon 
”Vastuun ja osallisuu-
den yhteisö”. 

Yleiset tavoitteet 
oli jo 90-luvulla kir-
jassa ”Osallisuuden 

ja jakamisen yhteisö” esitetty niin hyvin, ettem-
me nähneet aiheelliseksi niiden oleellista muutta-
mista. Pientä viilausta vain tehtiin selityskappalei-
siin. Näin ollen diakonian ja yhteiskuntatyön ylei-
siksi tavoitteiksi kirjattiin 1. Lähimmäisvastuun ja 
yhteiskuntavastuun syventäminen; 2. Diakoniaseu-
rakunnan rakentaminen, 3. Osallisuuden vahvista-
minen, 4. Turvaverkkojen rakentaminen ja 5. Kes-
tävän kehityksen tukeminen.

Kehittämistavoitteissa konkretisoidaan yleista-
voitteita ja pyritään vastaamaan niihin haasteisiin 
ja kipupisteisiin, joita ympäristöanalyysissa oli to-
dettu. Niitä on yhteensä kymmenen, mutta jokai-
sen alle on kirjattu lukuisia keinoja, joilla tavoitetta 
toteutetaan toiminnan eri tasoilla. Niitä ei ole tar-
koitettu luetteloksi, jota jokaisen toimijan tulisi to-
teuttaa, vaan esimerkeiksi, joista eri toimijat voivat 
valita itselleen soveltuvia ja mielekkäitä toiminta-
tapoja. 

Kun strategia on painettu, se lähetetään jokai-
seen seurakuntaan tiedoksi. Se löytyy myös netistä 
osoitteesta: www.evl.fi /kkh/to/kdy/. Toivomme, et-
tä erityisesti diakonian ja yhteiskuntatyön toimijat 
tutustuvat siihen ja hyödyntävät sitä oman toimin-
tansa suunnittelussa. 

Juhani Veikkola
Diakonia- ja yhteiskuntatyön pääsihteeri 

 Diakonian ja yhteiskuntatyön yleisiksi 
tavoitteiksi kirjattiin:

1. Lähimmäisvastuun ja 
yhteiskuntavastuun syventäminen; 

2. Diakoniaseurakunnan rakentaminen, 

3. Osallisuuden vahvistaminen, 

4. Turvaverkkojen rakentaminen 

5. Kestävän kehityksen tukeminen.
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TAINA RÖNNHOLM

Dementoituva osallistujana 
hartaushetkessä

Hartaushetket ovat merkittävä osa kir-
kon sielunhoitotyötä sairaaloissa ja lai-
toksissa, joissa tulevaisuudessa väestön 
ikääntymisen myötä on yhä enemmän 

dementoituvia ihmisiä. Hartaushetken pitäminen 
dementoituville voi olla seurakunnan työntekijälle 
hämmentävä tilanne. Dementoituminen vaikuttaa 
muistiin, käyttäytymiseen, minäkuvaan ja vuoro-
vaikutustaitoihin. Vaikka kognitiiviset kyvyt ovat-
kin alentuneet, dementoituvien kyky kokea hengel-
lisiä ja uskonnollisia elämyksiä säilyy vaikea-astei-
sessakin dementian vaiheessa. 

Artikkeli perustuu Diakonia-ammattikorkea-
koulun opinnäytetyöhön, jossa selvitin, minkälai-
nen yhteys hartaushetkellä oli dementoituvien käyt-
täytymiseen ja mielialoihin ja kuinka heidän iltansa 
sujui hartaushetken jälkeen. 

Selvitin myös, mikä hartaushetken merkitys de-
mentoituville oli dementiakodin hoitajien mielestä. 
Suoritin tutkimuksen dementiakodissa havainnoi-
malla hartauksissa sekä tekemällä dementiakodin 
hoitajille lomakekyselyn, jossa he kirjasivat har-
taushetkeen osallistuneiden asukkaiden käyttäy-
tymistä, toimintaa ja mielialoja hartauden jälkei-
senä iltana.

Hartaushetket pidettiin ajanjaksolla lokakuu 
2002 – helmikuu 2003. Seurakunnan pastorit piti-
vät hartaushetket. Myös kanttori oli mukana harta-
uksissa yhtä kertaa lukuun ottamatta. 

Hartaushetket koostuivat virsistä, puheesta ja 
rukouksista ja ne kestivät noin puoli tuntia. Niis-
sä veisattiin kolmesta viiteen virttä. Hartaushetkis-
sä käsiteltiin kirkkovuoden mukaista aihetta. Yk-
si hartauksista oli muistohartaus. Sisällöissä koros-
tettiin Jumalan rakkautta, lähimmäisenrakkautta, 
lohtua kärsimyksissä, iankaikkista elämää ja tur-
vallisuutta. 

 Hartauksiin osallistui viidestä kahteentoista 
keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta asu-
kasta. Hartaushetket pidettiin erillisessä tilassa, 
jonne osallistujat saapuivat hoitajien saattamana. 
Mukana oli aina vähintään kaksi dementiakodin 
hoitajaa. Hoitajat kertoivat tuovansa hartauteen ne 
asukkaat, joiden tiesivät nauttivan hartaushetkistä 
ja joille uskonnon tiedettiin olevan merkitykselli-
nen asia. Hoitajien mukaan suurin osa hartauteen 
osallistujista lähti sinne mielellään.

HARTAUSTILANTEEN KOKEMINEN 
TURVALLISENA TÄRKEÄÄ OSALLISTUMISELLE

Dementoituvat osallistuivat hartaushetkiin yksilöl-
listen kykyjensä ja voimavarojensa mukaan laula-
malla virsiä, rukoilemalla, hiljentymällä ja kuunte-
lemalla, esineiden kautta osallistumalla ja vuorovai-
kutuksessa. Lähes kaikki osallistujat lauloivat tuttu-
ja virsiä ja muistivat niiden sanoja sekä osallistuivat 
rukouksiin. Esineiden kautta osallistumista oli esi-
merkiksi se, kun osallistujat tutkivat hartaudenpitä-
jien jakamia esitteitä tai postikortteja ja kosketteli-
vat papin kierrättämää syksyistä koivunoksaa. 

Hartaudessa oli sekä sanallista että sanaton-
ta vuorovaikutusta. Papin puhetta kommentoitiin, 
kysymyksiin vastattiin ja vierustoverilta tai hoita-
jalta kyseltiin epäselviä asioita. Sanatonta kommu-
nikointia oli esimerkiksi hymyileminen, katsekon-
taktin ottaminen ja papin puheeseen nyökkäämi-
nen. Hartaushetkissä myös käteltiin, halattiin ja 
kosketettiin. 

Hartaustilanteet olivat hyvin rauhallisia otta-
en huomioon osallistujien dementoitumisen asteen. 
Hoitajien mukaan sellaisetkin asukkaat, jotka ei-
vät yleensä malta istua osastolla rauhassa, saattoi-
vat istua hartaushetken ajan rauhallisina. Hartau-
dessa koettiin nauttimista, rauhoittumista ja liikut-
tumista.

Hartauden aikana joillakin osallistujilla oli kui-
tenkin havaittavissa myös epävarmuutta, jopa ah-
distusta tai hätääntymistä. Nämä ilmenivät kyse-
lemisenä, hätääntyneinä ilmeinä ja katseina sekä 
kahdessa hartaushetkessä osallistujan lähtemisenä 
takaisin osastolle jo ennen hartauden alkua. Erityi-
sesti hartauden erilaiset siirtymävaiheet, kuten ti-
laisuuteen saapuminen, virsien etsiminen ja hartau-
desta pois lähteminen näyttivät aiheuttavan epä-
varmuutta. Myös keskittymisvaikeutta ja levotto-
muutta tuli esille erityisesti pitempien puheosuuk-
sien ja joidenkin virsien aikana.

Epävarmuus ja levottomuus näyttivät johtuvan 
pääasiassa dementoivasta sairaudesta ja fyysisistä te-
kijöistä sekä erityisesti ympäristöstä, jonka demen-
toituva koki levottomuutta herättäväksi. Dementoi-
tuvien osallistumiselle erittäin tärkeää oli hartaus-
tilanteen kokeminen turvallisena ja hyväksyvänä. 
Jäljittelyn ja aikaisempien kokemusten mieleenpa-
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lautumisen avulla dementoituvat näyttivät hallit-
sevan epävarmuutta tuottavia tilanteita. He jäl-
jittelivät hoitajia  ja hartaudenpitäjää esimerkiksi 
seuraamalla virsien sanoja hoitajien tai vierustove-
rin huulilta. 

Hartaushetken jälkeen tilaisuutta muisteltiin ja 
kehuttiin. Hoitajia kiiteltiin, kun oli päästy hartau-
teen. Hartaushetki aktivoi osallistujia keskustele-
maan ja kertomaan mielipiteitään. 

Erään hartauden jälkeen osastolla syntyi kes-
kustelua naispappeudesta. Spontaania laulamista 
oli havaittavissa enemmän kuin niinä iltoina, kun 
hartautta ei ollut. Hoitajat toivat vastauksissaan 
esille myös joidenkin asukkaiden mielialan parane-
mista: asukas, joka oli ollut ahdistunut ja tyytymä-
tön monta päivää, palasi hartaushetkestä tyytyväi-
senä. Osallistujien rauhallisuus jatkui yleensä illan 
ajan ja säteili joskus koko osastolle ilmentyen taval-
lista rauhallisempana iltana. 

Osalla osallistujista ei havaittu mitään poikkea-
vaa niihin iltoihin verrattuna, kun hartautta ei ol-
lut. Joukossa oli myös niitä, joilla oli illan aikana 
levottomuutta, huolestuneisuutta ja ahdistusta. Esi-
merkiksi eräs osallistuja oli huolissaan siitä, tietä-
vätkö omaiset hänen olinpaikkaansa. 

Eräs toinen osallistuja vaikutti ahdistuneelta jo 
itse hartaushetkessä, ja hänen levottomuutensa jat-
kui illan aikana.

HARTAUSHETKI TUO MUISTOJA JA 
MIELEKKYYTTÄ ELÄMÄÄN

Hoitajien näkemyksen mukaan tärkein hartaushet-
ken merkitystä dementoituvalle määrittelevä teki-
jä on yksilön uskonnollinen elämänkaari. Jos kirk-
ko ja uskonto olivat dementoituvalle tärkeitä asioi-
ta aikaisemmin elämän varrella, hoitajat arvelivat 
hartauden tuovan hänelle positiivisia kokemuksia. 
Jos taas tiedettiin tai arveltiin, että asukas ei ole ol-
lut uskonnollinen, hartaushetkellä ei ajateltu olevan 
hänelle uskonnollista merkitystä. 

Hartaushetki tuo hoitajien mukaan osallistujille 
muistoja tuttujen elementtien kuten virsien ja raa-
matunkohtien kautta. Muistot tuovat monelle tur-
vallisuudentunnetta ja mielenrauhaa, mutta voivat 
aiheuttaa myös synnintuntoa ja ahdistusta. Har-
taushetkessä heräävät muistot mahdollistavat ele-
tyn elämän läpikäymistä, kuoleman ja  kaduttavi-
en asioiden käsittelyä sekä elämän tarkoituksen ky-
selemistä.

Dementoituvat osallistuvat laitoksissa hartaushetkiin yksilöllisten kykyjensä ja voimavarojensa mukaan. 
He voivat laulaa virsiä , rukoilla, hiljentyä ja kuunnella. He voivat osallistua myös esineiden kautta ja vuoro -
vaikutuksessa.
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Hoitajat toivat esille vahvasti myös hartauden 
muut kuin uskonnolliseen sisältöön liittyvät merki-
tykset. Vaikka hartaushetkellä ei olisikaan uskon-
nollista merkitystä osallistujalle, se voi olla virkis-
tävä ja elämään vaihtelua tuova tuokio dementoi-
tuvan usein yksitoikkoisen arjen keskellä. Erityises-
ti virsien laulaminen nähtiin itseilmaisun mahdol-
listajana. Mielekäs toiminta ja yhdessäolo voivat li-
sätä dementoituvan kokemusta elämänsä mielek-
kyydestä.

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA KÄYTÄNNÖN 
EHDOTUKSIA

Toivottavaa olisi, että dementiakodin hartauksia 
pitäisi sama, tuttu pappi. Silloin hän oppisi tun-
temaan osallistujat hyvin. Tärkeää olisi myös, et-
tä hartaudenpitäjä olisi tietoinen dementoituvien 
ihmisten erityisongelmista ja osaisi muokata sano-
mansa dementoituville sopivaksi kuitenkaan hei-
dän aikuisuuttaan unohtamatta. Hartauden sisäl-
lön tulisi olla dementoituvan turvallisuudentun-
netta tukeva. 

Ajan antaminen kaikkiin toimintoihin, kuten 
virsien etsimiseen, sekä selkeiden ja lyhyiden lau-
seiden käyttäminen puheessa helpottavat dementoi-
tuvan osallistumista. Yhteistyötä hartaudenpitäjän 
ja hoitohenkilökunnan välillä voisi lisätä ja hoita-
jien dementiaa koskevaa asiantuntemusta käyttää 
hyväksi hartaushetkien suunnittelussa. Myös seu-
rakuntien työntekijät kaipaisivat varmasti lisäkou-
lutusta dementoituvien kohtaamisessa, vaikka tässä 
tutkimuksessa hartauksia pitäneet papit osasivatkin 
huomioida dementoituvien erityistarpeet hyvin.

Musiikin ja muiden taidemuotojen, luonnon, esi-
neiden ja symbolien sekä moniaistillisten elementti-
en käyttö herättää parhaiten muistoja. Alttari, risti 
ja kynttilät kertovat dementoituvalle sanoja selvem-
min, mistä on kysymys. Erityisesti tuttuihin virsiin 
tulisi panostaa hartaushetkissä, koska niiden merki-
tys dementoituville näyttää olevan niin suuri. Van-
hojen virsi- ja raamatunkäännösten käyttäminen 
dementoituvien hartaushetkissä olisi suotavaa, kos-
ka niiden tekstit ovat heillä paremmin muistissa. 

Hartaushetkiä voisi järjestää myös omalla, tutul-
la osastolla pienellä osallistujajoukolla. Tällöin olisi 

mahdollista järjestää useammalle dementoituvalle 
seuraksi turvallinen ihminen ja sellaistenkin asuk-
kaiden osallistuminen voisi mahdollistua, jotka ko-
kevat vieraan ympäristön liian ahdistavana. Täl-
löin voitaisiin kokeilla, toisiko hartaushetken mo-
nia rauhoittava vaikutus hyvää oloa myös käytösoi-
reista kärsiville asiakkaille. 

Pienessä ryhmässä on mahdollista saada aikaan 
vuorovaikutuksellisempi, vähemmän kognitiivisiin 
kykyihin perustuva hartaustilanne. Hengellisten 
kysymysten pohtiminen ja dementoituvien varhais-
ten, lapsuudessa syntyneiden tunnekokemusten ta-
voittaminen mahdollistuisivat paremmin ja hartaus-
hetken sielunhoidolliset aspektit pääsisivät parem-
min esille. Pienemmässä ryhmässä hartaudenpitä-
jän olisi mahdollista huomioida jokainen osallistuja 
yksilönä ja suunnitella hartaus enemmän osallistuji-
en elämäntilannetta koskevaksi ja jokaisen yksilöl-
lisiä voimavaroja tukevaksi. Myös tällöin on tärke-
ää, että dementoituva kokee tilanteen turvalliseksi 
eikä tunne, että häneltä vaaditaan liikaa.

Hoitajien merkittävä rooli hartaushetkissä ko-
rostui. Turvallinen, tuttu ihminen, joka auttaa ja 
rauhoittelee tarvittaessa, on tärkeä dementoituval-
le tilanteessa, jossa ympäristö ja ihmiset ovat vie-
raita. Myös hartauden jälkeen on tärkeää, että de-
mentoituvaa ei jätetä yksin, vaan että hänellä oli-
si mahdollisuus keskustella hartauden herättämistä 
tuntemuksista hoitajan kanssa.

Hartaushetki voi tuottaa hyvää oloa ja tukea de-
mentoituvan jäljellä olevia voimavaroja silloin, kun 
uskonto on aikaisemmassa elämässä ollut dementoi-
tuvalle turvallisuutta ja hyvää oloa tuottava asia ja 
kun hartaushetken ilmapiiri koetaan riittävän tur-
valliseksi ja hyväksyväksi.

Ideaalitapauksessa hartaushetki antaa dementoi-
tuvalle mahdollisuuden palata tilaan, jossa hän voi 
tuntea itsensä arvokkaaksi ja pystyväksi ihmiseksi. 
Hartauden sanoma voi antaa hänelle kokemuksen 
siitä, että hän on Jumalan lapsi ja hyväksytty ja ra-
kastettu seurakunnan jäsen. Tärkeää on dementoi-
tuvan tässä ja nyt kokema hyvä olo ja turvallisuu-
dentunne, joka voi kantaa eteenpäin ja tuoda koke-
muksen elämän mielekkyydestä.

Kirjoittaja on diakonissa, sairaanhoitaja AMK.

Cruxin internetversio on osoitteessa

www.papp is l i i t to. f i
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RAINE HAIKARAINEN

Informaatiosta 
kommunikaatioon

Kun tunnettu KMN:n viestintäjohtaja 
John Bluck julkaisi viestintään liittyvän 
pamflettinsa Christian Communication 
Reconsidered, hän aloitti kirjansa totea-
malla, että ”kirjan kirjoittaminen kristil-
lisestä viestinnästä on alusta lähtien sie-
tämättömän haastava yritys. 
Aiheen käsittely sopisi paremmin mysti-
koille ja muusikoille, jotka hoitaisivat sen 
enemmän tekemällä kuin määrittele-
mällä .” 
On helppo yhtyä John Bluckin ajatuk-
seen. 

Viestinnässä, kommunikaatiossa on kysymys 
varsin pitkälle mysteeristä, jonka salaisuus paljas-
tuu käytännön kohtaamisessa ja elävässä elämäs-
sä, eikä välttämättä tutkijakammiossa. Ei ole vai-
kea myöskään yhtyä tunnetun kasvatusfilosofi John 
Deweyn ajatuksen, kun hän totesi jo vuonna 1939 
ilmestyneessä kirjassaan Experience and Nature, et-
tä ”kaikista maailman asioista kommunikaatio on 
ihmeellisin”.

Kun tarkastelee kirkkojen viestinnän pitkää 
historiallista kehitystä, on helppo vakuuttua sekä 
aiheen ihmeellisyydestä että hämmentävyydestä. 
Näyttää itse asiassa siltä, että alusta lähtien eri-
laiset murrosvaihteet ovat leimanneet sekä viestin-
nän teoreettista pohdiskelua että käytännön vies-
tintätyötä.

KIRKON VIESTINTÄ
 – MURROKSIA ALUSTA ALKAEN

Ensimmäinen suuri murros koettiin jo kirkon en-
simmäisinä vuosisatoina, jolloin keskeiseksi kysy-
mykseksi nousi puhutun ja kirjoitetun sanan väli-
nen suhde. Meille, jotka luterilaisina olemme tot-
tuneet korostamaan juuri kirjoitetun sanan merki-
tystä, onkin hyvä huomata, että kirjoitetun sanan 
asema ei suinkaan ollut kirkossa alusta lähtien itses-
tään selvä. Ensimmäisiä kristillisiä vuosisatoja hal-
litsi antiikin perinnöstä nouseva ajattelu, jossa vain 
elävän puheen katsottiin voivan aidolla tavalla vä-

littää evankeliumin viestiä. Siirtyminen ”kirjoitta-
misen teknologiaan” merkitsikin suurta periaatteel-
lista murrosta, kun viestintä irrottautui aikaisem-
masta paikka- ja aikasidonnaisuudesta. 

Vastaavanlainen murros liittyi uskonpuhdistuk-
sen aikaan ja kirjapainotaidon käyttöön ottoon. Sil-
loinkaan kyseessä ei ollut vain pelkkä tekninen in-
novaatio, vaan syvälle käyvä kulttuurimurros. Lut-
her itse kutsui kirjapainotaitoa ”Jumalan äärim-
mäiseksi armon osoitukseksi” ja ”viimeiseksi lepat-
tavaksi liekiksi ennen maailmanloppua”. 

Ennen kaikkea painotaito vaikutti käsityksiin 
julkisuudesta ja yksityisen ihmisen oikeudesta tie-
toon. Jokaiselle yksilöllä oli mahdollisuus ”pääs-
tä saman tekstin lukijoiksi” ja sitä kautta osallisik-
si teksteihin varastoidusta tiedosta, josta muodos-
tui pian tärkeä sekä kulttuurinen että kaupallinen 
pääoma. Aivan syystä Marshall McLuhan kutsuu-
kin kirjapainotaitoa ”individualismin teknologiak-
si” ja tällä teknologialla tuli olemaan ratkaisevan 
tärkeä merkitys koko luterilaisen identiteettimme 
kehitykselle.

Nämä kauan sitten historiassa tapahtuneet suu-
ret viestinnän murrokset eivät ole jääneet ainoik-
si. Kun tutkii kirkkojen viestintäajattelun kehitty-
mistä viimeisten vuosikymmenten aikana, on help-
po havaita, että murrosvaiheet ovat jatkuneet näi-
hin päiviin saakka.

MEDIAOPTIMISMISTA MEDIAKRIITTISYYTEEN 
JA -HÄMMENNYKSEEN

Toisen maailmansodan jälleen vallitsi - kylmän so-
dan ajoista huolimatta - yleinen kehitysoptimismi 
ja siihen liittynyt vahva usko teknologian mahdol-
lisuuksiin. Nämä asenteet heijastuivat myös kirk-
kojen ajatteluun ja synnyttivät voimakkaita kehi-
tysteorioita. Vuonna 1966 Genevessä kokoontu-
nut suuri ekumeeninen Kirkko ja yhteiskunta -kon-
ferenssi saattoi jopa todeta, ”ettemme näe mitään 
syytä olettaa, etteikö ihmisen tietokyky periaattees-
sa riittäisi luonnon ilmiöiden rajattomaan käsittä-
miseen”. Ei ihme, että myös viestinnässä arvostet-
tiin tehokasta ja oman aikansa korkeateknologiaan 
tukeutuvaa joukkoviestintää. Kirkoilta odotettiin 
voimakasta läsnäoloa media-ammattilaisten maail-
massa, koska juuri audiovisuaalisen kulttuurin kat-
sottiin voivan välittää ”evankeliumin paljon 
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väkevämmin kuin institutionaalisen kirkon”, kuten 
Uppsalan yleiskokous 1968 totesi.

Kun tullaan 1970-luvulle tämä teknologinen op-
timismi murtuu lähes täydellisesti. Kirkkojen edus-
tajat valtasi ajatus, että ”tieteen ja tekniikan käytön 
ja kehittämisen voitokas kausi on loppumassa”. Sik-
si myös viestinnässään kirkkojen tulikin keskittyä 
raskaan ja kalliin joukkoviestinnän sijasta ruohon-
juuritason vaihtoehtoisiin medioihin. Modernin 
joukkoviestinnän katsottiin edustavan suorastaan 
”uudenlaista siirtomaavallan aikaa”, kuten KMN:
n Vancouverin yleiskokouksessa 1983 todettiin ja 
siksi asenteet olivat hyvin varauksellisia. Moderni-
en medioiden katsottiin kyllä voivan ”toimia hyvin 
saippuan, mutta ei evankeliumin myymisessä”, ku-
ten viestintäjohtaja John Bluck provokatiivisesti to-
tesi 80-luvun alussa.

Nämä kriittiset ja varaukselliset media-asenteet 
heijastuivat myös 90-luvulle. Samalla ekumeeniset 
järjestöt lopettivat lähes kokonaan aikaisempien 
vuosien vakavan viestinnäntutkimuksen ja asian-
tuntijakokousten järjestämisen. Tämä kehitys oli 
valitettavaa, kun juuri samaan aikaan luotiin tek-
nistä perustaa modernin informaatioyhteiskunnan 
synnylle. 

Voidaankin sanoa, että kirkot olivat 90-luvulle 
tultaessa heikosti valmistautuneita tähän suureen 
kulttuurimurrokseen ja yleistä viestintäilmapiiriä 
voi luonnehtia lähinnä skeptisen hämmentyneek-
si tai ”rakentavaksi teknoepäilyksi”. Samalla kirk-
kojen piirissä kasvava huoli maailman jakaantumi-
sesta yhä voimakkaammin informaatiorikkaisiin ja 
informaatioköyhiin. Viestintäteoreettisessa ajatte-
lussa korostuu yhä enemmän näkemys kommuni-
kaatiosta koko yhteisöä koossa pitävänä voimana. 
”Viestintä on kuin sementti, jota ilman rakennuk-
sen tiiliseinä romahtaa”, kuten kristillisen viestin-
nän maailmankonferenssi totesi. 

Kirkkojen viestintäajattelussa on siis vuosikym-
menten ja vuosisatojen aikana tapahtunut ratkai-
sevia murrosvaiheita. Kysymys ei ole vain uusien 
viestimien käyttöönotosta tai teologisista näkemy-
seroista. Yhtä lailla kyse on koko viestintätapahtu-
maan liittyvästä ymmärtämisen vaikeudesta ja to-
della siitä, että kysymyksessä on ”maailman ihmeel-
lisin asia”. 

VIESTINTÄ ON SANOMIEN SIIRTOA JA 
YHTEISYYDEN LUOMISTA

Tunnettu yhdysvaltalainen viestinnäntutkija James 
Carey on kirjassaan Communication as a Culture on 
yrittänyt ymmärtää viestinnän s alaisuutta tarkas-
telemalla viestintätapahtumaa lähinnä kahdesta 
eri näkökulmasta käsin. Careyn mukaan on kysy-
mys ensinnäkin yksinkertaisesta sanomien ja infor-
maation siirtämisestä. Siis tiedonvälityksestä ja siitä 
työstä, jota moni meistä tekee tiedotuksen ammatti-
laisena. Samalla kuitenkin viestinnässä on aina ky-

symys myös ”yhteyden luomisesta, symbolisesta pro-
sessista, jolla todellisuutta tuotetaan, pidetään yllä, 
korjataan ja siirretään.” Siis enemmän kuin vain in-
formaation siirrosta, pikemminkin merkitysten siir-
tämisestä ja yhteyden luomisesta. Tämän yhteisyys-
mallin arkkityyppinä Carey pitää jumalanpalvelus-
ta, jossa yhteisiä merkityksiä jaetaan juuri yhteisten 
symbolien ja kokemuksen kautta.

Tärkeää on myös havaita, että Carey ei pidä näi-
tä viestinnän siirto- ja yhteisyysmalleja toistensa 
vastakohtina, vaan toisiaan täydentävinä. Viestin-
tä on siten hänen mukaansa yhtä lailla ”informaa-
tiota, kuin konfirmaatiota”, vahvistamista.

Puhuttaessa kirkon viestinnästä ja erityisesti kir-
kosta yhteisöviestinnän näkökulmasta voi olla, et-
tä tietyt vaikeutemme saada aiheesta otetta johtu-
vat juuri tästä Careyn hahmottelemasta kaksinai-
suudesta. 

Tiedon ja informaation välittäminen on vält-
tämätöntä, mutta samalla ymmärrämme, että ky-
symys on paljosta muustakin. Merkitykset syntyvät 
ja yhteyttä luodaan kirkossa hyvin monimutkaisen 
prosessin myötä. Kirkon kommunikatiivinen to-
dellisuus eli siis yhteisöviestinnällinen kokonaisil-
me muodostuu hyvin monista eri tekijöistä ja osin 
myös salatuista tekijöistä. Juuri luterilaiselle kirkol-
le tämä viestinnän jännitteisen olemuksen korosta-
minen on ollut tyypillistä.

LUTERILAISUUS ON AINA EDUSTANUT 
PARADOKSISTA JA JÄNNITTEISTÄ 

VIESTINTÄAJATTELUA

Mitä tämä paradoksisuuden periaate käytännössä 
merkitse, on tietysti monitahoinen kysymys. Otan 
kuitenkin yhden esimerkin, jossa siitä käsitykseni 
mukaan on ainakin osittain kysymys.

Muutama vuosi sitten Helsingin piispa Eero Huo-
vinen piti toimittajille esitelmän, jonka aiheena oli 
”Mysteeri ja julkisuus”. Tuolloin hänen pääviestinsä 
oli, että julkisuus ei ole kirkon viestinnässä viimei-
nen sana. ”Kristillisen uskon tulee julkisen luonteen 
ohellakin pysyä mysteerinä, joka on salattu ”järke-
viltä”, ”viisailta” ja ”oppineilta”, piispa lausui. 

Eli siis uskossa on kyse myös asioista, jotka tulee 
kätkeä ja julkisuus ei ole kaikkea hallitseva. Samaan 
aikaan kuitenkin kirjoittaja itse on kuitenkin käy-
tännön toimissaan pyrkinyt noudattaman johdon-
mukaista avoimen tiedottamisen ja läpinäkyvyyden 
periaatetta. Julkisuus ja mysteeri ovat siis jatkuvasti 
keskenään jännitteisessä vuorovaikutuksessa.

Tämän jännitteisyyden voi ajatella heijastavan 
luterilaisen uskon ydintä, johon on sisäänrakennet-
tu suuri paradoksi ja ristiriitaisuus. Jumala paljastaa 
itsensä maailmassa vastakohdassaan, jopa inhimilli-
sen heikkouden ja jopa suoranaisen hulluuden kaut-
ta. Nämä paradoksiset piirteet ovat saaneet eräät lu-
terilaiset viestinnän vaikuttajat hahmottamaan hy-
vin jännitteisiä malleja, joissa keskeinen element-
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ti on ihmiseksi tulleen Jumalan mysteeri. Siksi 
myös viestinnässä on uskaltauduttava haavoit-
tuvuuteen ja riskinottoon. 

On mielenkiintoista, että muutama vuo-
si sitten ilmestynyt kommunikaatio-käsitteen 
aatehistoriaa käsittelevän teoksen Speaking in-
to the Air kirjoittaja John Durham Peters edus-
taa hyvin luterilaista viestintäajattelua. Hänen 
mukaansa viestintään on aina sisään raken-
nettuna epäonnistumisen syvä mahdollisuus 
ja siksi meidän on luovuttava liian idealistisis-
ta ja maailmoja syleilevistä ajattelumalleista.

Durhamille arkkityyppisenä kuvauksena 
viestinnästä on Jeesuksen Kylväjä-vertaus. 
Ideana on, että meidän on uskallettava heit-
tää informaation jyvät maailmaan eikä liian 
neuroottisesti takertua odottamaan palautet-
ta tai edes toimivaa vuorovaikutusta. Durham 
selventää ehkä hieman yllättäviä ajatuksiaan 
kommunikaatio-käsitteen tulkinnalla. 

Taustalla olevan latinan communis-adjek-
tiivin kantasana on ”munus”, joka voi tarkoit-
taa myös lahjaa. Antaessamme lahjan, emme 
anna sitä vastalahjan emmekä edes kiitoksen 
toivossa. Samoin on kommunikaation kanssa, 
jonka tulisi Durhamin mukaan olla samanlais-
ta itsestään pois antamista, disseminaatiota, 
”poiskylvämistä”.

AMMATTITAITO ON ETIIKKAA

Viestinnän paradoksisen ajattelun lisäksi lu-
terilaiselle uskollemme on historiallisesti ollut 
tyypillistä korostaa erilaisiin töihin liittyvän kutsu-
muksen ja samalla ammattitaidon merkitystä.

Ammattilaisuuden arvostaminen ei ole vain jo-
kin toisarvoinen lisäke luterilaisessa perinteessä, 
vaan sillä on vahva moraaliteologinen ja sosiaali-
eettinen merkitys. Juuri virkojen ja maallisten kut-
sumusten kautta Jumala toteuttaa tahtoaan maan 
päällä. Luterilaisen perinteen mukaista ei ole siis 
ihannoida luostariin vetäytymistä, vaan pikem-
minkin aktiivista osallistumista aktiiviseen työn 
tekemiseen. Taustalla on näkemys kaikille ihmi-
sille yhteisestä moraalilaista, joka tiivistetysti on 
ilmaistu kultaisessa säännössä tai rakkauden kak-
soiskäskyssä.

Reformaattori itse saattaa kuvata tätä kutsumus-
ajattelua hyvin vahvasti ja kauniisti. Vuorisaarnan 
selityksessään hän kuvaa, kuinka jokaisen on aa-
mulla työpaikalleen mennessä katsottava omia työ-
välineitään, ”olkoot ne sitten parsineula, mittanau-
ha tai oluen panemiseen tarkoitettu tynnyri”. Jokai-
sen näistä työvälineistä on ikään kuin kaiverrettu 
kysymys, jonka ne tekevät joka aamu käyttäjälleen: 
Miten sinä aiot minua tänä päivänä käyttää lähim-
mäisesi hyväksi? 

Jos Luther olisi kirjoittanut tekstinsä tänä päi-
vänä, hän olisi ehkä käyttänyt eri työvälineiden 

nimiä. Ehkä olisimme voineet lukea, kuinka joka 
aamu työpaikallemme mennessämme tietokoneen 
näppäimistö, pöydällä oleva kännykkä, kamera tai 
nauhuri kysyvät meiltä nuo samat kysymykset: mil-
lä tavoin sinä aiot käyttää minua tänä päivänä lä-
himmäisesi parhaaksi? 

Osa luterilaista sosiaalietiikkaa on valtiovallan 
ja julkisten virkojen merkityksen korostaminen. 
Ne kumpikin edustavat sitä ”Jumalan vierasta työ-
tä”, jolla hän käyttää tahtoaan maailmassa. Tällöin 
asenne viestinnän parlamentaariseen kontrolliin on 
muodostunut myönteiseksi. 

Tilanne on täysin toinen esimerkiksi Yhdysval-
loissa, jossa kaikenlainen valtion puuttuminen sa-
nan- ja viestinnän vapauteen on nähty periaattees-
sa kielteisenä. Meillä ihanteena on ollut BBC-tyyp-
pinen, parlamentaarisesti kontrolloitu, tasokas me-
dia. Sääntelyn alueella kuitenkin tekninen kehitys 
on merkinnyt aivan uutta tilannetta. Tulevai-

"Kirkon kommunikatiivinen todellisuus eli siis 
yhteisöviestinnällinen kokonaisilme muodostuu 
hyvin monista eri tekijöistä ja osin myös salatuista 
tekijöistä. Juuri luterilaiselle kirkolle tämä viestin-
nän jännitteisen olemuksen korostaminen on ollut 
tyypillistä ," kirjoittaa Raine Haikarainen.
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suudessa on yhä mahdottomampi kontrolloida da-
tavirtaa. Siksi on entistä tärkeämpää vedota viesti-
jöiden omaan ammatilliseen etiikkaan ja itsesään-
telyyn.

LUTERILAISUUS ON SUHTAUTUNUT 
MYÖNTEISESTI VIESTINTÄTEKNOLOGIAN 

KEHITYKSEEN

Yksi kirkkojen viestintähistoriasta selkeästi esiin 
nouseva piirre on luterilaisten kirkkojen keski-
määräistä myönteisempi suhtautuminen modernin 
viestintäteknologian käyttöönottoon ja hyödyntä-
miseen. Tähän vaikuttaa sekä äsken mainittu maal-
listen ammattien – myös insinööritieteisiin – liitty-
vän kutsumusajattelun arvostaminen. 

Kaikki nämä kysymykset ovat tällä hetkellä yhä 
tärkeämpiä. Oma kirkkomme on lähtenyt varsin 
voimakkaasti mukaan verkostoyhteiskunnan ra-
kentamiseen. Kirkko-verkko on maailmanlaajui-
sestikin tarkasteltuna erittäin kehittynyt järjestel-
mä ja työn alla oleva kirkon yhteinen kansalaispor-
taali tulee epäilemättä vaikuttamaan kirkon roo-
liin yleisessä kansalaiskeskustelussa ja viestinnässä. 
Samaan aikaan kuitenkin moderni teknologia sekä 
yhdistää että jakaa maailmaa tällä hetkellä äärim-
mäisen voimakkaasti. 

Tilastojen mukaan tällä hetkellä noin seitse-
mällä prosentilla maailman väestöstä olisi teoriassa 
mahdollisuus päästä hyödyntämään verkkopalve-
luja. Yhteyksien nopeasta lisääntymisestä ja käyt-
täjien absoluuttisesta kasvusta huolimatta prosen-
tuaalinen käyttäjämäärä kasvaa kuitenkin suhteel-
lisen hitaasti. Ns. digitaalinen kuilu (digital divide) 
on kiistaton tosiasia ja näyttää siltä, että tuo kuilu 
informaatiorikkaiden ja -köyhien välillä on jatku-
vasti kasvussa.

Modernin tietoyhteiskunnan merkittävä teoree-
tikko Manuel Castells on analysoinut tätä kehitys-
tä ja yksi hänen näkemyksistään on havainto, et-
tä tämä kuilu ei suinkaan kulje vain kehitysmaiden 
ja kehittyneiden maiden välillä. Digitaalinen kui-
lu tuntuu kasvavan myös maiden sisällä ja eri ryh-
mien välillä. Vaikka kirkon uusi viestintästrategia 
korostaa voimakkaasti verkkoviestinnän merkitys-
tä, yhä useammat henkilöt eivät eri syistä kykene 
käyttämään moderneja verkkopalveluja. Samanai-
kaisesti kuitenkin yhteiskunta siirtää voimakkaasti 
palveluitaan verkkoon. Tulevaisuudessa tarvitsem-
mekin kirkossa kenties ”verkkodiakoniaa” tai ”digi-
taalista diakoniaa” näiden tiedon valtaväyliltä pu-
donneiden auttamiseen.

TEKNOLOGISESSA KULTTUURISSA 
KOROSTUU ELÄVÄ KOHTAAMINEN

Digitaaliset ympäristöt herättävät myös muita kysy-
myksiä. Alma Median tutkimus- ja kehitysyksikös-
sä työskentelevä ja myös kirkon viestintätyössä tun-

nettu Sami Jalonen esitteli ajatuksiaan tulevaisuuden 
seurakunnallisesta viestinnästä (Sana-lehti syyskuu 
2003). Hänen perusajatuksena on, että jumalanpal-
veluselämää tulisi rohkeasti siirtää verkkoon. ”Kir-
kon täytyisi luopua jäykästä kirkkorakennuskeskei-
sestä ajattelusta ja –toiminnasta” ja jumalanpalvelu-
selämä tulisi rohkeasti siirtää verkkoon. Jalosen mu-
kaan kirkkojärjestystä tulisikin muuttaa niin, että 
seurakuntalaisten olisi mahdollista viettää ehtool-
lista myös kotona tietokoneidensa äärellä. 

Nämä ajatukset nostavat esiin James Careyn teo-
riat viestinnästä juuri yhteisyyden rakentajana ja yl-
läpitäjänä. Voiko virtuaalinen todellisuus rakentaa 
meille sellaisen näyttämön, jossa autenttinen us-
konnollinen kokemus – tai tarkemmin sanottuna – 
kristillisen jumalanpalveluksen sisin olemus olisi ta-
voitettavissa? Kysymys on sekä periaatteellisesti että 
käytännöllisesti mielenkiintoinen.

Virtuaalisia  ympäristöjä  ja  mm. keinoälyä MIT:
ssä tutkineen saksalais-amerikkalaisen teol .tri An-
ne Foerstin mukaan nykyisen verkosto- ja virtuaali-
kulttuurin suurimmat ratkaisemattomat kysymykset 
liittyvätkin juuri ruumiillisuuteen ja laajemminkin 
ihmisen ruumiin ja koneen rajapinnoille. 

Nykyinen tieteellis-teknologinen kehitys onkin 
nostanut uudella tavalla esille ruumiin merkityksen 
ihmisen identiteettiä rakentavana tekijänä. Samal-
la kysymys ruumiillisuudesta on muodostunut myös 
tärkeäksi teologiseksi kysymykseksi. Moderni ver-
kostokulttuuri ja sen synteettiset mielikuvitusmaa-
ilmat tulevat kirkossakin korostamaan ihmisen per-
soonallista identiteettiä juuri ruumiillisena olento-
na entistä enemmän. Ei ihme, että samaan aikaan 
verkostoyhteiskunnan synnyn kanssa kaupunkien 
katukuvaa on alkanut hallita yhä enemmän katu-
kahvilat, terassit ja tapaamispaikat. Mitä enemmän 
ympärillämme on koneita ja teknisiä järjestelmiä, 
sitä enemmän ihmiset kaipaavat elävässä elämässä 
tapahtuvaa kohtaamista.

Anna Foerstin näkemyksiin on helppo yhtyä. 
Vaikka kirkon viestinnässä modernin verkostovies-
tinnän merkitys tulee epäilemättä kasvaman, yhä 
tärkeämmäksi muodostuu juuri fyysinen läsnäolo. 
Tähän läsnäoloon eivät liity vain elävät ihmiset 
omissa ruumissaan. Siihen kuuluvat myös ne fyysiset 
tilat, joissa kirkko näkyvällä tavalla toteutuu ja on 
läsnä. Ei ole sattuma, että korkeateknologisen kult-
tuurin keskellä elävässä kirkossamme onkin vii-
me aikoina herännyt lisääntyvä mielenkiinto juu-
ri sakraalitiloihin ja niiden merkityksen yksilön au-
tenttisen uskonnollisen kokemuksen rakentajana.

Kirjoittaja on Helsingin hiippakunnan kasvatusasi-
ain sihteeri.
Kirkon viestintäpäivillä Jyväskylässä 19.9.2003 pi-
detty esitelmä.
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Rippikoululeireillä voi esiintyä hyväksyt-
tävää ja moitittavaa sekä tuomittavaa 
seksuaalista käyttäytymistä , niin fyysis-
tä kuin psyykkistä . Tutkimukseen perus-
tuvaa tietoa asiasta ei ole saatavilla. Osa-
puilleen kuitenkin tiedetään, millaisia 
seksualiteetin loukkauksia on esiintynyt. 
Tavallisimmin ne ovat liittyneet krimina-

lisoituihin seksuaalisiin tekoihin. Voimas-
sa olevassa laissa ne määritellään seu-
raavasti: ”Seksuaalisilla teoilla tarkoi-
tetaan sellaista tekoa, jolla tavoitellaan 
seksuaalista kiihotusta tai tyydytystä ja 
joka tekijä ja kohteena oleva henkilö se-
kä teko-olosuhteet huomioon ottaen on 
seksuaalisesti olennainen.” 

SAMI MAHKONEN

Seksuaalinen häirintä 
rippikoululeirillä

Joukkohalauksessa on voimaa. Rippikoululeirillä nuoret ovat tiiviisti yhdessä toistensa ja leirin vetäjien 
kanssa. Leireillä voi esiintyä hyväksyttävää, moitittavaa ja tuomittavaa seksuaalista käyttäytymistä. 
Huom! Kuvassa olevat nuoret eivät liity artikkelin teemaan millään tavalla.



Credo Imagebank/Hannu Haukkala
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Tämä lainkohta on tulkinnallisesti perin epä-
selvä. Se kuitenkin eroaa selvästi toisentyyppisestä 
kriminalisoinnista eli siitä, jossa sääntely kohdistuu 
sukupuoliyhteyteen. Täten laki tekee eron aina sen 
mukaan, onko kysymys törkeämmästä vai lievem-
mästä integriteetin loukkaamisesta. Sukupuoliyh-
teys alaikäisen kanssa on olennaisesti ankarammin 
normitettu kuin seksuaalinen teko. 

Seuraavassa huomio kohdistuu vain jälkimmäi-
seen. Näin kahdestakin eri syystä. Ensinnäkin voi-
daan lähteä siitä, että lievempiä seksualiteetin louk-
kauksia (seksuaalinen teko) esiintyy usein ja törke-
ämpiä (kirkon viranhaltijain ja rippikoululaisen vä-
linen sukupuoliyhteys) ani harvoin tai ei koskaan. 

Toiseksi on niin, että jälkimmäisten osalta ei 
muodostu pienempiäkään ongelmia. Jos sukupuo-
liyhteys olisi tapahtunut tosiasia, sille ei löydy min-
käänlaisia lieventäviä perusteita. Tekijä tulee eh-
dottomasti tuomita vankeusrangaistukseen. Edes 
teoriassa ei tarvitse miettiä hyväksyttävyyden, moi-
tittavuuden ja tuomittavuuden välisiä eroja. Ehdo-
ton vapausrangaistus on ainoa vaihtoehto. Ainoat 
pulmat liittyvät uhriutuneelle tuomittavien vahin-
gon korvausten suuruuteen, siis siviilioikeudellisiin 
seuraamuksiin rikosoikeudellisten sijaan.

SEKSUAALISET TEOT

Perusasetelma on toinen silloin, kun joudutaan ar-
vioimaan laissa kriminalisoitujen seksuaalisten te-
kojen suhdetta rippikoululeireillä tapahtuneeseen. 
Esimerkiksi kelpaavat tilanteet, joissa kysymys on 
vaikkapa selkä- ja niskahieronnasta sekä erilaisista 
yhteisleikeistä. Niitä voidaan lähtökohtaisesti pitää 
joko hyväksyttävänä, moitittavana tai tuomittava-
na käyttäytymisenä. 

Sama koskee verbaalista tai non-kognitiivista 
käyttäytymistä eli tilanteita, jossa fyysisen koske-
tuksen sijaan kysymys on sanoista tai muunlaisista 
viesteistä. Myös niiden osalta rajankäyntiongelmat 
hyväksyttävyyden, moitittavuuden ja tuomittavuu-
den välillä ovat suuria. Miten esimerkiksi juridisoi-
da tilannetta, jossa pappi tai isonen toteaa rippi-
koululaisen olevan ”viehättävä” tai ”puoleensa ve-
tävä”? Tässä yhteydessä kysymys on vain retorisek-
si tarkoitettu. 

Kuten suora lainaus seksuaalisen teon lakisää-
teisestä määritelmästä osoittaa, tunnusmerkistö on 
laaja ja näin monin muodoin vaikeasti hallittavis-
sa oleva. Ongelmat monimutkaistuvat entisestään, 
mikäli lakimääritelmää verrataan yksittäiseen ti-
lanteeseen, kuten hierontaan tai rippikoulusta tut-
tuihin ”Bingo”-seuraleikkeihin. Jos ne videoitaisiin, 
on jokseenkin mahdotonta mennä sanomaan, että 
kysymyksessä on tai ei ole hyväksyttävä, moititta-
va tai tuomittava seksuaalinen teko. Syykin on yk-
sinkertainen: videot tai valokuvat eivät välttämättä 
kerro yhtään mitään tekijän motiiveista sen enem-
pää kuin rippikoululaisen emootioista.

MOTIIVIT JA TUNTEET

Itse pidän kuitenkin juuri motiiveja ja emootioita 
silmällä. Teen niiden välille selvän eron: motiivit 
ovat tunnekokemuksia olennaisesti vähämerkityk-
sisempiä. Jos pieni liioittelu sallitaan, se on tämä: 
motiivit ovat merkityksettömiä, kun taas emootiot 
ovat mitä keskeisempiä. Tarkoitan tällä seuraavaa.

Mikäli esimerkiksi miespappi hieroo rippikou-
lutytön hartioita, papin tarkoitusperät voivat olla 
täysin puhtaita. Hänen näkökulmastaan katsottu-
na kysymys ei ole välttämättä laisinkaan seksuaali-
sesta latauksesta. Sen sijaan tyttö saattaa tuntea asi-
an täysin toisin. Vaikka hän suostuisi hierontaan tai 
seuraleikkeihin taikka joihinkin muihin toimintoi-
hin, hän silti voi kokea tilanteen perin epämiellyt-
täväksi, jopa seksuaaliseksi häirinnäksi. 

Minusta tilannetta onkin aiheellista arvioida 
emootioiden näkökulmasta sen sijaan, että läh-
dettäisiin täsmentämään papin tai isosen subjek-
tiivisia tarkoitusperiä. Motiivien esiin seulominen 
on juridisestikin hankalaa, koska näyttövaikeudet 
ovat suuria. 

Vaikka sattuisi olemaan jopa niin, että pappi tai 
isonen olisi tavoitellut seksuaalista kiihotusta tai 
tietynlaista tyydytystä, todisteellista näyttöä siitä 
ei hevin saada. Sana vastaan sana –tilanteessa koh-
teeksi joutuneelle on niin sanottu todistamistaak-
ka: syylliseksi epäiltyä pidetään rikosoikeudellises-
ti syyttömänä niin kauan kuin asiasta saadaan var-
mat ja vastaansanomattomat todisteet. Tuskin nii-
tä edes saadaan.

Näillä luonnehdinnoilla haluan kääntää perus-
asetelman toiseksi kuin mitä se tavallisimmin on. 
En lähtisi miettimään tekijän tarkoitusperiä ja ha-
kemaan niille rikosoikeudellista sekä rikosprosessu-
aalista painoarvoa. Sen sijaan kääntyisin suoraan 
rippikoululaisen puoleen ja kysyisin häneltä, miten 
hän omakohtaisesti tilannetta arvioi. Mitään juri-
dista riskiä tämäntyyppiseen käännettyyn orien-
taatioon ei liity, sillä tunteet ovat toisia. Jos toistai-
seksi vielä seksuaalista identiteettiään hakeva rip-
pikoululainen katsoo joutuneensa seksuaalisen häi-
rinnän kohteeksi, silloin tilanne on todella näin. 

OIKEUSPROSESSI

Me juristit olemme taipuvaisia uskomaan siihen, 
että ihmiset eivät ole läheskään aina vilpittömiä. 
Poissuljettu ei ole täten periaatteessa edes se vaih-
toehto, että rippikoululainen suorastaan valehteli-
si sen suhteen, mitä hän on kokenut. Silloinkaan ei 
ole riskiä siitä, että seksuaaliseen tekoon syytön tu-
lisi muitta mutkitta tuomituksi. Asiassa on ensiksi 
suoritettava poliisitutkinta, tehtävä haastehakemus, 
vietävä juttu syyteharkintaan ja lopulta oikeuskä-
sittelyyn, jossa puolestaan noudatetaan käännet-
tyä todistustaakkaa. Matka tuulesta temmatuista 
jutuista syyttömän tuomitsemiseen on pitkä, ei-
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kä se edes tule kysymykseen. Suoranainen valehte-
lu ei realisoidu, ja tämä vaihtoehto on käytännös-
sä poissuljettu.

Jos ja kun viestejä moitittavista ja tuomittavista 
seksuaalisista teoista tulee, niihin on syytä asennoi-
tua kaikella vakavuudella. Yksi realistinen mahdol-
lisuus olisi kirkon piirissä miettiä, minkälaiset toi-
minnot rippikoululeireillä asetetaan yleisesti ottaen 

pannaan. Hallinnollisin määräyksin asioista voitai-
siin tiedottaa vastaisuuden varalla niille, jotka käy-
tännössä vastaavat tästä arvokkaasta työstä nuor-
temme hyväksi. Näin moni turha häiriötekijä pois-
tuisi taivaan tuuliin. 

Kirjoittaja on oikeustieteen tohtori, jonka erityisalana 
on lastensuojelu.

  ARTO KÖYKKÄ

Jospa taas vain 
kättelisimme

Julkisuudessa on hätkähdyt-
tävästi uutisoitu tapauksia, 
jotka liittyvät uskonnolli-
siin liikkeisiin ja lasten sek-
suaaliseen hyväksikäyttöön. 
Luterilaista kirkkoa nämä 
skandaalit ovat oikeastaan 
vain kolhaisseet. Pahimmat 
ongelmat ovat olleet Yhdys-
valtain katolisessa kirkossa, 
ja Suomessa erityishuomion 
kohteeksi ovat joutuneet ad-
ventistit ja helluntailaiset. 

Kaikesta huolimatta näi-
den tapahtumien varjo lan-
keaa myös luterilaisen kirk-
komme ylle. Ihmiset lukevat 
lehtensä nopeasti, eikä kai-
kille ole selvää, että käsite 
”seurakunnan vanhin” on hy-
vin epäluterilainen sana eikä 
kyseessä voi sen tähden olla 
meidän kirkkomme luottamusihminen.

Toisaalta myös jotkut kirkkomme työntekijät 
ovat saaneet kyselemään, mitä meillä tapahtuu. 
Syyskuinen Helsingin Sanomien juttu puhui kuu-
desta 10 - 15 viime vuoden aikana tehdystä kan-
telusta. Uutisen mukaan ongelmia olisi ollut lähes 
jokaisessa hiippakunnassa. Kun samaan aikaan on 
voinut lukea lehdistä, että joku kirkkoherra on jää-
nyt toistamiseen kiinni rattijuoppoudesta, sanoma-
lehden lukija on voinut parahtaa, mikä ihme pap-
peihinkin on mennyt.

Kirjoittelun keskellä asiantuntijat ovat toppuu-
telleet. Tampereen yliopiston historian professo-
ri Pirjo Markkola kyseli, miksi ongelmia etsitään 

vain kirkosta. Sosiaalietii-
kan professori Jaana Halla-
maa on puolestaan sanonut, 
että vuosittain järjestetään 
tuhansia rippikouluja, ja oli-
si aivan tavatonta, jos mi-
tään ongelmia ei olisi.

Kaikesta huolimatta asi-
oista on puhuttava jo sen-
kin takia, että kansa puhuu. 
Kirkolla ei ole valtaa siihen, 
mitkä ovat yleisiä keskuste-
lunaiheita ja mistä taas vai-
etaan. 

PORNOGRAFIAA JA 
PURITANISMIA

Hieman yllättäen alasto-
muudesta, seksuaalisuudesta 
ja ihmisen koskettamisesta 
on tullut yhteiskunnallinen 

ongelma. Aikamme on yhtä aikaa sekä pornografi-
nen että puritaaninen.

On helppo uskoa, että vanhoina hyvinä aikoina 
esimerkiksi sauna oli sellainen paikka, jossa alasto-
muus oli luonnollista ja viatonta. Siellä ollessaan ih-
miset ajattelivat muuta kuin seksuaaliaktia. - Näin 
meille on ainakin kerrottu.

Kuusikymmenluvulla tapakulttuuri muuttui, 
vaikka välttämättä ei vielä saunassa. Kädestä ter-
vehtimistä alettiin pitää muodollisena käytöksenä, 
joka ei sopinut uuteen, rentoon ilmapiiriin. Samalla 
hiipui se ainoa suomalainen käytöstapa, joka sallii 
koskettaa toista ihmistä reilusti ilman taka-ajatuk-
sia ja tunkeilua. 
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Yhtä aikaa kosketusta myös kaivattiin. Valitet-
tiin sitä, kuinka varautuneita suomalaiset olivat ja 
kuinka jäykkää oli tämä pohjoisen kansan arkti-
nen meno. Lentokentällä vieraan vallan päämie-
hien kanssa poskisuudelmia vaihdellut president-
ti herätti eleillään kansan syvien rivien hiljaista 
hämmästelyä, eikä siitä tullut suomalaista tapaa. 
Sen sijaan moni innostui halailemaan puolituttuja 
normaalin kättelemisen sijasta. Erilaisissa terapiois-
sa etsittiin akupunktiopisteitä. Lopulta kansakun-
nan yleismoraali alkoi suosia erotiikaksi kutsuttua 
pornografiaa. Alettiin keskustella myös prostituuti-
on laillistamisesta.

Sitten kehitys kääntyi kummalliseen suuntaan. 
Valtavirran keskelle syntyi vastakkainen uoma, uu-
denlainen puritanismi. Sen mukana ihan tavallista 
elämää alettiin katsella oudossa valossa. Vielä 1980-
luvulla kukaan ei ihmetellyt, jos perheenisä valoku-
vasi ilman housuja esiintynyttä pienokaistaan, sillä 
mihin ihmeeseen lapsi olisi housuja tarvinnut kun 
ei ollut mitään peiteltävääkään, mutta 2000-luvul-
la vastuuntuntoinen isä ei enää esittele tällaisia ku-
via ainakaan perhepiirin ulkopuolella. Sossun tädit 
ehkä hakevat lapsen pois.

Kehitys on poukkoilevaa, epäloogista ja ristirii-
taista. Luulemme elävämme seksuaalisen vapauden 
aikakautta, mutta samalla olemme sekaisin merki-
tysten ja piilomerkitysten kanssa.

RIPPIKOULUN LEIKIT ONGELMALLISTA 
VÄLIMAASTOA

Ei ole niin vain sanottavissa, miten kirkossa tuli-
si nyt toimia. Vielä muutama vuosi sitten suosittiin 
koskettamista ja muistutettiin siitä, että viestintä 
on muutakin kuin sanoja. Yhtäkkiä kosketuksesta 
on tullut melkein tabu, ja onpa tämä kehitys viisas-
ta tai tyhmää, se on vain otettava huomioon ja sen 
kanssa on suostuttava elämään.

Huomio kiinnittyy ennen muuta rippikouluihin, 
koska siellä ollaan tekemisissä nuorten heräävän 
seksuaalisuuden kanssa. Mahdollisia ongelmakoh-
tia ovat niin sanotut kokemukselliset opetusmene-
telmät, luova toiminta ja iltaohjelmat.

Varsinainen pedofilia on niin yksiselitteisesti 
torjuttava asia, ettei siitä oikeastaan ole mitään sa-
nottavaa. Fonttikokoa voisi tietysti näiden sanojen 
kohdalla suurentaa, mutta muuten asia on yksinker-
tainen ja selvä. 

Ongelmallinen on sen sijaan tuo utuinen ja mo-
nitulkintainen välimaasto, jossa toiseen ihmiseen 
syntyy fyysinen kontakti, mutta vain asiayhteys ja 
ihmisten persoonat ratkaisevat, miten tämä kontak-
ti tulee tulkituksi. 

Jokainen rippikoulutyöntekijä joutuu ratkomaan 
esimerkiksi sitä kysymystä, millaiset leikit on rippi-
koulussa ylipäänsä kiellettävä ja mitkä leikit ovat 
sellaisia, että nuoret voivat harrastaa niitä keske-
nään, vaikka työntekijöiden osallistuminen niihin 

on arveluttavaa. Onhan selvää, että nuorten on 
opittava myös toisen sukupuolen läheisyyttä. Sopi-
vien leikkien ja pelien avulla rippikoulu voi myön-
teisellä ja terveellä tavalla auttaa oppimaan näitä 
lähestymistaitoja; ainakin rippikoulu on parempi 
paikka tällaiseen opetteluun kuin humalaisen su-
muinen vaatehuone kotibileiden keskellä.

Rippikoulussa oleviin aikuisiin täytyy kuiten-
kin soveltaa erilaisia käytössääntöjä kuin nuoriin 
itseensä. Se, mikä sopii kahdelle 15-vuotiaalle, ei 
välttämättä sovi 15-vuotiaalle ja 30-vuotiaalle. 
Tietysti ihminen on kohdusta hautaan seksuaali-
nen olento, unelmien ja kaipauksen ikuinen koh-
de, mutta siitä huolimatta oma viisautensa saattoi 
olla siinä keskiajan lopulle saakka eläneessä perin-
teessä, että kummin ja kummilapsen välille syn-
tyvä hengellinen sukulaisuus esti heidän välisen-
sä avioliiton.

Erityisesti on otettava huomioon, että rippikou-
luikäiset ovat satunnaisista tai kertaluonteisista ko-
kemuksistaan huolimatta seksuaalielämän suhteen 
aloittelijoita. Seksuaalisesti kokeneimmatkaan eivät 
ole vielä tämän alueen asiantuntijoita. Niinpä pie-
net, viattomatkin viestit tulkitaan helposti väärin. 
Rippikoulutytön olkapäälle laskeutuva turvallinen 
käsi voi olla ensimmäinen aikuisen miehen käsi, 
jolla tyttöä kosketetaan. Sen vuoksi on mahdoton-
ta sanoa, millaisia mielikuvia siihen kosketukseen 
liittyy, vaikka kosketus olisi aikuisen näkökulmas-
ta vain kannustusta ja lohdutusta ja vaikka aikui-
nen ei liittäisi siihen taka-ajatusten taka-ajatuksis-
sakaan seksuaalista viestiä.

Emme voi myöskään hallita ihmisen muistia. 
Kummalliset yksityiskohdat voivat jäädä mieleen, 
ja ollaan huonolla tiellä, jos väärin tulkittu koske-
tus on se päällimmäinen mielikuva, jonka rippi-isä 
tai -äiti jättää itsestään vuosikymmenten ajaksi.

Kaikkiaan fyysisessä koskettamisessa liikutaan 
äärimmäisen herkällä alueella, jossa on vaikea sa-
noa missä kulkee sallitun ja kielletyn raja. Selvää 
on, että varovaisuudesta on vain vähän haittaa tai 
ei ollenkaan. Ehkä ainakin aikuisten ja rippilasten 
välisissä suhteissa pitäisi palata vanhaan suomalai-
seen perinteeseen ja ajatella, että kätteleminen on 
oikean kokoinen annos fyysistä kontaktia. Poskisuu-
delmat sopii jättää ranskalaisille ja venäläisille.

Kirjoittaja on Pirkkalan seurakunnan kappalainen.
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Hyvä käytös sallittu 
- häirintä kielletty!

Työnantaja- ja työntekijäkeskusjärjestöt ovat yh-
teistyössä laatineet ohjeita työpaikoille sukupuo-
lisen häirinnän ja ahdistelun varalta. AKAVAn, 
Kirkon sopimusvaltuuskunnan, Kunnallisen työ-
markkinalaitoksen, Palvelutyönantajien, SAK:n, 
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton, STTK:
n ja Valtion Työmarkkinalaitoksen julkaiseman leh-
tisen nimi on ”Hyvä käytös SALLITTU - häirintä 
kielletty. Sitä on saatavissa mm. AKI-liittojen toi-
mistoista.

Ohjeistossa määritellään sukupuolinen häirintä 
ja annetaan ohjeita sen ehkäisemiseksi ja lopettami-
seksi. Häirinnän kohteen toimintamahdollisuuksia 
selostetaan, ja myös häiritsijän asema kuvataan.

Työnantajalla ja esimiehillä on ensisijainen vel-
vollisuus huolehtia työyhteisön toiminnan tuloksel-
lisuudesta sekä henkilöstön hyvinvoinnista. Tämä 
vastuu perustuu mm. tasa-arvolakiin ja työturvalli-
suuslakiin. Myös työtoverit voivat osoittaa teoillaan, 
etteivät hyväksy häirintää. Oppaassa todetaan su-
kupuolisen häirinnän huonontavan työilmapiiriä ja 

aiheuttavan terveyson-
gelmia sekä taloudelli-
sia menetyksiä. Häi-
rintä voi toimia myös 
vallankäytön välinee-
nä. Sukupuolinen häi-
rintä on paitsi henkilökohtainen, myös koko työyh-
teisön ongelma.

Sukupuolinen häirintä on ei-toivottua ja yksi-
puolista. Häirinnän tuntomerkit se täyttää erityi-
sesti silloin, jos sitä jatketaan, vaikka kohteeksi jou-
tunut on ilmaissut, ettei pidä siitä. Häiritsijä voi olla 
mies tai nainen - työtoveri, esimies, alainen tai asia-
kas. Häirinnän kokemus voi syntyä mm. seuraavilla 
tavoilla: sukupuolisesti tunkeilevat eleet tai ilmeet, 
härskit puheet ja vitsit, vartaloa tai yksityiselämää 
koskevat asiattomat kommentit, seksuaalisesti vä-
rittyneet viestit, ei-toivottu fyysinen koskettelu, su-
kupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai 
vaatimukset. Vakavimmissa tapauksissa kyse voi ol-
la rikoksesta.

JUHA KEINÄNEN 

Huonon kohtelun käsittely 
ja ehkäisy työssä

Uudenmaan työsuojelupiirille tulee työ-
paikoilta vuosittain 400 - 500 ilmoitusta 
ihmisten lainvastaisesta huonosta kohte-
lusta. Näitä ovat esimerkiksi kiusaami-
nen, työnjohtovallan ylittäminen, seksu-
aalinen ahdistelu, työturvallisuuden lai-
minlyönti ja työsyrjintä . Vastuuton käyt-
täytyminen näyttää olevan varsin yleistä 
kuntien, valtion, seurakuntien ja järjestö-
jen työpaikoilla. Johtajuus on siellä usein 
hukassa ja työkulttuuriin kuuluu häiriöi-
den väistely, peittely ja mutkallinen kä-
sittely.

KÄYTTÄYTYMINEN JA SUHTEET TYÖSSÄ

Työ on sovitun tehtävän tekemistä ja käyttäytymi-
nen työssä on tehtävän tavoitteita palvelevia tekoja, 
oman huomion, ajattelun ja puheen suuntaamista 
tehtävään. Missä tahansa työssä on tekijän kannal-
ta kolme keskeistä kysymystä: Mitä minun on tässä 
työssä tehtävä? Millainen minun on tässä työssä ol-
tava? Mitä minä siitä saan? Ihmisten väliset suhteet 
työssä ovat ensisijassa yhteisiin aikaansaannoksiin 
tähtääviä yhteistyösuhteita. Olennainen kysymys 
kuuluu: miten saamme tämän aikaan?

Ihmissuhteet ovat ihmisten välisiä hyöty- ja tun-
nesuhteita, jolloin olennainen kysymys kuuluu: mi-
tä minä tarvitsen ja miten sen saan? Ihmissuhteiden 
tulee työssä olla toissijaisia ja yhteistyösuhteille alis-
teisia. Kaikkien kanssa tulee suostua yhteistyöhön. 
Toisesta ei tarvitse erityisesti pitää voidakseen 
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luoda toimivan yhteistyösuhteen hä-
neen. Jokainen voi valita omaa käyt-
täytymistään ja muuttaa omia teko-
jaan. Kenenkään ei esimerkiksi ole 
pakko sortaa muita, kukaan ei jou-
du kiusaamaan ketään, se on aina 
oma valinta.

HUOMIO TEKOIHIN JA 
TYÖOLOIHIN, 

EI PERSOONAAN

Käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen 
häiriöt tulee kuvata tekona, laimin-
lyöntinä tai käyttäytymisenä ajas-
sa ja paikassa. Mitä tapahtui, mis-
sä, milloin, keiden välillä ja miten? 
Keitä muita oli mukana? Tilanteen 
tosiseikkoja verrataan laissa säädet-
tyihin ja sovittuihin toimintavelvol-

lisuuksiin. Jos teko tai käyttäyty-
minen on vakava velvollisuuksien 
rikkomus, siihen puututaan suo-
raan ja ripeästi. Jos on tarpeen, täs-
mennetään esimerkiksi vastuuta ja 
valtuuksia.

Kenenkään persoonaan, luon-
teenpiirteisiin, ominaisuuksiin, ul-
komuotoon, yksityiselämään ei saa 
puuttua, eikä vuorovaikutushäi-
riöitä saa määritellä näiden kaut-
ta. Olennaista on, osaako henkilö 
työnsä, tekeekö hän sitä vai jotain 
muuta sekä millaista tukea ja apua 
hän tehtävässään saa. Jos vastuu-
ton toiminta esimerkiksi psykologi-
soidaan (”narsistinen persoonalli-
suus”, ”huono henkilökemia”), seu-
raa itse määritelmästä, että häiri-
ötä on vaikea käsitellä ja ratkais-

Käyttäytyminen työyhteisössä: työnantajan toimenpiteet
Laatikaa häirinnän käsittelyn pelisäännöt

 Valmistele ohjeet aidossa yhteistyössä hen-
kilöstön kanssa niin, että henkilöstön ”ääni” 
näkyy valmistelussa. Tuolloin ohjeisiin sitou-
dutaan paremmin.
 Ohjeiden tulee olla oman työyhteisösi nä-
köiset, ei jäljennöksiä muilta.
 Huolehdi, että ennen vahvistamista ohjei-
ta käsitellään esimiesten johdolla kaikissa yk-
siköissä, otetaan vastaan henkilöstön palaute 
ja tehdään tarpeelliset muutokset. 

Sisällyttäkää ohjeisiin
 epäasiallisen käyttäytymisen määrittely 
 epäasiallista kohtelua koskevan ja toisaalta 
henkilöstön edustajan menettelytavat
 ripeä käsittely ensin asianosaisten kesken, 
tarvittaessa henkilöstön edustajan tuella
 häiriötilanteiden tosiseikkojen dokumen-
tointivelvollisuus
 häiriön saattaminen linjaorganisaatioon 
esimieskäsittelyyn, jos sitä ei saada loppu-
maan asianosaisten kesken
 esimiesten menettelyt ja mahdolliset kurin-
pitoseuraamukset.

JÄRJESTÄKÄÄ  PELISÄÄNTÖJEN 
TOIMIVUUDEN SEURANTA

 Selvitä, miten yhteistyö sujuu ja miten yh-
teiset pelisäännöt toimivat; millaisissa tilan-
teissa pelisäännöt eivät toimi tai niitä ei nou-
dateta.
 Kuuntele ihmisten omakohtaisia koke-
muksia työn häiriötilanteista, esimerkiksi 
kuulluksi tulemisen, tuen tai luottamuksen 
puutteesta, informaatiokuormasta, kiireestä, 
väsymyksestä jne. 
 Dokumentoi seurannassa ilmi tulleet pul-
mat arvioidaksesi, mitä tulee muuttaa, korja-
ta tai parantaa.

Arvioikaa  pelisääntöjen toimivuutta ja teh-
kää tarvittavat muutokset

 Järjestä vuosittain toiminnan arviointi-
palaveri.
 Suunnittele palaveri niin, että toimintaa 
arvioidaan eri näkökulmilta.
 Ota avuksi kiireettömyys, keskustelu, yh-
teinen pohdinta.
 Arvioikaa ensin, missä asioissa yhteisö on 
mennyt eteenpäin.
 Arvioikaa, missä asioissa on parannettavaa 
tai kehitettävää. Käyttäkää tässä tarvittaessa 
ulkopuolista asiantuntija-apua.

PEREHDYTTÄKÄÄ TYÖNJOHTO

 Huolehdi, että esimiesten toiminta on asi-
allista ja tasapuolista.
 Opeta esimiehet ottamaan selvää, mitä 
työyhteisössä tapahtuu, arvioimaan tietoja ja 
antamaan palautetta.
 Perehdytä esimiehet kuuntelemaan ja ky-
symään, selvittämään, ehdottamaan ja so-
pimaan työhön liittyvien pulmien ratkaise-
miseksi.
 Opeta esimiehet antamaan tunnustusta 
hyvin tehdystä työstä, innostamaan, kan-
nustamaan, tukemaan sekä myös vastuullis-
tamaan.
 Ohjaa esimiehiä tunnistamaan työntekijöi-
den yksilöllisiä eroja miettiessään, miten vai-
kuttaisivat eri henkilöiden toimintaan.
 Auta esimiehiä toimimaan määrätietoises-
ti, ripeästi ja jämäkästi rikkomusten ja lai-
minlyöntien lopettamiseksi. 
 Harjoita esimiehiä arvioimaan omien toi-
mintatapojensa vaikutuksia ja muuttamaan 
tapojaan tarvittaessa.
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Käyttäytyminen työyhteisössä: työnantajan toimenpiteet
PEREHDYTTÄKÄÄ TYÖNJOHTO

 Huolehdi, että esimiesten toiminta on asi-
allista ja tasapuolista.
 Opeta esimiehet ottamaan selvää, mitä 
työyhteisössä tapahtuu, arvioimaan tietoja ja 
antamaan palautetta.
 Perehdytä esimiehet kuuntelemaan ja ky-
symään, selvittämään, ehdottamaan ja so-
pimaan työhön liittyvien pulmien ratkaise-
miseksi.
 Opeta esimiehet antamaan tunnustusta 
hyvin tehdystä työstä, innostamaan, kan-
nustamaan, tukemaan sekä myös vastuullis-
tamaan.
 Ohjaa esimiehiä tunnistamaan työntekijöi-
den yksilöllisiä eroja miettiessään, miten vai-
kuttaisivat eri henkilöiden toimintaan.
 Auta esimiehiä toimimaan määrätietoises-
ti, ripeästi ja jämäkästi rikkomusten ja lai-
minlyöntien lopettamiseksi. 
 Harjoita esimiehiä arvioimaan omien toi-
mintatapojensa vaikutuksia ja muuttamaan 
tapojaan tarvittaessa.

OPETTAKAA ASIALLINEN 
KÄYTTÄYTYMINEN

 Asiallinen käyttäytyminen on oman huo-
mion, ajattelun ja puheen suuntaamista teh-
tävään. 
 Määrittele pulma, kysymys, toivomus, eh-
dotus tms. aina tekemisen pulmana tai ehdo-
tuksena. Kuvaa se konkreettisesti, suoraan ja 
omalta kannalta. Kohdista huomio ja puhe 
vain tekoihin ja toimintatapoihin. 
 Älä arvostele kielteisesti toisten persoo-
naa, luonteenpiirteitä, ulkomuotoa tai yksi-
tyiselämää äläkä määrittele työn pulmia nii-
den kautta. 
 Älä juoruile! Se aiheuttaa huonoa ilma-
piiriä, etkä muuta sillä asioita. Puhu suoraan 
hänelle. Jos haluat vaikuttaa ryhmän toimin-
taan työssä, puhu siitä silloin, kun ryhmä on 
koolla. 
 Älä vie esimiehille työtovereitten laimin-
lyöntejä, ellet ole ensin yrittänyt selvittää asi-
aa heidän kanssaan. Ilmoita heille etukäteen, 
jos aiot viedä asian esimieskäsittelyyn.
 Älä ohita lähiesimiestä hänen vastuualu-
eelleen kuuluvassa asiassa. 
 Kuuntele muita, älä puhu toisen puheen 
päälle! Keskity kuulemaan ja kysy suoraan, 
jos et ole varma hänen tarkoituksestaan. 
Näin vältät ristiriitoja aiheuttavia virhetul-
kintoja.

 Älä liittoudu äläkä suostu viholliseksi.
 Ajattele ensin mitä puhut, ennen kuin pu-
hut mitään.

PUUTTUKAA VASTUUTTOMAAN 
KÄYTTÄYTYMISEEN SUORAAN, 

RIPEÄSTI 
JA TEHOKKAASTI

 Puutu vakaviin käytösrikkomuksiin ja lai-
minlyönteihin heti, kun saat niistä tiedon.
 Käytä käskyvaltaasi, kiellä vastuuttoman 
toiminnan jatkaminen.
 Älä saarnaa, moralisoi, nalkuta, uhkaile 
tai väheksy. 
 Toimi niin, että toinen joutuu pohtimaan, 
miten muuttaa omaa käyttäytymistään. 
 Huolehdi, että hän myös ilmaisee, mihin 
on valmis sitoutumaan.
 Jos henkilön vastuu tai valtuudet ovat epä-
selvät, tarkenna niitä.
 Toimi nopeasti, ehkäise ongelmakierteen 
syntyminen.

ta työhön kuuluvien velvollisuuksien 
suunnassa. Tilanne voi johtaa umpi-
kujaan, pahentua ja synnyttää vihol-
lisuuksia.

Käytösrikkomuksia ja laiminlyön-
tejä tulee tarkastella erityisesti psyko-
sosiaalisen työympäristön tekijöiden 
näkökulmasta. Näihin kuuluvat mm. 
johtaminen, yhteistyö, vuorovaikutus-
tavat, töiden järjestelyt, yhteiset peli-
säännöt ja toiminnan arviointi. Useis-
sa tapauksissa kahden ihmisen välinen 
epäasiallinen kohtelu on joko suoraan 
aiheutunut työolojen epäkohdista, tai 
tunnistamatta ja korjaamatta jääneet 
työolojen epäkohdat ylläpitävät ja pa-
hentavat häiriötä.

KOKEMUKSET JA 
TOSIASIAT

Voimme kokea missä hyvänsä olosuh-
teissa lähes mitä hyvänsä. Jos koem-
me jonkin ilmiön tai asian kielteise-
nä ovat myös sen seuraamukset meille 
kielteiset. Jos henkilö esimerkiksi ko-
kee, että työtoveri tai esimies kiusaa 
häntä, kokemuksen seuraus on kärsi-
mys. Tämä ei kuitenkaan todista, että 
hän välttämättä olisi ymmärtänyt oi-
kein sen tilanteen tosiasiat, jossa koke-
mus tapahtui. 

Kaikista työsuojelupiirille tulevista 
kiusaamisilmoituksista neljäsosa on vää-
rinkäsityksiä. Henkilö on kokemukses-
saan vilpitön, mutta hän on ymmärtä-
nyt tilanteen tosiasiat virheellisesti. Esi-
merkiksi esimiehen asiallinen ja 
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JUHA MUILU

Kaikki kolme sukupuolta 
Kolme sukupuolta ovat mies, nainen ja 
seurakunnan työntekijä . Nuo iltapäivä-
lehtien lööpit häkellyttävät yhä uudes-
taan. Ettäkö seurakunnassa jotakin sek-
suaalista? Suututtaa! Miten noista nyt 
näin julkisesti kirjoitetaan! Menee mai-
ne. 

Vaikeneminen on kultaa, sanotaan. Monet ovat-
kin tämän sortin rikkautta uutterasti keränneet ym-
pärilleen. Varsinkin seksuaalisuuden avoin puhumi-
nen seurakuntien työyhteisöissä ja työhön liittyvis-
sä tilanteissa on vaiheessa, joka ei ole oikeasti vielä 
alkanut. Vai oletko joskus ollut omaa seksuaalisuut-
ta koskevassa asiallisessa keskustelussa työyhteisösi 
kanssa? Tiedän jossakin työyhteisössä näin olleen. 
On järjestetty parin päivän seminaari, jossa on pel-
kästään lähestytty kysymystä mitä on olla työyhtei-
sössä miehenä ja naisena. 

Työni kirkon virassa on vienyt minut myös pöy-
tiin, joissa olen kuullut muiden ammattilaisten aja-
tuksia miehenä ja naisena elämisestä työssä ja työ-
yhteisöissä. Olen usein ihaillut selkeyttä, jolla sek-
suaalisuuteen liittyvistä asioista puhutaan joillakin 
työpaikoilla. Lähentelyllä, seksuaalisella ahdiste-
lulla, kaikenlaisella kiusaamisella on rajat. Asioil-
la on oikeat nimet. Kun rajojen yli kuljetaan asi-
at pyritään käsittelemään, ei vaieta. Työpaikan tai 
työhön liittyvien ihmissuhteiden problematiikassa 
ei ole vaitiolovelvollisuutta. Ei kirkonkaan töissä. 
Vaitiolovelvollisuus on selvä ja koskee kirkkolain 

selkeästi määrittelemiä tilanteita. Vaitiolovelvolli-
suus ei oikeuta vaikenemaan vääryydestä. 

Kun sukupuolena on olla se kolmas, seurakun-
nan työntekijä, ovat miestä ja naista koskevat asi-
at ymmärrettävän vaikeita puhuttaviksi. Tuskaa ei 
vähennä tietoisuus kirkon roolista etiikan edeskäy-
pänä. Korkean etiikan haarniskan suojaan on mu-
kava vetäytyä, sieltä voi sopivasti sanoa muille mikä 
on väärin kristillisen etiikan ja Raamatun mukaan. 
Vaara vain saattaa olla, että lähellä oleva sumenee 
niin, että on helpompi tarttua muiden mokiin. Kun 
sitten nuo onnettomat iltapäivälehdet toteuttavat 
tärkeää moraalivartijan rooliaan myös kirkon koh-
dalla suututtaa. Lööppejä lukiessa tuntuu epäoikeu-
denmukaiselta. Eihän tässä näin pitänyt käydä.

Pitkäaikaisena kirkon työntekijänä ja työnoh-
jaajana käsitykseni on, että kirkossa yleisesti ottaen 
etiikka on kunnossa myös käytännön elämän koh-
taamisissa. Seksuaalisen häirinnän rajojen ylittä-
minen koskee vain satunnaisia henkilöitä. Kirkon 
työyhteisöjen suurin pulma on siinä, että työkult-
tuurissa ei ole totuttu käsittelemään ja ratkomaan 
muitakaan vaikeita asioita. Ongelmat vain ovat ja 
pysyvät. 

Jokainen seksuaalisten rajojen ylitys on liikaa. 
Olipa sitten kysymys työtoverista tai seurakunta-
laisesta rikotaan tällä alueella rajoja, jotka särke-
vät miehenä ja naisena olemisen ydintä. Leikki-
mielinen rippikoulunopettaja voi hetken ajattele-
mattomuudella tärvellä kasvavan nuoren sielun-
maiseman. Esimies tai työtoveri puolivillaisilla vit-
seillään ja sopimattomilla kosketteluillaan voi ro-

laillinen käskyvallan käyttö voi tuntua työntekijästä 
siinä määrin ahdistavalta, että hän kokee sen kiusaa-
misena.   

Kenenkään kokemusta ei tule kiistää, mutta toi-
menpiteitä ei tule johtaa vain kokemuksista. On 
osattava erottaa esimerkiksi toistuva ja jatkuva tois-
ta alistava toiminta eli kiusaaminen tavanomaisis-
ta, satunnaisista erimielisyyksistä, loukkauksista tai 
esimiehen käskyvallan käytöstä. Tämä vaatii työ-
suojelulainsäädännön tuntemusta. Huonon kohte-
lun ehkäisemiseen tarvitaan yhteisiä ja selkeitä me-
nettelyohjeita - häirinnän käsittelyn pelisääntöjä.

MIKSI TE HUUDATTE HERRA, HERRA…

Turhautuneena opetuslasten kyselyihin Jeesus oli 
kivahtanut heille: ”Miksi te huudatte Herra, Herra, 

ettekä tee niin kuin minä teille sanon? Usko ilman 
tekoja on kuollut!” Tämän päivän työelämään so-
veltaen: eivät puheet auta vaan teot. Monilla työ-
paikoilla pidetään riittävästi palavereja, puhutaan 
ja tehdään kauniita suunnitelmia, mutta johtavatko 
ne kyvykkäämpiin tekoihin? Teot ratkaisevat. 

Oheisesta nelikentästä selviää, millaisilla yh-
teisöön ja yksilöihin kohdistuvilla toimenpiteillä 
käyttäytyminen saadaan asialliseksi sekä vuorovai-
kutuksen ja yhteistyön häiriöt  työyhteisön omaan 
hallintaan. Osa toimenpiteistä on ehkäiseviä, osa 
korjaavia, jotkut kohdistuvat koko yhteisöön, jot-
kut yksilöihin.

Kirjoittaja on Uudenmaan työsuojelupiirin piiritar-
kastaja.
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mahduttaa työtoverinsa. Kun asioista 
ei puhuta aidosti ja oikein ei myöskään 
nähdä oletetun huumorin tuhovaiku-
tuksia. Hyvälle miestä ja naista kos-
kevalle huumorille on sijaa vain siel-
lä, missä asioista voidaan keskustella 
myös vakavasti.

TYÖYHTEISÖT 
KESKUSTELEMAAN 

MITÄ MIEHENÄ JA NAISENA 
TOIMIMISESTA TYÖYHTEISÖSSÄ

Palaute, jonka olen kuullut niistä har-
voista seurakuntien työyhteisöistä, joi-
den tiedän käsitelleen yhdessä seksu-
aalisuuden kysymyksiä, on rohkaiseva. 
Rajat puhumiselle ja käyttäytymiselle 
työyhteisössä voidaan yhdessä määri-
tellä. Ei ole pahitteeksi muistaa, että 
huonon maun ei tarvitse jyrätä työyh-
teisössäkään. 

Erityisen tärkeää on pelisääntöjen 
sopiminen siellä missä tehdään työtä 
lasten, nuorten tai sielunhoidon saral-
la. Kanttori, joka oikoo soitto-oppi-
laan ryhtiä taitamattomalla kosket-
telulla, nuorisontyöntekijä, joka leiril-
lä hiljaisuuden jälkeen menee vastak-
kaista sukupuolta olevien huoneisiin, 
pappi, joka sallii hämärän rajamail-
la liikkuvat iltaohjelmaleikit tai dia-
konissa, joka on innostunut kahden-
keskeisistä rukoushetkistä, joissa ha-
laillaan ja kosketellaan, liikkuu aina 
alueella, joka ei kuulu työhön.  

Rajat hämärtyvät, kun niistä ei 
puhuta ja niitä ei yhteisesti työyhtei-
sössä määritellä. Itsestään selvyydet-
kin on puhuttava yhdessä yhä uudes-
taan ja uudestaan. Erityinen uhka 
on nuorisotyössä, jossa äänessä ole-
vat nuoret sanovat, ettei ehdotetussa 
leikissä nyt mitään erityistä seksuaa-
lista ole. Työntekijän on oltava näis-
sä tilanteissa tiukasti aikuisen roolissa. Hänen on 
suostuttava ”vanhalta haisevan” leiman alle. Rajo-
jen laittaminen ja niistä kiinnipitäminen on am-
matillisuutta.

Tässä seksuaalisuuden kyllästämässä ajassa on 
tärkeää auttaa ihmisiä löytämään rajoja omalle 
minälleen. Homma vain ei toimi panssarin suojas-
ta sormea heristämällä, moralisoimalla. Se toinen 
vaihtoehto, vaikeneminen, hiljainen hyväksyntä 
on kaikkein tuhoisinta. Vaikeneminen ei ole kul-
taa. Työyhteisössä, jossa keskustellaan miehenä ja 
naisena olemisen kysymyksistä asiallisesti ja aidosti, 
kyetään laittamaan myös rajat, joihin kaikki sitou-
tuvat. Näitä rajoja ei aseteta esimiehen tai piispojen 

ohjeistuksella vaan yhdessä keskustellen ja sopien.
Mies- naiskeskusteluun liittyy myös toisenlainen 

ulottuvuus, joka voi parhaimmillaan liittää keskus-
teluun myös hauskoja ja työelämää helpottavia ele-
menttejä. Tarkoitan keskustelua miehen ja naisen 
erilaisuudesta. Havaintojeni mukaan tämä aihe al-
kaa olla vapaa vuosikymmenien pannasta. Sitä voi 
jo ehdottaa tulematta ammutuksi sovinistina. Ko-
keile!

Kirjoittaja on perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja 
Jyväskylän kaupunkiseurakunnassa.

"Kolme sukupuolta ovat mies, nainen ja seurakunnan työnteki-
jä", kirjoittaa Juha Muilu. Hänen mukaansa seksuaalisuudesta 
avoimesti puhuminen on seurakunnissa vaikeaa.

Cr
ed

o 
Im

ag
eb

an
k/

Es
ko

 J
äm

sä

34 7  2003 357  2003



Edunvalvonnan ABC

Miten palkkaa ylös 
paikallisesti?

Kirkon viranhaltijoiden ja työntekijöi-
den palkkausasiat hoidetaan pääasiassa 
valtakunnallisesti. Tärkeintä on se, mi-
tä muutoksia saadaan neuvottelupöydäs-
sä Kirkon virka- ja työehtosopimukseen. 
Toinen osa palkantarkistusohjelmaa on 
kuitenkin yksittäisten työntekijöiden pal-
kantarkistukset. Tässä artikkelissa käy-
dään läpi yksittäisten seurakuntien / 
seurakuntayhtymien mahdollisuuksia vai-
kuttaa työntekijöidensä palkkaukseen. 

VIRKAA PERUSTETTAESSA 
(KIRVESTES 2003 - 2004, 31 §)

Viran palkkaus määräytyy palkkahinnoitteluun si-
sältyvän hinnoitteluryhmän mukaan edellyttäen, 
että viran / työntekijän nimike, tehtävät ja päte-
vyysvaatimus vastaavat hinnoitteluryhmässä sanot-
tua. Käytössä on siis hinnoitteluryhmän koko as-
teikko! Esimerkiksi kappalaisen osalta se merkitsee 
palkkaluokkia H 35 – H 40, ylimmän asteen kant-
torin osalta H 33 – H 37 ja diakonian viranhaltijan 
osalta H 27 – H 32.

VIRKAA TÄYTETTÄESSÄ 
(KIRVESTES 2003 - 2004, 33 - 34 §)

Viran täyttävä viranomainen määrää viranhaltijan 
palkkaluokan hinnoitteluryhmän rajoissa. Palkka-
luokkaa määrättäessä tulee ottaa huomioon viran-
haltijan työtehtävien laatu, laaja-alaisuus ja vas-
tuullisuus sekä tehtävissä edellytettävä koulutus 
ja ammattitaito. Paikkakunnan erityiset olosuh-
teet voidaan myös ottaa huomioon palkkaluokkaa 
määrättäessä. Palkkaluokka on viranhaltijakohtai-
nen, eikä seurakunta ole uuden viranhaltijan palk-
kaluokkaa määrättäessä sidottu viran aikaisem-
man haltijan palkkaluokkaan. Palkkaluokkaa, joka 
on ilmoitettu viran haettavaksi julistettaessa, voi-

daan muuttaa siinä vaiheessa, kun virka täytetään. 
Palkkaluokkaa voidaan myös tarkistaa vuoden ku-
luessa virkasuhteen alkamisesta.

Seurakuntapastorin kohdalla palkkaluokasta 
päättää kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto huo-
limatta siitä, että tuomiokapituli antaa seurakun-
tapastorille määräyksen virkaan. Jos tuomiokapitu-
li sisällyttää virkamääräykseen merkinnän nouda-
tettavasta palkkaluokasta, se pyytää ennen virka-
määräyksen antamista seurakuntaa ilmoittamaan 
palkkaluokan. 

Kirkkoherran viran palkkaluokka määräytyy 
E-palkkataulukon mukaan siten, kuin siitä on vir-
kaa perustettaessa päätetty. Työsopimussuhteiselle 
työntekijälle maksetaan R-palkkaluokan mukaista 
palkkaa ja se sovitaan häntä palkattaessa. 

VASTUULISÄ 
(KIRVESTES 2003 - 2004, 50 §)

Vastuulisää voidaan maksaa viranhaltijalle / kuu-
kausipalkkaiselle työntekijälle (ei kuitenkaan kirk-
koherralle), joka on määrätty tilapäisesti vastaa-
maan tavanomaisten virkatehtävien lisäksi tehtä-
vistä, joiden myötä viran tehtäväalue on laajempi 
ja työn vaativuus suurempi kuin normaalisti. Tehtä-
vien tulee kestää vähintään kuukauden ajan. Vas-
tuulisää voidaan maksaa esimerkiksi määräaikai-
sesti vaihtuvasta esimies- tai työalavastuusta, uu-
sien toimintamenetelmien kokeilusta tai harjoitte-
lijan ohjauksesta. Lisän suuruus on enintään seit-
semän prosenttia varsinaisesta palkasta ja sen mak-
samisesta päättää seurakunnan ”toimivaltainen vi-
ranomainen”. 

HARKINNANVARAINEN PALKKALUOKAN 
TARKISTUS (KIRVESTES 2003 - 2004, LIITE 10)

Joillekin seurakunnille ja seurakuntayhtymille on 
annettu mahdollisuus tarkistaa harkinnanvaraises-
ti viranhaltijoidensa / työntekijöidensä palkkausta. 
Palkantarkistus on mahdollista sillä perusteella, että 
a) työntekijän työn sisällössä ja tehtävien vaativuu-
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dessa on tapahtunut oleellinen ja pysyvä muutos tai 
b) muun erityisen painavan syyn vuoksi. Tällainen 
syy voi olla esimerkiksi esimiehen suorittama työn-
tekijän henkilökohtaista osaamista tai työsuoritusta 
koskeva arvio (mm. omatoimisuus, kyky ja halu ke-
hittyä, työtuloksen laatu tai määrä…). 

Liite 10 piirissä olevissa työnantajayksiköissä on 
erilaisia malleja edetä tässä kysymyksessä. Luonte-
vaa on lähteä liikkeelle luottamusmiehestä, koska 
kaikissa näissä yksiköissä on valittu luottamusmies 
/ luottamusmiehiä. Työnantajan ”tulee neuvotella” 
asiasta luottamusmiehen kanssa ennen harkinnan-
varaisen palkkaluokan tarkistamista. 

Palkkaa voidaan tarkistaa palkkaluokan astei-
kon rajoissa. Vain poikkeuksellisesti tarkistus voi 
olla enemmän kuin yhden palkkaluokan suurui-
nen. Myös puolen palkkaluokan suuruinen mark-
kamääräinen tarkistus on mahdollista.

Liite 10 ei koske kirkkoherroja eikä hinnoittelun 
ulkopuolisia viranhaltijoita / työntekijöitä.

PIENTEN SEURAKUNTIEN 
”KUOPPAKOROTUKSET”

Niiden seurakuntien osalta, jotka ovat edellä 
mainitun liitteen ulkopuolella, on mahdollista 
tarkistaa yksittäisten työntekijöiden palkkausta 
vanhan käytännön mukaan tekemällä esitys 
suoraan Kirkon Sopimusvaltuuskuntaan. Kyseessä 
on yksittäinen palkantarkistus eli ”kuoppakorotus”. 
Prosessia ei ole säädelty, mutta esityksen tekijänä 
voi toimia a) työnantaja eli seurakunta, b) 
yksittäinen työntekijä, c) oma liitto tai d) Kirkon 
Sopimusvaltuuskunta. Luontevinta on, että 
seurakunnassa työnantaja tekee esityksen, mikä 

edellyttää seurakunnassa hallinnollista päätöstä 
asiasta. Seurakunta lähettää esityksensä Kirkon 
Sopimusvaltuuskuntaan. Jotta työntekijän oma 
liitto voi olla omalla tahollaan tukemassa näitä 
esityksiä, on liiton hyvä saada tiedoksi seurakunnan 
tekemä esitys. 

Mikäli työnantaja suhtautuu ”nihkeästi” yksit-
täisiin palkantarkistuksiin, on yksittäisen työnteki-
jän mahdollista tehdä aloite. Tällöin esitys lähete-
tään omaan liittoon. Palkantarkistusesityksissä on 
luonnollisesti oltava perustelut kyseisen työnteki-
jän palkantarkistamiseksi. Perusteluina voi käyttää 
esimerkiksi liitteen 10 perusteluja (kts. KirVESTES 
2003 - 2004, liite 10). 

Ehdotetuista palkantarkistusesityksistä neuvo-
tellaan Kirkon Sopimusvaltuuskunnan ja liittojen 
toimesta osapuolten päätösten ja sovittujen aika-
taulujen mukaisesti.

PAIKALLISESTI VAI VALTAKUNNALLISESTI?

Kirkossa on perinteisesti palkoista sovittu valta-
kunnallisesti. Viime vuosina paikallisen neuvotte-
lun mahdollisuuksia on kuitenkin laajennettu, täl-
lä hetkellä 2/3 kirkon henkilöstöstä on liitteen 10 
piirissä. Tutkimusten mukaan paikallisen sopimi-
sen parasta maaperää on luottamuksellinen ilmapii-
ri työpaikalla. Mahdollisuus paikalliseen neuvotte-
luun on seurakunnille merkittävä henkilöstöpoliit-
tinen väline, jolla voidaan kannustaa ja motivoida 
työntekijöitä sekä rekrytoida uusia työntekijöitä.

Raija Pyykkö 
Diakoniatyöntekijöiden Liiton järjestösihteeri

PAPPIS-
LIITTO

www.pappisliitto.fi 

Liiton toimintasuunnitelma
v. 2004

Vuoden pappi 2003

DIAKONIATYÖN-
TEKIJÖIDEN 

LIITTO
www.dtl.fi

Mitä jäi Kuopiosta käteen -kes-
kustelua käydään juttunurkka-
uksessa

Työturvallisuusmateriaalia ”Dia-
koniatyöntekijä”-osiossa

 

KANTTORI-
URKURILIITTO

www.kolumbus.fi/skul

Opiskelijavaliokunnan jäsenet 
vuosiksi 2004 - 2005 on valittu

Katso myös muut mahdolliset päi-
vitykset; liiton kotisivua päivite-
tään Cruxin ilmestymisen kanssa 
samassa tahdissa sekä tarvittaessa 
muulloinkin.

Ajankohtaista verkossa
Vieraile liittojen kotisivuilla
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Pappisliitto
Varsinaiset jäsenet:
Cox, James, Helsingin Nuorten 
Miesten Kristillinen yhdistys
Haulos, Risto, Haukiputaan srk
Kanckos, Johan, Korsholms kyrkli-
ga samf./Korsholms sv. förs
Karjalainen, Satu, Kuopion srky/
Tuomiokirkko
Kemppi, Eija, Kansan Raamattu-
seuran Säätiö
Kyllönen, Perttu, Oulun srky/Tuira
Laajasalo, Teemu, Helsingin srky/
Tuomiokirkko
Peräaho, Jussi, Alajärven srk
Pesonen, Jorma, Turun ja Kaari-
nan srky/Kaarinan srk
Suutari, Timo, Posion srk
Talola, Maria, Hyvinkään srk
Veijalainen, Anna-Maija, Helsin-
gin srky
Väisänen, Juha, Hollolan srk

Masterijäsenet:
Lehtinen, Sanna, Helsingin yli-
opisto
Vouti, Johanna, Jyväskylän kau-
punkisrk

Opiskelijajäsenet:
Flöjt, Anna, Joensuun yliopisto
Frosti, Piia, Joensuun yliopisto
Haaman, Anna, Helsingin yliopis-
to
Happonen, Antti, Joensuun yli-
opisto
Hasanen, Juha, Joensuun yliopisto
Hänninen, Mirjami, Joensuun yli-
opisto
Järnvall, Esa, Helsingin yliopisto
Karppi, Anu, Helsingin yliopisto
Kauppala, Merja, Helsingin yli-
opisto
Korhonen, Minna, Helsingin yli-
opisto
Korhonen, Suvi, Helsingin yli-
opisto
Kotilainen, Kukka Maria, Helsin-
gin yliopisto
Kuusniemi, Johanna, Helsingin 
yliopisto
Laakso, Virpi, Helsingin yliopisto
Lahtinen, Anna, Joensuun yliopis-
to
Lakaniemi, Markus, Helsingin yli-
opisto
Lapinoja, Päivi, kaksoisjäsen
Lassila, Mirja, Riihimäen srk
Lehmus, Anne, Joensuun yliopisto

Metsola, Aki, Helsingin yliopisto
Mikkonen, Leena, Joensuun yli-
opisto
Niinivaara, Maria, Joensuun yli-
opisto
Ollila, Riina, Helsingin yliopisto
Palo, Lauri, Helsingin yliopisto
Parkkinen, Heta, Helsingin yli-
opisto
Portin, Fredrik, Åbo Akademi
Puolanne, Auli, Kaksoisjäsen
Ruotanen, Anna-Maari, Helsin-
gin yliopisto
Tirkkonen, Elina, Joensuun yli-
opisto
Viitasaari, Terho, Joensuun yli-
opisto
Wegge, Anne, Helsingin yliopisto
Yli-Pietilä, Milla, Joensuun yli-
opisto
Ylönen, Helena, Helsingin yli-
opisto

Diakoniatyöntekijöiden Liitto
Varsinaiset jäsenet:
Bragge, Minna-Maija, Helsingin 
srky/Pitäjänmäki,
Byde, Hanna, Naisten suojakoti ry
Djupsjöbacka, Tanja-Thérèse, 
Mariehamns församling
Hirvonen, Jari, kaksoisjäsen
Iivonen, Reija, Lahden srky/
Palvelukeskus
Lainesalo, Ann-Mari, Imatran srk
Leinonen, Mervi, kaksoisjäsen
Nieminen, Riikka, Kotkan srky/
Kotka
Savolainen, Heidi, kaksoisjäsen
Tyrmi, Pirjo, Rautjärven srk
Valaranta, Tuuli, Helsingin srky/
Herttoniemi
Vilen, Sinikka, kaksoisjäsen

Opiskelijajäsenet:
Ahola, Helena, DIAK/Oulu
Ahonen, Salla, DIAK/Järvenpää
Alaspää, Matleena, DIAK/
Järvenpää
Haponen, Pirkko, DIAK/
Järvenpää
Harmoinen, Anne-Birgitta, 
DIAK/Oulu
Heiskanen, Petja, DIAK/
Järvenpää
Hiironniemi, Raili, DIAK/
Järvenpää
Hurme, Kaisa, DIAK/Oulu
Huuskonen, Eeva, DIAK/Helsinki
Järvenpää, Sisko, DIAK/

Järvenpää
Kalliolevo, Riikka, DIAK/Pori
Ketola, Maria, DIAK/Järvenpää
Korkeamäki, Annika, DIAK/Pori
Kujanpää, Kaija-Leena, DIAK/
Pori
Lukka, Heli, DIAK/Pori
Mäkilä, Sari, DIAK/Pori
Niinistö, Inka, DIAK/Järvenpää
Ryhänen, Anneli, DIAK/Helsinki
Seppänen, Silja, DIAK/Järvenpää
Takala, Toomas, DIAK/Järvenpää
Uotila, Meri, DIAK/Helsinki
Valkonen, Tiina, DIAK/
Kauniainen
Wallenius, Veera, DIAK/Helsinki
Voutilainen, Anniina, DIAK/
Helsinki

Kanttori-urkuriliitto
Varsinaiset jäsenet:
Kontunen, Katja, Espoon srky
Korhonen, Pietari, Tampereen srky
Koskinen, Hannele, Lahden srky
Kukko, Saara, Vantaan srky
Majaranta Kari, Riihimäen srk
Nummila, Anni, Somero ja So-
merniemi
Pietiläinen, Jouni, Raahen srk
Pitkänen, Anna-Kaisa, Kempe-
leen srk
Saari, Jouko, Lahden srky
Syrjäniemi, Martti, Tampereen sr-
ky
Wallin, Sari, Posion srk
Vuoristo, Elina, Kiuruveden srk

Opiskelijajäsenet:
Hallantie, Marjatta, Turun kons.
Huovinen, Johanna, PirAMK
Hytönen, Johanna, PirAMK
Ilonen, Tiina, Turun kons.
Knuutila, Hanna, SibA, Kuopio
Laakso, Anne, SibA, Kuopio
Lehtonen, Ari, SibA, Helsinki
Lillsjö, Henrica, Turun kons.
Mölsä, Harri, Ylihärmän srk
Pussinen, Toni, SibA Helsinki
Pyykönen, Stiina, SibA; Kuopio
Sivula, Jonna-Mari, Turun kons.
Soranta, Juha, SibA, Kuopio
Syrjälä, Salla, Turun kons.
Toikka, Hilkka, Turun kons.
Toodu, Tiia, SibA, Helsinki
Vaara, Markus, Oulun seudun amk
Vilkko, Antti, PirAMK
Vuola, Eeva, Turun kons.
Ylinen, Sanna, PirAMK

L I I T T O J E N  U U D E T  J Ä S E N E T
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RANJA PURMA

Järjestäytyminen 
kuorotoiminnassa

Kun seurakunnan kuoro ryhtyy valmistele-
maan rekisteröitymistä, siihen on yleensä 
vahvat perustelut. Kuoro ei - niin kuin jos-
kus kuulee väitettävän – pyri eroon seu-

rakunnasta, vaan organisoimaan ja järkeistämään  
toimintaansa. Samalla yhteys seurakuntaan pikem-
minkin vahvistuu, kun yhdistyksen tarkoitus, ”ke-
hittää ja ylläpitää evankelis-luterilaisen seurakun-
nan jumalanpalvelukseen ja muuhun toimintaan 
soveltuvaa hengellistä musiikkia ja edistää paikka-
kunnan kirkkomusiikkitoimintaa” (Suomen Kirk-
komusiikkiliiton jäsenyhdistyksen mallisäännöt), 
virallistetaan. 

Yhdistyslaki asettaa yhdistyksen (kuoron) sään-
nöille  vaatimuksia, joilla pyritään turvaamaan sekä 
demokraattinen päätöksenteko että toiminnan lail-
lisuus; mm. yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuo-
dot, yhdistyksen  kokousten koolle kutsumisen aika 
ja tapa  sekä yhdistyksen hallituksen toimikausi ja 
valinnan ajankohta  ovat tällaisia säännöissä mai-
nittavia asioita. Kun kuoro rekisteröityy, sen sään-
nöt tarkistetaan ja hyväksytään Yhdistysrekisteris-
sä ja kuorosta tulee oikeuskelpoinen.

REKISTERÖITYMINEN TUO TOIMINTAAN 
JÄMÄKKYYTTÄ JA JÄRJESTELMÄLLISYYTTÄ

Käytännön kuorotoiminta an rekisteröityminen tuo 
jämäkkyyttä ja järjestelmällisyyttä. Kuorolaiset va-
litsevat keskuudestaan johtokunnan (hallituksen), 
jonka jäsenet valtuutetaan hoitamaan tiettyjä asioi-
ta; taiteellinen johtaja huolehtii esim. ohjelmistova-
linnoista ja harjoittamisesta, puheenjohtaja  koko-
uksista, sihteeri jäsenrekisterin ylläpidosta, merkki-
päivien muistamisesta, tiedotuksesta, rahastonhoi-
taja tileistä jne. Toimenkuvat voivat toki olla myös 
toisenlaiset; tärkeintä on se, että asiat hoituvat yh-
dessä sovitulla tavalla. 

Kuorotoimintaan saadaan pitkäjänteisyyttä, 
kun toimintasuunnitelma harjoitusaikatauluineen 
ja ohjelmistoineen vahvistetaan yhdistyksen koko-
uksessa jo edellisen toimintakauden aikana. Kuoro-
laistenkin on  helpompi sitoutua ajoissa sovittuihin 
kuorotilanteisiin. Taiteellinen johtaja (useimmiten 
kanttori) voi keskittyä oleelliseen eli musiikkiin, 
kun kuorolaiset huolehtivat muista eteen tulevista 
asioista. Välttämätöntä rekisteröityminen on sellai-
sille kuoroille jotka esim. levyttävät ja konsertoivat, 

koska sopimusten ja sitoumusten tekeminen edellyt-
tää kuorolta oikeuskelpoisuutta. 

Kuoron ja kanttorin näkökulmasta rekisteröity-
minen on siis toimintaa ja työnjakoa helpottava toi-
menpide, mutta se tuo kiistatonta etua myös seura-
kunnalle. 

JOHTOKUNTA HELPOTTAA
KANTTORIN TYÖTÄ

Kun kanttorilla on apunaan johtokunta, hänen 
työpanoksensa ohjautuu tehokkaammin varsinai-
seen musiikkityöhön. Seurakunnan hallinto keve-
nee, kun yksi toiminto huolehtii itsestään ja hoitaa 
itse laskunsa ja kirjanpitonsa. Myös seurakunnan ta-
loudellinen panos saattaa keventyä, kun kuorolla on 
rekisteröitymisen myötä mahdollisuus osallistua ku-
lujensa kattamiseen omaehtoisen varainhankinnan 
-  vaikkapa myyjäisten, matineoiden tai konserttien 
ohjelmamyynnin kautta. 

Seurakuntalaisia  hyödyttää erityisesti sääntöjen 
kuorolle antama - ja joitakuita oudoksuttava - mah-
dollisuus valita taiteelliseksi johtajakseen myös joku 
muu kuin kanttori. Tämä on kuitenkin tärkeä mah-
dollisuus silloin, kun seurakunnassa ei ole vakituis-
ta kanttoria tai viranhaltijalla ei osa-aikaisuuten-
sa vuoksi ole resursseja kuorotyöhön. Kuoro voi ol-
la edelleen erottamaton osa seurakunnan elämää ja 
osa jumalanpalvelukseen kokoontunutta seurakun-
taa, vaikka sillä olisikin musiikillisena johtajanaan 
joku muu kuin kanttori.

Suomen Kirkkomusiikkiliitto on seurakunnal-
listen rekisteröityneiden musiikkiryhmien järjestö, 
jonka tarkoitus on edistää seurakuntien monipuo-
lista musiikkielämää.  Liiton tavoitteet ovat täysin 
yhtenevät kirkon tavoitteiden kanssa ja kirkko myös 
tukee liiton toimintaa merkittävällä tavalla. Kirk-
komusiikkiliitto tarjoaa seurakuntien kuoroille ja 
musiikkiryhmille monia välttämättömiä palveluja, 
joten pelkästään liiton jäsenyys on riittävä peruste 
rekisteröintiin ryhtymiselle. 

Viime vuonna liiton koulutustapahtumiin osal-
listui yli 4000 kuorolaista ja kanttoria, mikä todis-
taa toiminnan tarpeellisuudesta. Liitto pyrkii kou-
lutustoiminnassaan tilkitsemään muun koulutus-
tarjonnan aukkoja ja siksi valtaosa kursseista koh-
distetaan kuorolaisille, lapsi- ja nuorisokuorotyötä 
painottaen. 
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Kanttoreiden työtä pyritään usein helpottamaan 
välillisesti;  mm. kuorojen varajohtajakoulutus on 
tuonut  monelle kanttorille suuren avun, kun kuo-
ron kurssille lähettämä laulaja on kurssin käytyään 
voinut toimia varajohtajana esim. kanttorin sairas-
tuttua. Koulutuksen lisäksi liitto tarjoaa jäsenil-
leen yhdessä SKUL:n kanssa kustannettuja nuot-
teja, kuorotarvikkeita, ansiomerkkejä yms. kuoro-
toimintaan keskeisesti liittyviä hyödykkeitä. Tutki-
mustyötä jäsenistön parissa tehdään, jotta kuorojen 
tarpeet ja muuttuvat olosuhteet kyettäisiin jatkossa-
kin palveluita tarjottaessa huomioimaan.

Kun nykyään seurakuntien toiminnassa koros-
tetaan seurakuntalaisten vastuunkantoa, voidaan 
sanoa, että yhdistysmuotoisessa kuorotoiminnas-

sa tästä on jo vankkaa kokemusta. Kuoro on jär-
jestäytynyt yhdistykseksi, jotta sen jäsenet voisi-
vat paremmin vaikuttaa siihen työhön, jota he seu-
rakunnan rakennukseksi tekevät. Järjestäytyminen 
antaa edellytyksiä, joita ei muuten olisi. Toisaalta, 
se ei vie mitään seurakunnalta tai seurakunnas-
ta. Kuoro toimii seurakunnassa, laulaa seurakun-
nan lauluja; antaa koko palvelutyönsä seurakunnan 
rakennukseksi. Kirkkokuorotoiminta  -järjestäyty-
nyttä tai ei -  on seurakunnan vapaaehtoistoimin-
taa parhaimmillaan.

Kirjoittaja toimi Suomen Kirkkomusiikkiliiton toimin-
nanjohtajana 1.1.1999-30.11.2003.

JAANA MEKLIN

Työpaikkojen huumetesteille, 
kameravalvonnalle ja 

sähköposteille tulossa säännökset
Työntekijöiden ja työnantajien on yhdes-
sä löydettävä työpaikkakohtaiset keinot, 
joilla työntekijän yksityisyyttä suojataan 
mahdollisimman hyvin, kun valmisteil-
la olevaa lakia työelämän tietosuojasta 
ryhdytään toteuttamaan.

AKAVA antoi syyskuun alussa lausunnon työmi-
nisteriölle Tietosuoja ja työntekijän valvonta – työ-
ryhmän muistiosta. Työryhmä esittää, että yksityi-
syyden suojasta työelämässä annettu laki uudiste-
taan. Työryhmän esitys oli yksimielinen, joskin mo-
nien kompromissien tulos. Lakiin lisätään huume-
testausta, kameravalvontaa ja työntekijän sähköi-
sen viestin suojaa koskevat säännökset. AKAVA 
piti työryhmän ehdotusta kokonaisuutena katsot-
tuna hyvänä ja esitti siihen lähinnä perustelutasoi-
sia täsmennyksiä.

LAIN TOTEUTUMISTA SEURATTAVA
 TARKKAAN

Huumetestejä ja kameravalvontaa toteutetaan jo 
nyt työpaikoilla, vaikkei tarkempia säännöksiä asi-

asta olekaan. Tästä syystä uudet säännökset tulevat 
tarpeeseen. Työnhakijoiden ja työntekijöiden huu-
mausainetestaukset, kameravalvonta työpaikoil-
la sekä työntekijöiden sähköpostien suoja liittyvät 
kaikki kiinteästi työntekijöiden perusoikeuksiin. Ne 
vaikuttavat myös työpaikan ilmapiiriin sekä työn-
antajan ja työntekijöiden väliseen luottamukseen. 
Siitä syystä AKAVA pitää tärkeänä, että uusien 
säännösten myötä työpaikoille saadaan pikaisesti 
yhteisesti sovitut pelisäännöt siitä, miten työnteki-
jöiden valvonta käytännössä kullakin yksittäisellä 
työpaikalla hoidetaan. Siinä tarvitaan aitoa yhteis-
toimintaa työnantajan ja työntekijöiden välille.

Lain toteutumista tulee myös seurata aktiivises-
ti heti alkuvaiheesta lähtien, jotta vääriä käytän-
töjä ei synny ja nykyisistä huonoista käytännöistä 
päästään eroon. Erityisesti pitää kiinnittää huomio-
ta ehdotuksen mukaisen yhteistoimintamenettelyn 
toteutumisen valvontaan. Tämä taas vaatii riittä-
viä resursseja työsuojelupiireille ja tietosuojavaltuu-
tetun toimistoon.

VAIN VALITTU HAKIJA 
VOIDAAN TESTATA

Työryhmän ehdotuksen mukaan vain tehtävään 
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valitulta työnhakijalta voidaan edellyttää huume-
testiä. Käytännössä valinta voidaan siis tehdä eh-
dollisena siihen saakka kun työnhakija on esittänyt 
huumetestiä koskevan todistuksen. Kaikkien haki-
joiden testaaminen ei olisi sallittua. Työnhakija toi-
mittaa itse testitodistuksen työnantajalle, mutta 
työnantaja vastaa todistuksen toimittamiseen liit-
tyvistä kuluista. Työnantajan on etukäteen infor-
moitava työnhakijaa, että häneltä voidaan edellyt-
tää testitodistusta, mikäli tehtävään valinta koh-
distuu häneen.

Testaamisen edellytykset on jaoteltu kahteen eri 
ryhmään. Ensimmäinen määrittelee työtehtävään 
valitulle työtehtävän johdosta asetettavia vaati-
muksia ja toinen niitä vaikutuksia, joita todennä-
köisesti syntyisi tehtävän hoitamisesta huumeen 
vaikutuksen alaisena tai huumeesta riippuvaisena.

Työnantaja voi pyytää huumetestiä koskevan to-
distuksen, jos työntekijän on tarkoitus toimia sel-
laisissa tehtävissä, jotka edellyttävät tarkkuutta, 
luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää 
reagointikykyä. Lisäksi vaaditaan, että työtehtä-
vien hoitaminen huumeiden vaikutuksena alaise-
na tai huumeista riippuvaisena vaarantaisi tiettyjä 
intressejä. Näitä intressejä olisivat henki, terveys, 
työ-, liikenne-, tieto- ja valtion turvallisuus, ympä-
ristö sekä liike- ja ammattisalaisuudet sekä työnan-
tajan omaisuus.

TYÖSUHTEEN AIKANA TIUKEMMAT 
EDELLYTYKSET HUUMETESTAUKSELLE

Mikäli työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä 
työntekijän olevan huumausaineiden vaikutuksen 
alainen työpaikalla, voidaan työntekijä velvoittaa 
testiin. Lisäksi työntekijä voidaan velvoittaa testiin, 
mikäli työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä 
työntekijällä olevan huumeriippuvuus ja hänen 
työtehtäviin liittyvät laissa säädetyt edellytykset 
täyttyvät. Satunnaiset seulontatestit eivät ole 
sallittuja. Säännöksellä suojellaan samoja intressejä 
kuin työhönottotilanteissakin, mutta kriteerit 
olisivat selvästi ankarampia.

Työryhmä esittää myös työterveyshuoltolain 
muuttamista siten, että huumetestejä työnhakijoil-
ta tai työntekijöiltä edellyttävän työnantajan vel-
vollisuus olisi laatia yhdessä henkilöstön kanssa 
huumeiden vastainen ohjelma. Työtehtävät, joissa 
huumetestejä edellytetään, olisi käsiteltävä yhteis-
toimintamenettelyssä.

EI KAMERAVALVONTAA TYÖHUONEISSA 
JA HENKILÖSTÖTILOISSA

Kameravalvonta ei olisi sallittua käymälässä, pu-
keutumistiloissa tai muissa henkilöstötiloissa ja hen-
kilökohtaiseen käyttöön osoitetussa työhuoneessa. 
Valvonta ei saisi kohdistua tietyn työntekijän tark-
kailuun työpaikalla. Ehdotuksen mukaan työpistee-

seen saadaan kuitenkin kohdentaa valvontaa fyysi-
sen turvallisuuden suojelemiseksi tai omaisuuteen 
kohdistuvien rikosten estämiseksi. Ennen kamera-
valvonnan käyttöönottoa tulee selvittää vähem-
män yksityisyyttä loukkaavat keinot kuten asian-
mukainen kulunohjaus työpaikalla sekä ulkopuoli-
sen sisäänpääsyn valvonta.

Ehdotukseen sisältyy säännökset myös kame-
ravalvonnan avoimuudesta sekä säännökset siitä, 
mihin tarkoitukseen valvonnan tuloksena saatua 
tallennetta saa käyttää. Kameravalvonnan käyt-
töönotto tulee käsitellä ennakolta yhteistoiminta-
menettelyssä.

TYÖNANTAJA EI SAA AVATA TYÖNTEKIJÄN 
YKSITYISIÄ SÄHKÖPOSTEJA

Ehdotuksen tavoitteena on säilyttää työntekijän 
yksityisten sähköpostien luottamuksellisuus, mut-
ta turvata työnantajan toiminnan kannalta välttä-
mättömien ja työnantajalle selvästi kuuluvien vies-
tien saaminen työnantajan käyttöön tietyissä eri-
tyistilanteissa kuten esimerkiksi työntekijän äkilli-
sissä sairaustapauksissa. Ensisijaisesti työnantajan 
tulisi yhdessä työntekijöiden kanssa pyrkiä löytä-
mään keinot, joiden avulla työnantajalle mahdol-
lisesti loman aikana tulevien ja välittömästi ennen 
lomalle lähtöä lähetettyjen ja kiireellisiin työtehtä-
viin liittyvien postien saaminen työnantajan käyt-
töön turvataan. Yksi tapa hoitaa asia olisi automaat-
tivastaus –toiminto, joka ilmoittaa viestin lähettä-
jälle työntekijän poissaolosta ja siitä kuka hoitaa 
hänen tehtäviään poissaolon aikana. 

Vain niissä tilanteissa, joissa suostumukseen pe-
rustuvat menettelyt eivät eri syistä olisi käytettä-
vissä ja joissa tiedonsaanti on välttämätöntä, eh-
dotettu sääntely antaisi työnantajalle mahdollisuu-
den saada selville työnantajan toimintaan liittyvät 
viestit. Laki määrittelee edellytykset, joiden toteu-
duttua työnantaja voisi käyttää oikeuttaan työvies-
tien hakemiseen ja avaamiseen. Tämä voisi tapah-
tua vain tietojärjestelmän pääkäyttäjän valtuuksia 
käyttävän henkilön avulla. Työviestien hakemises-
ta tai avaamisesta on laadittava selvitys ja toimen-
piteestä on informoitava työntekijää. Myös sähkö-
postien osalta työnantajalla on velvoite yhteistoi-
mintamenettelyyn.
Työryhmän muistio löytyy netistä osoitteesta 
www.mol.fi.

Kirjoittaja on AKAVAn lakimies.
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Hyvä kirkkoherra, pääsihteeri tai johta-
ja, eli Sinä joka vaikutat päätöksiin virka-
vapaista, sijaisuuksista ja määräaikaisis-
ta viroista: Terveisiä pätkätyöseminaa-
rista! 
Muutamat pätkätyöläiset purkivat ahdis-
tustaan pienimuotoisesti Pappisliiton se-
minaarissa, ja tässä tulevat terveiset niil-
le, joilla on mahdollisuus vähentää pät-
kätöitä kirkossa.

Pätkätyöt ovat ongelma. Tässä kirjoituksessa 
tarkastelen ongelmaa vailla vakituista virkaa ole-
van työntekijän kannalta. Muutkin näkevät, mitä 
seurauksia työntekijöiden tiheätahtisella vaihtumi-
sella on työlle ja työyhteisölle. Seuraukset ovat pit-
kälti kielteisiä. Myönteisenä seurauksena voidaan 
nähdä, että vakinaisten viranhaltijoiden virkava-
paat mahdollistuvat, kun on olemassa lyhyisiin vir-
kasuhteisiin tulijoita. 

Kirkon pätkätöissä on eri-ikäisiä miehiä ja nai-
sia. Ongelma on suurin Helsingin hiippakunnas-
sa. Tyypillisin pätkätyöläinen on siinä iässä oleva 
nainen, jolla on pieniä lapsia tai joka haluaisi saa-
da niitä. Akavan lakimiehen mukaan alle 30-vuo-
tiaista naisista 50 % ja miehistä 20 % on pätkätöis-
sä. Määräaikaisuus on yleisintä julkisella sektorilla, 
erityisesti valtiolla.

OLETKO AJATELLUT?

Kun tehdään päätöksiä vakinaisten viranhaltijoi-
den virkavapaista, päätetään samalla jonkin pät-
kätyöläisen lähitulevaisuudesta. Ketjun päässä on 
pätkätyöläinen. 

Virkavapaan saajalle tarvitaan sijainen, hänel-
le sijainen ja niin edelleen kunnes tullaan siihen 
työntekijään, jolle ei tarvita sijaista. Pätkätyöläi-
nen vain ilmoittaa työnsaannista työvoimatoimis-
toon tai irtisanoutuu ruokakaupan kassalta. On-
ko hän lainkaan niiden ajatuksissa, jotka myön-
tävät kolmen kuukauden virkavapaita? Virkava-
paata myönnetään usein ”varmuuden vuoksi” ly-
hyinä pätkinä, vaikka sen jatkuminen pidempään 
olisi ilmeistä.

Seminaarin osallistujien päällimmäiset murheet 
olivat epävarmuudessa eläminen ja väsyminen. Tu-
levaisuuden epävarmuus vaikuttaa laajalti: onko va-
raa ottaa ja antaako pankki lainaa, missä asutaan 
puolen vuoden kuluttua, uskaltaako toivoakaan lap-
sia, millä ensi kuussa maksetaan laskut? 

Määräaikainen työ on turhauttavaa, koska se on 
yksipuolisesti rutiinien hoitamista. Suunnitelmalli-
suus, pitkäjänteisyys ja vastuullisuus puuttuvat. Vä-
symiseen johtaa toistuva uuteen totuttelu, jatkuva 
pätevyytensä näyttäminen, lomien jääminen ly-
hyiksi, ehkä muutot tai perheen luo matkustaminen 
vapaapäivinä. Tiedän useita pappeja, joiden koti ja 
mies ovat olleet Helsingissä mutta työ muualla, jopa 
Pohjois-Suomessa. Töiden määräaikaisuus ja epä-
varmuus on raskas stressitekijä perheessä.

Määräaikaisilta työntekijöiltä puuttuu erilaisia 
etuja, joita vakituisilla on. Epäoikeudenmukaisena 
pätkätyöläinen kokee esimerkiksi rajoitukset työ-
terveyshuollossa ja jatkokoulutuksessa. Pappi saat-
taa joutua käymään esimerkiksi pastoraalikursseja 
omalla ajallaan ja kustannuksellaan. 

Seurakuntien asunnosta saattaa joutua pois työn 
päättyessä. Papin perheelle olisi ehkä olemassa so-
piva vuokra-asunto. Siihen ei kuitenkaan kanna-
ta muuttaa, koska on epävarmaa, löytyykö samas-
ta yhtymästä työtä välittömästi nykyisen työjakson 
jälkeen. Yhtälö on mahdoton esimerkiksi raskau-
den sattuessa: perheellä on isomman asunnon tar-
ve, mutta virkamääräys päättyy äitiysloman aikana, 
jolloin ei voi saada uutta työpätkää menemättä töi-
hin vauvan ollessa aivan pieni. Lisäksi vuokrat ovat 
kuulemma korkeammat äitiysloman ja hoitovapaan 
eli merkittävästi pienempien tulojen aikana! 

Harmittavia ovat pikkuasiatkin, kuten periaa-
te, että seurakunta tilaa Kotimaan vain vähintään 
vuodeksi palkatuille, vakinaisessa työsuhteessa ole-
ville työntekijöille. 

ONGELMAN SYITÄ JA RATKAISUJA

Lyhyitä virkamääräyksiä seurakuntiin jaetaan mm. 
kesäisin. Seminaarissa kysyttiin onko seurakunnis-
sa riittävästi pappeja nyt, kun työviikko on viisipäi-
väinen. Monissa seurakunnissa ei kesästä selvitä va-
kinaisten pappien voimin. 

Työpaikan jatkuvaan vaihtumiseen saattavat toi-
saalta vaikuttaa myös papin omat ominaisuudet. Se-

LAURA MARIA LATIKKA

Pätkätyöläisten terveiset 
päättäjille
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minaarissa tällaisista ominaisuuksista mainittiin ni-
meltä se, ettei kestä jatkuvaa kritiikin kohteena ole-
mista. 

Pätkätyöt kuuluvat joillakin aivan toisilla aloilla 
asiaan, mutta ne eivät sovi kirkon hengelliseen työ-
hön. Pätkätöillä kirkossa on silti työntekijänkin nä-
kökulmasta yksi hyvä puoli: se, että saa työskennellä 
erilaisissa työyhteisöissä ja kokeilla eri työaloja. Pät-
kätyöläiselle 30 vuoden työskentely samassa seura-
kunnassa on kummajainen. On melko mahdotonta 
kuvitella, millaista niin paikallaanpysyvä elämä on. 
Tämän hetken kolmikymppisten joukossa on paljon 
meitä, jotka arvostamme monenlaisten kokemusten 
saamista elämän aikana. Tämän kääntöpuoli on, 
myönnettäköön, vaikeus sitoutua pitkäksi ajaksi. 
Pätkätöiden syy ei silti löydy työntekijöistä, vaan 

työnantajasta. Eikö työnantaja voi edes kasvattaa 
työpätkien pituuksia? Onko lyhyessä virkavapaassa 
tai projektissa järkeä kenenkään kannalta? 

Ongelman ratkaisuksi löysimme seminaarissa 
kaksi asiaa. Pääkaupunkiseudun virattomien pap-
pien kannattaisi lähteä toisiin hiippakuntiin. Myös 
odottamalla ongelman pitäisi ratketa, onhan suuria 
ikäluokkia jäämässä eläkkeelle tulevina vuosina. 
Varteenotettavia vaihtoehtoja molemmat. Oman 
tilanteensa punnitsemisessa osa tämän hetken pät-
kätyöläisistä joutuu silti päätymään siihen, että on 
pakko jatkaa pätkätöissä tai vaihtaa alaa. 

Kirjoittaja on espoolainen pappi.

Nimi (tekstaten)

Henkilötunnus  

ILMOITAN SEURAAVAT MUUTOSTIEDOT 
(Rasti ruutuun):

 Uusi osoitteeni on                            

 Virkani on vaihtunut. Uusi virkani on:

 Olen äitiyslomalla/      Mistä lähtien?
    hoitovapaalla         
                                            Mihin asti?

 Olen virkavapaalla       Mistä lähtien?

                                            Mihin asti?

 Siirryn eläkkeelle                 Milloin?

Lähetä muutosilmoituslomake Pappisliiton toimistoon osoitteella (tällöin liitto maksaa 
postituskulut, ts. et tarvitse postimerkkiä):     Suomen kirkon pappisliitto r.y.
                                                                     Vastauslähetys/sopimus 00520–00139
                                                                     00003 HELSINKI

lähiosoite

postinumero ja postitoimipaikka       lähtien



Jäsentietojen muutosilmoitus Pappisliiton jäsenille!
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SAMULI SUOLANEN

”Models of Lived Visible Unity”
37. kansainvälinen ekumeeninen seminaari 

Strasbourgissa Ranskassa 2.-  9.7.2003

Ranskan Strasbourgissa järjestettiin 
2. - 9. heinäkuuta 37. ekumeeninen se-
minaari. Tässä vuotuisessa konferenssis-
sa oli osallistujia kuutisenkymmentä eri 
puolilta maailmaa ja kymmenestä kristil-
lisestä kirkkokunnasta. 

Yhtäältä tarkoituksena oli tarkastella ekumeenista 
yhteyttä virallisten ekumeenisten asiakirjojen va-
lossa. Toisaalta korostettiin ”hengellisen ekume-
nian” merkitystä ruohonjuuritasolla. Konferenssin 
järjestäjänä toimi Strasbourgin ekumeenisen tut-
kimuksen instituutti (Institute for Ecumenical Re-
searh) ja seminaari oli hyvin vastaanottavainen kai-
kenlaisille asiasta kiinnostuneille. Tapahtumapaik-

kana palveli pääasiassa Ill-joen rannalla sijaitseva 
protestanttinen seminaari (Seminaire Protestant). 

Suomesta viikon mittaiseen seminaariin osallis-
tui neljä teologia: Dos. Jaakko Rusama, TT Kaisa-
mari Hintikka Kirkon Ulkomaan Osastolta (KUO) 
Kirkkohallituksesta, past., tutkija Samuli Suolanen 
Helsingistä ja teol. yo. Seija Knuutila Espoosta. 

KONFERENSSIN SISÄLTÖ JA OHJELMA

Strasbourgin ekumeenisessa konferenssissa pidettiin 
useita kiinnostavia luentoja, joissa pohdittiin Leu-
enbergin ja Porvoon kirkkoperheiden ekumeenisia 
malleja sekä käytännön sovellutuksia. Konferenssis-
sa luennoimassa oli merkittäviä teologeja, jotka oli-
vat itse olleet mukana näiden ekumeenisten asiakir-

Ranskan Strasbourgissa heinäkuussa järjestetyn ekumeenisen seminaarin osallistujat yhteiskuvassa. Ku-
vauspaikkana on elsasilainen viinitila.
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jojen syntyprosesseissa. 
Kirkon johtaja, Dr. Marc Lienhard 

on syvällisesti perehtynyt Leuenbergin 
konkordian teologiaan ja syntyhistori-
aan. Piispa, Dr David Tustin Englannis-
ta on ollut mukana Porvoon julkilausu-
man syntyprosessissa ja Prof. Michael 
Kinnamon edusti konferenssissa USA:
ta ja United Church of Christ –kir-
kon yhtä jäsenkirkkoa, ts. Disciples of 
Christ -kirkkokuntaa. Kinnamon on 
ollut myös mukana muovaamassa Kirk-
kojen Maailmanneuvoston ekumeenisia 
kannanottoja. 

Näiden kolmen luennon lisäksi kuu-
limme merkittäviä kommenttipuheen-
vuoroja ja luentoja esiin nousseista tee-
moista. Suomalaisen esityksen piti dos. 
Jaakko Rusama, joka tarkasteli Porvoon 
yhteisen julkilausuman teologisia kysy-
myksiä ja käytännön sovellutuksia suo-
malaisesta ja luterilaisesta näkökulmasta.

Näiden kontribuutioiden jälkeen laajennettiin 
näkökulmaa Leuenbergin ja Porvoon kirkkoper-
heiden ulkopuolelle. Metropoliitta Gennadios Li-
mouris Turkista kertoi ortodoksien käsityksistä kos-
kien kristittyjen ykseyttä. Limouris osallistui sa-
manaikaisesti Strasbourgissa järjestettyyn Kirkko-
jen Maailmanneuvoston Faith and Orderin pysy-
väiskomission kokoukseen, eikä siksi ollut kerinnyt 
kovin paljoa valmistella esitystään. 

Erityisesti ”hengellistä” ja ruohonjuuritason eku-
meniaa konferenssissa edustivat Stefan Tobler Foco-
lare -liikkeestä (Focolare Movement) ja Anne-Cat-
hy Graber Chemin Neuf-yhteisöstä. LML:n palve-
luksessa toimiva Pastori, Dr. Andreas Wöhle kertoi 
hollannin kirkon elämästä ja ongelmista.

Kansainvälisessä katsannossa kiinnostavimpia 
esityksiä oli Zimbabwen evankelis-luterilaisen kir-
kon piispan, Dr. Ambrose Moyon luento. Oli hyvin 
kiinnostavaa kuulla, kuinka keskeisiä sosiaalieetti-
set kysymykset yhäti ovat Afrikassa. AIDS ja yli-
kansoittuminen ovat suuria ongelmia. Sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus on Afrikassa tärkeämpi kysy-
mys kun ”opillinen puuhastelu”. Esimerkiksi kondo-
mien jakelu on ensisijaisen tärkeää Afrikassa, jossa 
väestöräjähdys ja muut asiaan liittyvät tekijät ovat 
keskeisiä. Afrikan uskonnollista ilmapiiriä kuvaa 
myös pluralismi: lähes kaikki kirkkokunnat ovat 
Afrikassa edustettuina, usein hyvässä sovussa rin-
nakkain eläen.

Kuten mainittua, KMN:n Faith and Orderin py-
syväiskomissiolla oli samaan aikaan Strasbourgissa 
kokous. Maanantai-iltana vietimme mieleenpainu-
van yhteisen illan ruokailun merkeissä Protestant-
tisen seminaarin kauniilla sisäpihalla.

Luentojen ohella aikaa jäi myös ekskursioille. 
Ensimmäisen kokonaisen päivän päätteeksi pidet-
tiin yhteinen riemukas illanvietto. Eurooppalaiseen 

tapaan intoutumisen ja mielikuvituksen taso oli 
suomalaisittain katsottuna hyvin korkealla!

Lauantaina iltapäivällä seminaarilaisille annet-
tiin hengähdystauko. Suurin osa seminaarin osal-
listujista osallistui tuolloin Strasbourgin Ill -jokea 
kiertävälle risteilylle. Ill-joki hyvin idyllinen, ja ris-
teily selostuksineen antaa hyvän kokonaiskuvan 
Strasbourgista.

Sunnuntaina jumalanpalvelusten jälkeen teim-
me retken, joka suuntautui ensin Colmarin Musée 
d´Unterlindeniin. Siellä sijaitsee Matthias Grüne-
valdin (n.1460-1528) maalaama Isenheimin altta-
ri. Kuuluisassa alttarimaalauksessa on esitettynä Jo-
hannes Kastaja, joka osoittaa pitkällä sormellaan 
ristiinnaulittua Kristusta. Viereen on kirjoitettu tu-
tut sanat Johanneksen evankeliumista: ”Hänen on 
tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi.” (Jh. 3:
30). Samalla retkellä vierailimme myös paikallisel-
la viinitilalla 

Koko seminaari päättyi yhteiseen ja ekumeeni-
seen Pyhään Messuun St. Thomas kirkossa. Kuten 
usein tällaisissa tilaisuuksissa, yhteinen ehtoollisen-
vietto oli hyvin koskettava tapahtuma, joka ikään 
kuin ennakoivasti kuvasti sitä kristittyjen yhteyt-
tä, jota tavoittelemaan ekumeeninen liike on syn-
tynyt.

Strasbourgin ekumeenisen tutkimuksen insti-
tuutin johtokunnan presidenttinä toimii piispa Ee-
ro Huovinen ja vierailevana professorina siellä on 
toiminut myös Risto Saarinen. Tämä jokavuotinen 
konferenssi kannattaa ilman muuta muistaa ja sa-
tuttaa kesälomaohjelmaansa, jos vain saa matkan 
muuten sopimaan aikatauluunsa. Suosittelen!

Kirjoittaja on pastori, tutkija Helsingistä. 

Suomalaisen delegaation jäsenet Jaakko Rusama, Kaisa-Mari 
Hintikka ja Samuli Suolanen yhteispotretissa.

Se
ija

 K
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Jäsentietojen muutosilmoitus Suomen Kanttori-urkuriliiton jäsenille!

 Osoitteen/nimenmuutos        Jäsenlajin muutos  Eroilmoitus

 Tarvitsen valtakirjan (Työnantaja vaihtunut)

Henkilötunnus

Sukunimi ______________________________ Ent. nimi ___________________________________

Etunimet ______________________________________________________________________

Lähiosoite _____________________________________________________________________

Postinro _______________________________________________________________________

Postitoimipaikka _______________________________________________________________

Puhelin/koti ______________ Puhelin/työ _______________ Muu puhelin ______________

Työnantaja ____________________________________________________________________

 Varsinainen jäsen
 Virka-, .opinto- tai . hoitovapaalla ajalla: _____/_____20____  –  _____/_____20____
 Muu jäsen  Työtön  Opiskelijajäsen 
 Jään eläkkeelle, säilytän jäsenyyteni (eläkeläiselle maksuton)

Muutos voimassa alkaen _____/_____20_____

Lähetä muutosilmoituslomake liiton toimistoon osoitteella (tällöin liitto maksaa posti-
tuskulut, ts. et tarvitse postimerkkiä):      Suomen Kanttori-urkuriliitto r.y.
                                                               Vastauslähetys/sopimus 00520–666
                                                               00003 HELSINKI

Pappisliiton opintomatka 
syksyll ä 2004 

Opintomatka Kreikkaan
Ajankohta: 21. – 28.9.2004
Kohde: Thessaloniki ja ympäristö
Matkanjohtajat: professori Gunnar af Hällström 
ja TT Esko Jossas

Aiheena mm. Ortodoksinen usko ja kirkko, Krei-
kan kirkollinen tilanne, ortodoksinen kirkko eku-
meenisessa liikkeessä. Vierailut antiikin historian 
ja eksegetiikan kannalta merkittävillä paikoilla.

Opintomatkojen tiedustelut ja ilmoittautumiset toi-
mistosihteeri Heli Meinolalle, puh. (09) 150 2653 
tai sähköposti heli.meinola@pappisliitto.fi.
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Tiina Korhonen

Tähtäimessä 
tulevaisuus

Jouluna on mukava ilahduttaa perheen jäseniä, 
ystäviä tai vaikka työtovereita pienellä lahjalla. 
Lahjan hinta tai koko ei ole ratkaisevaa, vaan 
se juju, miten lahja ja sen saaja sopivat yhteen. 

Rohkaisevalla ajatuksella tai siunauksen toivotuk-
sella on oma arvonsa. Ne lämmittävät enemmän 
kuin tuhat tavaraa. Heittäydynpä nyt hetkeksi hy-
vän haltijaksi ja toivon kaikille kanttoreille ene-
nevässä määrin laulajia kuoroihin (myös miehiä!) 
ja seurakuntien nuorisokuoroihin  tuoretta innok-
kuutta, poikia ja tyttöjä sekä riittävästi toimintare-
sursseja! Mikäli nuorilta laulajilta on laulunjohtaja 
hukassa, sellainen ammattilainen löytyköön!

Tähystettäessä  kanttorin viran tulevaisuuden 
suuntaan valoisia ja kirkkaita maisemia varjostavat 
muutamat huolenaiheet. Taivaalle on kerääntynyt 
uhkaavan näköisiä pilviä. Yksi  suuri huolen aihe 
on se, että kirkkomusiikkia ei enää pidetä houkut-
televana uravaihtoehtona.

Nuorena lukiolaisneitosena ei mielikuvitukseni 
lainkaan riittänyt loihtimaan visioita kanttorin vi-
rasta. Tämä ura ei edes juolahtanut mieleeni. Mu-
siikki oli tuolloinkin kyllä vahva säie elämääni, sil-
lä tarjosihan Joensuun ensimmäinen musiikkiluok-
ka kasvulle ja oppimiselle yli puolen vuosikymme-

nen ajan varsin hyvät puitteet. 1970-luvulla Joen-
suun Yhteiskoulun musiikinopettajat olivat kantto-
reita ja heidän vaikutuksestaan minun, kuten mo-
nien ikäisteni, askeleet alkoivat säännöllisesti suun-
tautua seurakunnan nuorisokuoroon. Luulenpa, että 
tuon ajanjakson aikana idätetty siemen tekee kas-
vuaan vielä tänäänkin. Kun aikoinani tein punta-
rointia oman opiskelupaikan suhteen, valintaani 
vaikuttivat enemmän omat itsenäistymisprosessini 
kuin mitkään kirkkomuusikon ammattiin liittyvät 
toiveet tai kuvitelmat. Onneksi alkuvaikeuksien jäl-
keen tällä tiellä avautuvat maisemat alkoivat kieh-
toa. Työn rikkaus ja monipuolisuus ovat jopa myön-
teisesti yllättäneet minut, taipaleelle talutetun.

Luonnossa ilmanvirtauksiin ja tuulen suuntaan 
ei valtamme yllä. Emme voi synnyttää tuulta, joka 
karkottaisi synkät pilvet pois. Mutta olisiko jotain 
tehtävissä tätä huolta hälventämään? Miten voi-
simme oman työmme kautta vaikuttaa nuoriin täh-
täimessä kirkon tulevaisuus? Luovia mahdollisuuk-
sia lienee monia. Yhteydet musiikinharrastajiin voi-
vat avautua eri tavoin. Kuorotoiminta on vain yksi 
mahdollisuus monien joukossa.

Tulevana keväänä järjestämme Suomen Kirk-
komusiikkiliiton tukemana täällä Kontiolahdella 
seurakuntien nuorisokuoroille ja nuorille laulajil-
le koulutustapahtuman. Tavoitteenamme on raot-
taa messumusiikin väriskaalaa, laulamisen lumoa 
ja jotakin siitä mahdollisuudesta, mitä kirkkomusii-
kinkoulutus tarjoaa. Aloitamme samalla matkante-
on kohti Kuopiota, vuonna 2006 vietettävien kirk-
komusiikkijuhlien suuntaan. Kevät tuo valoa! Hy-
vän paimenen sunnuntaihin huipentuva tapahtuma 
sytyttäköön kipinöitä ja synnyttäköön uusia verso-
ja kasvamaan! 

Kirjoittaja on Kontiolahden kanttori ja 
Vuoden kanttori 2002.
tiina.a.korhonen@evl.fi 
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OpiskelijavinkkeliOpiskelijavinkkeli

Mistä saan voimaa
opiskeluihin?

Vietimme pari kuukautta sitten Ossin 2-vuotissynttäreitä. Istuimme 
iltaa kuulumisia vaihdellen hyvän ruoan ääressä, välillä laulaen. Voit ih-
metellä sitä, miksi kerron jonkun Ossin synttäreistä. Lisäksi aion väittää 
että, Ossilla on suuri merkitys opiskeluissa jaksamiseen. Illan keskuste-
lua väritti lähestyvä diakoniksi valmistuminen. Turvallinen opiskelijaelä-
mä akateemisine vapauksineen vaihtuu piakkoin uudenlaisiin haastei-
siin: työpaikan etsimiseen, uuteen työyhteisöön ja työtehtäviin tutustu-
miseen ja mahdollisesti aivan uuteen asuinympäristöön sopeutumiseen. 
Tällaisessa tilanteessa on moni opiskelunsa päättävä.

Ossi syntyi Osallisuus ja sosiaalinen tuki –opintokokonaisuuden 
seurauksena Helsingissä. Kymmenen opiskelijan porukalla opiskelim-
me diakoniaan tähtääviä opintoja, kävimme Tallinnassa ja järjestimme 
yhdessä leirin tallinnalaisille katulapsille Suomessa. Ryhmämme oppi 
toimimaan yhdessä, ryhmäydyimme kuten määritelmä kuuluu.

Vaikka olemme erilaisia persoonallisuuksiltamme, tulemme hyvin 
toimeen keskenämme. Kaikille on tilaa ryhmässä. Jokaisen kuulumisia 
kuunnellaan. Huolet jaamme toistemme kanssa ja viemme ne rukouk-
sessa Taivaallisen Isän luo. Ryhmästä on muodostunut paikka, jossa voi 
kasvaa ihmisenä ja muodostaa omaa ammatillista identiteettiä. Tärke-
ää on tavata saman alan opiskelijoita ja keskustella asioista. Tähän on 
vähän mahdollisuuksia Kauniaisissa, jossa opiskelen, koska siellä enem-
mistö opiskelijoista valmistuu kirkon nuorisotyöhön.

Ryhmä on sosiaalinen paikka, jossa voi oppia paljon omasta itses-
tään peilaamalla omia ajatuksia toisten ajatuksiin. Yksilötyöhön tottu-
neille ryhmätyöskentely on haasteen paikka. Ryhmässä jaettu tieto mo-
ninkertaistuu uusien ideoiden kautta. Tämä edellyttää avointa ja luot-
tamuksellista ilmapiiriä. Koulutuksessamme iso osa tehtävistä tehdään 
tiimeissä. Tämä on opettanut paljon ryhmätyöskentelystä.

Siirtyessäni työelämään toivon voivani löytää paikan ryhmästä, työ-
yhteisöstä, joka tukee työssä jaksamista. Toimivan ryhmän merkitystä 
en voi liikaa korostaa. Siitä olen jo saanut esi-
makua. Ossi -ryhmämme on kokoontunut tois-
takymmentä kertaa näiden kolmen ja puolen 
opiskeluvuoden aikana luonani. Toivomme voi-
van jatkaa kokoontumisia jollakin tavalla, vaik-
ka osa meistä on vaihtamassa asuinpaikkaa 
työn tai muiden asioiden vuoksi. Tällaisen Os-
sin synttäreitä oli ilo juhlia.

Maria Korpi 
diakoniaopiskelija, Kauniainen
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Minulle on sanottu pienestä pitäen: ”Olet ihan äi-
tisi näköinen”, ”kyllä te olettekin samannäköisiä” 
jne. Vastatessani kotona puhelimeen minua luultiin 
joskus äidikseni, koska minulla oli kuulemma niin 
samanlainen ääni kuin hänellä. Minua nämä kom-
mentit ärsyttivät välillä todella paljon. Aivan kuin 
en olisi ollenkaan oma itseni, vaan äitini kopio. 

Äitini on diakonissa. Olin 14-vuotiaasta alka-
en avustajana ainakin yhdellä äitini työseurakun-
nan järjestämällä vanhusten- tai liikuntavammais-
ten leirillä joka kesä vuoteen 2000 asti. Jotkut oli-
vat äitini vetämiä, jotkut jonkun hänen kollegansa. 
Leireillä työskenteleminen oli mukavaa. Tulin hy-
vin toimeen vanhusten kanssa. Minulla ja äidilläni 
ei myöskään ollut mitään ongelmia yhteistyössä ja 
hän piti minua aina samanarvoisena muiden leiri-
avustajien kanssa. Usein joku leiriläisistä totesi, et-
tä kyllä sinustakin tulee diakonissa. Minä totesin, 
ettei varmasti tule! 

Kuinka ollakaan, huomasin tammikuussa 1997 
opiskelevani Diakonia- ammattikorkeakoulun Po-
rin yksikössä. Lähes koko opiskeluajan kapinoin 
ja koin, etten halua ammatikseni diakoniaa. Tätä 
ei mitenkään helpottanut se, että DIAK oli vasta 
aloittanut toimintansa ja opetustapa oli vielä hie-
man hakusessa. Monta kertaa kiukutti ja turhautti, 
kun koulussa ei tunnuttu oikein tietävän mitä ha-
lutaan. Opiskelun keskeyttämisen esti vain se, etten 
halunnut antaa periksi. Joka tapauksessa valmistuin 
diakoniksi (sosionomi amk) keväällä 2000 ja sain 
vihkimyksen diakonian virkaan 16 vuotta äitini jäl-
keen. Kieltämättä tuntui hienolta, kun seisoimme 
äidin kanssa rinnakkain virkapuvut yllämme.

Nyt olen ollut työssä reilut kolme vuotta. Työhön 
sopeutumistani todennäköisesti auttoi se, että opis-
kellessani ja valmistuessani minulla ei ollut ruusuis-
ta mielikuvaa ammatistani. Olinhan seurannut äi-
tini työtä pienestä pitäen. Nyt olemme kollegoita ja 
olen saanut äidiltä paljon hyviä neuvoja. Voimme 
keskustella keskenämme niin vaikeista kuin iloisis-

takin työasioista, saamme toisiltamme ideoita jne. 
Emme sentään ole töissä samassa seurakunnassa, 
vaikka tuskinpa meillä työtovereinakaan suurem-
pia ongelmia olisi. 

Edelleen välillä ihmettelen, miksi ihmeessä olen 
tässä ammatissa. Koen kuitenkin, että Jumala mi-
nut diakoniksi jostain syystä ohjasi ja antoi kutsu-
muksen. 

Niin siinä sitten kävi kuten mummot sanoi-
vat. Äiti ja tytär, diakonissa ja diakoni. Kylläpä me 
olemmekin niin samanlaisia...

Riikka Marttinen, diakoni 
Turun Katariinan seurakunnassa

Äiti Irja Marttinen, diakonissa 
Nokian seurakunnassa

P.S. Olisi mukava kuulla ja tavatakin muita vastaa-
via äiti-tytär-diakoniatyöntekijöitä, jotka ovat edel-
leen molemmat työssä.

Samanlaisiako?
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