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1. Johdanto

1.1 tehtävä ja katsaus suomalaisen diakonian teologian historiaan

Suomen ev-lut. kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön tarkoitus on auttaa ihmistä.

Tätä diakonia- ja yhteiskuntatyötä myös tekevät ihmiset. Tässä mielessä ihminen

on diakonia- ja yhteiskuntatyön keskiössä. On ensiarvoisen tärkeää tietää, mikä on

tämä ihminen? Minkälainen on diakonia- ja yhteiskuntatyön käsitys ihmisestä?

Mikä on diakonia- ja yhteiskuntatyön teologinen antropologia eli ihmiskäsitys1?

Tämän tutkimuksen tehtävä on antaa vastaus tähän kysymykseen. On mahdotonta

määritellä lopullisesti, mitä kaikkea ihmiskäsitykseen lukeutuu2, mutta yleensä

ajatellaan, että ihmiskäsitys pitää sisällään käsityksen ihmisen

perustavanlaatuisesta olemuksesta, hänen tarkoituksestaan, arvoistaan ja

päämäärästään.3 Teologisessa ihmiskäsityksessä päärooliin nousee väistämättä

ihmisen Jumala-suhde, kristillisessä perinteessä erityisesti ihminen luotuna,

langenneena ja lunastettuna. Arkikielessä käsitteet ihmiskäsitys ja ihmiskuva

samaistetaan usein toisinsa. Tässä tutkimuksessa lähdetään siitä, että näillä

käsitteillä on eri sisältö. Tukeudun Lauri Rauhalaan, jolle käsitteet ihmiskuva ja

ihmiskäsitys merkitsevät tiivistetysti seuraavaa: ”Ihmiskäsitykseen kuuluvat

kysymykset ihmisen olemuksesta, arvosta, päämäärästä ja merkityksestä.”4

”Ihmiskuvaksi sen sijaan kutsutaan empiiristen tieteiden omalta alaltaan tuottamia

kuvauksia ja selityksiä ihmisestä.”5 Eräs käsitteellinen tapa hahmottaa ihmisen

ongelmaa onkin ajatella laajempi käsite, ihmiskäsitys, vastaukseksi laajaan

kysymykseen, millainen on ihminen ja useat ihmiskuvat osaksi ihmiskäsitystä,

esimerkiksi biologinen ihmiskuva vastaa kysymykseen, millainen ihminen on

biologisena olentona. Ihmiskäsityksestä puhuttaessa ollaan filosofisemmissa ja

laajemmissa sfääreissä. Ihmiskuvasta puhuttaessa tarkastellaan ihmistä

kapeammasta, yleensä vain yhden tieteen, näkökulmasta.

1  Kuten vastaavanlaisissa tutkimuksissa, myös tässä, termit antropologia ja ihmiskäsitys toimivat
synonyymisinä käsitteinä toisilleen.

2  Saman ongelman parissa on paininut mm. Aimo Peltonen. Katso Peltonen 1979, 39.
3  “Väljästi määrittäen ihmiskäsityksellä tarkoitetaan niitä katsomuksia, jotka liittyvät

näkemykseen ihmisenä olemisen luonteesta, arvosta ja tarkoituksesta.” Ruokanen 1981, 10.
Katso myös esim. Kettunen 1990, 56.

4  Kettunen 1990, 56.
5  Kettunen 1990, 56. Rauhalan ihmiskuva- ja ihmiskäsitys-käsitteistä myös Henttonen 1997,

244-245. Rauhalalle on tärkeää, että ihmiskuvat eivät ole toisistaan irrallisia
osakokonaisuuksia, vaan muodostavat kokonaisuuden.
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Vastaus tutkimuksen kysymykseen saadaan Kirkon keskushallinnon

työalan, KDY:n (Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyö), julkaisemista diakonia- ja

yhteiskuntatyötä käsittelevistä kaikkein tuoreimmista linjauksista. Nämä lähteet

muodostavat vain pienen osan kaikesta siitä, mitä diakonia- ja yhteiskuntatyön

alalla on kirjoitettu. Tästä huolimatta tutkimuksen keskiössä on laajemmin

diakonia- ja yhteiskuntatyön teologinen antropologia, ei vain se ihmiskäsitys, joka

lähteissä on. Idea on se, että tutkimuksen lähteiden ihmiskäsitys heijastaa

laajemminkin diakonia- ja yhteiskuntatyön ihmiskäsitystä. Kaikkea alalta

kirjoitettua ei tietystikään voi lähteiksi ottaa, mutta voidaan olettaa, että lähteitä

tutkimalla saadaan esiin diakonia- ja yhteiskuntatyössä vallalla oleva

ihmiskäsitys.6 Työn otsakkeessa on näin tarkoituksellinen kaksimielisyys:

tutkimuksen kohteena on siis sekä KDY:n ihmiskäsitys (koska lähteet ovat

KDY:n julkaisemaa materiaalia) että yleensä diakonia- ja yhteiskuntatyön

ihmiskäsitys (koska oletettavasti Suomen ev-lut. Kirkon diakonia- ja

yhteiskuntatyön ihmiskäsitys on laajalti sellainen kuin tämän tutkimuksen

lähteissä). Toki on pidettävä mielessä se itsestään selvä asia, että tutkimuksen

tulos voisi olla jopa täysin toisenlainen, jos lähteet olisivat diakonian ja

yhteiskuntatyön alalta jotkin toiset. Jos ollaan siis ehdottomia, viime kädessä

tämän tutkimuksen tulokset koskevat vain lähdemateriaalia, mutta

tutkimustulokset ovat yleistettävissä siten, että tämä tutkimus tavoittaa hyvin

2000-luvun suomalaisen diakonian ja yhteiskuntatyön käsityksen ihmisestä

laajemmin. Tähän tulokseen olen tullut, sillä olen tutkimusta tehdessäni

perehtynyt suureen kirjoon materiaalia, jota diakonia- ja yhteiskuntatyön saralla

on kirjoitettu.

Diakonia- ja yhteiskuntatyön ihmiskäsitystä tutkittaessa ollaan tekemisissä

diakonian teologian kanssa. Täten on ymmärrettävä diakonian teologian

historiallista taustaa sekä sitä, minkälainen teologinen ihmiskäsitys diakoniatyössä

on ollut. Suomalaisen diakonian teologian historiallista katsausta ei ole kirjoitettu,

saati diakonian teologiseen ihmiskäsitykseen keskittyvää katsausta. Aiheita

kuitenkin sivutaan useissa teoksissa, joihin tässä suppeassa katsauksessa

tukeudutaan.7 Katsauksessa lähdetään liikkeelle aina Vanhasta testamentista asti,

6   Vrt. Kettunen 1990, 44. Inspiraation tällaiselle tutkimusasetelmalle sain nimenomaan Kettusen
tutkimuksen Johdannosta.

7  Tässä tukeudutaan seuraaviin kirjohin ja artikkeleihin, joista aiheesta kiinnostuneille löytyy
paljon lisämateriaalia: Henttonen 1997, Hoivatkaa toinen toistanne 1991, Lasaruksesta
leipäjonoihin 2002 ja erityisesti Malkavaaran artikkelit (Malkavaara 2002a sekä Malkavaara
2002b), Malkavaara 2000, Mannermaa 1991, Ryökäs 2006, Sollamo 1991a, Sollamo 1991b.



5

mutta sen aika ja diakonian teologia aina 1900-luvun Suomeen asti käsitellään

hyvin pintapuolisesti. Reformaatioon pysähdytään hiukan pidemmäksi ajaksi, sillä

se on vaikuttanut Suomenkin diakonian teologiaan ratkaisevasti. Pääpaino on

maantieteellisesti Suomessa ja ajallisesti Toisen maailmansodan jälkeisellä ajalla,

mutta kauempaa lähdetään siksikin, että samalla tulee esille, mitä raamatullisia ja

historiasta nousevia perusteluita diakoniatyölle on Suomessa annettu. Katsauksen

tähtäyspiste on hahmottaa se historiallinen ja teologinen tilanne, johon

Kirkkohallitus on strategiansa, tämän työn lähteet, julkaissut. Näkökulma on

suomalainen. Yksi tärkeä teema on yhteiskunnallinen työ tai yhteiskuntatyö8 ja

sen historiallinen kehittyminen diakoniatyön rinnalla, sillä tämä tutkimus

käsittelee paitsi diakonian, myös yhteiskuntatyön ihmiskäsitystä. Vielä 60 vuotta

sitten tämänkaltaisen tutkimuksen kohteena olisi ollut vain diakonia, sillä

yhteiskuntatyöstä ei tuolloin puhuttu. Nyt sitä ei voida kuitenkaan sivuuttaa, kuten

tämän historiallisen katsauksen lopussa havaitaan. Diakonia puolestaan on vanha

käsite, joka juontaa jo alkuseurantaan asti, yhteiskunnallinen työ on siihen nähden

varsin tuore termi. Tämä selittänee ainakin osin sitä, että seurakunnan arjen tasolla

puhutaan usein diakoniasta, yhteiskunnallista työtä mainittaneen harvoin.

Raija Sollamo toteaa katsauksessaan “Luotu lähimmäisyyteen. Diakonian

juuret Vanhassa testamentissa”9, että lähtökohta “diakonialle” on luominen, joka

tarkoittaa ennen kaikkea luomista toisten ihmisten yhteyteen, mistä seuraa toinen

toisensa auttaminen, kaikki ihmiset ymmärrettiin 500-luvulla eKr. Jumalan kuvina

tasavertaisiksi riippumatta siitä, mihin kansaan he kuuluivat.10 Lähimmäisen

rakastamisen idea löytyy jo Vanhasta testamentista, mutta lähimmäinen tarkoitti

oman kansan jäsentä.11 Ennen Kristusta “diakonia” Vanhassa testamentissa

tarkoitti erityistä keskittymistä heikompiosaisten tilanteeseen, mikä näkyy sekä

lakikokoelmissa että profeettojen yhteiskunnallisessa julistuksessa, etusijalle

asetettiin köyhät ja sorretut, vääristyneitä maanomistusoloja, koronkiskontaa ja

turmeltunutta oikeuslaitosta kritisoitiin.12

8  Termeillä “yhteiskunnalllinen työ” ja “yhteiskuntatyö” on sama sisältö. Molempia termejä on
käytetty Suomessa.

9  Jotkut kirjoittajat “ohittavat täysin sen mahdollisuuden, että diakonialla olisi perustansa jossain
muualla (kuin Uudessa testamentissa, V.K.), esimerkiksi Vanhassa testamentissa taikka
elämässä vanhatestamentillisena aikana.” Ryökäs 2006, 51.

10  Sollamo 1991a, 11-13.
11  Sollamo 1991a, 13-14.
12  Sollamo 1991a, 13-23.
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Sanana diakonia on tullut käyttöön Uuden testamentin kreikasta.13 Verbi

diakoneo “palvella” sekä diakonia “palvelu” ja diakonos “diakoni, palvelija”

esiintyvät kukin Uudessa testamentissa noin 30 kertaa.14 Uudessa testamentissa

diakonia tarkoittaa sekä aterian valmistamista ja/tai tarjoamista, palvelua tietyssä

tehtävässä että diakonian viranhoitoa.15 Lähimmäisen rakastaminen saa uuden

tulkinnan, kun vihamieskin on lähimmäinen, ja täten käsky rakastaa lähimmäistä

koskee kaikkia ihmisiä.16 Rakastaminen ja palveleminen ovat itse asiassa hyvin

lähellä toisiaan, ja rakastaminen nousee lunastuksesta, ihminen “on lunastettu

palvelemaan Jumalaa ja lähimmäistä.”17

Tuomo Mannermaan mukaan vanhassa kirkossa kultaisella säännöllä

(“Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille”, Matt. 7:12) oli

keskeinen asema, kultainen sääntö oli useiden kirkkoisien mukaan kristillisen

elämän perusohje. Kultainen sääntö hävisi vähitellen keskiajan kuluessa, kunnes

Luther taas alkoi korostaa sitä.18 Diakonia oli yhteydessä vahvasti

kirkkoyhteisöön, kirkko oli uskon ja rakkauden yhteisö. Diakonia kosketti koko

kirkkoa ja koko kirkon katsottiin olevan vastuussa diakoniasta. Kristittyjen

keskinäisen avun lisäksi apua ulotettiin myös seurakunnan ulkopuolelle. Ihmisiä

autettiin monella tavalla: kotikäyntipalvelu, taloudellinen tuki, kuolleiden

hautaaminen, katastrofiapu, vangeista ja pakkotyössä olevista huolehtiminen

olivat kaikki osa diakoniatyötä.19 Mannermaan mukaan konstantinolainen käänne

muutti tilannetta: “diakonia ei ollut enää koko kirkon ja yksittäisen seurakunnan

korporatiivinen käytäntö.”20 Diakonia muuttui luostarilaitoksen välityksellä

tapahtuvaksi toiminnaksi. Mannermaa tiivistää muutoksen seuraavasti: “Koko

seurakunnan rooli diakonian subjektina itse asiassa häviää. Kultti ja diakonia,

usko ja rakkaus menettivät elimellisen korporatiivisen yhteenkuuluvuutensa.”21

Reformaatiossa Luther palautti kultaisen säännön entiseen asemaansa ja

lähti siitä, että kirkko on sekä uskon että rakkauden yhteisö. “Seurakunnan tuli

olla communio, keskinäinen yhteys Kristuksessa, jossa kukin jäsen kantaa

13  Sollamo 1991b, 25. Substantiivi diakonia voidaan suomentaa seuraavasti: “1. palvelu
emännöinti, 2. palvelu, palveleminen, 3. palveluvirka t. –tehtävä, 4. avustus, 5. rahallinen
avustus, rahalahja.” Liljeqvist 2001, 49. Sanalla diakoneoo on kutakuinkin vastaavat
suomennokset, mutta luonnollisesti verbimuodossa.

14  Sollamo 1991b, 25.
15  Sollamo 1991b, 25.
16  Sollamo 1991b, 26-27.
17  Sollamo 1991b, 28-29.
18  Mannermaa 1991, 39-40.
19  Mannermaa 1991, 40-44.
20  Mannermaa 1991, 45.
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toisensa kuormaa ja antaa itsensä toisen tarpeisiin.”22 Tämä malli ei kuitenkaan

toteutunut, sillä hallitsevaksi luterilaisessa kirkossa jäi Sovinnon kaavan teologia,

jossa tällaista uskon ja rakkauden yhteyttä ei nähdä. Mannermaan mukaan

“kysymystä diakonian seurakunnallis-korporatiivisesta luonteesta” ei ole kyetty

ratkaisemaan tyydyttävästi reformaatiossa syntyneiden kirkkokuntien piirissä

tähän päivään mennessä.23 Reformaation tuloksena yhteiskunta ja kirkko

ymmärrettiin eri tehtäviä hoitaviksi saman yhteisön eri puoliksi.24 Vastuuta siirtyy

kirkolta yhteiskunnalle, mukaan lukien köyhistä ja sairaista huolehtimisen sekä

koulut. Itse asiassa kaupunki ajateltiin yhteisönä, kommuuniona, jonka jäsenten

tulisi olla yhteisen hyvän palveluksessa.25 Tunnetusti nämä reformation periaatteet

kulkeutuivat myös Ruotsi-Suomeen ja vaikuttivat suomalaiseen diakonian

teologiaan.

Verrattuna entiseen yhteisöllisyyteen pietismi toi uskonnollisuuteen

individualistista ajattelutapaa. Kirkkoa ei nähty sen enempää diakonian kuin

muunkaan kristiliseen elämään liittyvän alalla keskeisessä roolissa. Kuitenkin

merkitystä oli yhteisölläkin: nimittäin uudestisyntyneiden yhteisöllä, “totisesti

kääntyneiden” joukolla.26 Dogmaattisesti keskeistä diakonian perustelussa oli

yksilön uskon näkyminen rakkauden teoissa. Ainakin osittain pietismissä

Ryökkään mukaan “Rakkauden perustaa ei nähty yleisessä ilmoituksessa vaan

uudestisyntymisessä ja uskossa. Uusi testamentti Jumalan Sanana oli

uudestisyntyneille keskeinen opaskirja ja antoi siten ohjeita myös eettiselle

toiminnalle.”27 Tällaisen ajattelutavan ero verrattuna luterilaiseen käsitykseen

kaikille yhteisestä luonnollisesta moraalilaista on selvä. Reformoitu teologia

korostaa (diakoniassakin), että “moraalin sisältö on tunnettavissa vain Jumalan

erityisen ilmoituksen, Raamatun sanan välityksellä.”28 Suomessa pietismi vaikutti

1700-luvulta alkaen. Pietistiset herätysliikkeet korostivat yksilön uskoa ja

uskonvakaumusta. Sen sijaan herätysliikkeet eivät pitäneet tärkeinä kirkon

yhteiskunnallisia tehtäviä.29

21  Mannermaa 1991, 45.
22  Mannermaa 1991, 45-46.
23  Mannermaa 1991, 46. Yksi keskeinen uusimman suomalaisen Luther-tutkimuksen teema on

ollut se, että Lutherin teologia ei jäänyt luterilaisuudessa vallitsevaksi. Sen sijaan hallitsevan
aseman sai Melanchthonin ja Sovinnon kaavan teologia. Katso esim. Malkavaara 2000, 17-18.

24  Malkavaara 2000, 18-19.
25  Malkavaara 2000, 18.
26  Ryökäs 2006, 128-129.
27  Ryökäs 2006, 131.
28  Malkavaara 2000, 20.
29  Malkavaara 2000, 21.
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Suomessa eräänlainen diakonian teologian ja käytännön toiminnan murros

tapahtui 1860-luvulla, kun kunnat ja seurakunnat erotettiin hallinnollisesti

toisistaan. Diakoniasta tuli jälleen seurakuntadiakoniaa, kun seurakunta ja kunta

eivät olleet yksi ja sama asia. Diakonian tehtävistä monet kylläkin siirtyivät

kuntien hoidettaviksi.30 Muutos tapahtui hitaasti. Samanaikaisesti saksalaisen

pietismin vaikutuksesta johtuen laitosdiakonia löysi paikkansa myös Suomessa,

merkittävimmän roolin saivat diakonissalaitokset.31 Seurakuntadiakonia sai

vahvistusta 1900-luvun taitteen molemmin puolin, kun seurakuntiin tuli

diakonissoja ja diakoneja, ja Otto Aarnisalo (1864-1942) korosti diakoniaa osana

seurakunnan toimintaa. Hänen kuuluisan määritelmänsä mukaan “Diakonia on

kristillisen seurakunnan viranomaisesti järjestetty, vapaa, saarnatoimen rinnalla

käyvä ja sen tukeeksi tapahtuva laupeudentoimi.”32 1900-luvun alussa diakonia

sai virallisen aseman, ja se näkyi myös kirkkolaissa.33 Seurakuntadiakonia

vahvistui erityisesti 1900-luvun kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä.34

Kehityksestä johtuen “Vahva seurakuntadiakonia on suomalainen erityispiirre.”35

Toisen maailmansodan jälkeen alettiin käydä merkittävää keskustelua

diakonian ja koko kirkon roolista. Vastakkain oli kaksi rintamaa: perinteinen

pietistinen kristillisyys korosti uskonvanhurskautta ja ihmisen pelastumista

iankaikkisuutta ajatellen, ns. uuskansankirkollisuus taas korosti vastaamista

muihinkin kysymyksiin, yhteiskunnallisesti painottunut diakoninen ajattelu oli

tärkeää.36 Kiistan henkilöitymiä olivat herätyskristillisten piirien johtohahmo

professori Osmo tiililä sekä uuuskansankirkollisuuden nokkamies Erkki

Niinivaara.37

Kiistassa oli kyse maallisesta ja hengellisestä. Niinivaaran mukaan

“suomalainen kristillisyys oli irtautunut Lutherin regimenttiopista tehdessään

jyrkän eron maallisen ja hengellisen välille korostaessaan liiaksi hengellistä

aluetta.”38 Ajatus oli, että “Koska koko Jumalan luoma maailma kuului Jumalan

valtapiiriin, kristillisyyttä ei pitänyt eristää vain hengelliselle alueelle.”39 Tällainen

30  Malkavaara 2000, 22.
31  Malkavaara 2000, 22-23.
32  Malkavaara 2000, 24.
33  Malkavaara 2000, 25.
34  Mustakallio 2002, 210. Laajemmin seurakuntadiakonian synnystä ja vahvistumisesta

Mustakallio 2002, 205-212.
35  Malkavaara 2000, 26.
36  Malkavaara 2000, 30 ja Malkavaara 2002b, 233-234.
37  Malkavaara 2000, 31 ja Malkavaara 2002b, 233-234.
38  Malkavaara 2002b, 233-234.
39  Malkavaara 2002b, 234.
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ns. sosiaalinen evankeliumi oli luonnollisesti jyrkässä ristiriidassa

konservatiivisen siiven edustaman Tiililän ajatuksen “kirkko on olemassa sen

tähden, että täällä kuollaan” kanssa. Uuskansankirkollisen yhteiskunnallisesti

painottuneen diakonian taustalla oli ns. asevelipappien ajattelu sekä lännestä

puhaltaneet teologiset tuulet.

Toisin kuin Kansalaissodan päätyttyä, Toisen maailmansodan jälkeen

kirkko ja papisto suhtautuivat myönteisesti kaikkiin kansalaispiireihin, myös

työläisväestöön.40 Rintamalla olleet asevelipapit olivat kohdanneet sodan

myrskyissä kaikki kansankerrokset, ja tätä kaikkien ihmisten kohtaamista ja

auttamista haluttiin sodan jälkeen myös jatkaa. Ihmiset haluttiin kohdata arjessa,

heidän hätäänsä pyrittiin reagoimaan. Sosiaaliselle vastuulle annettiin painoarvoa,

eikä nähty tarpeelliseksi vetää jyrkkää rajaa maailman ja uskovien seurakunnan

välille, vaan tavoitteena oli kaikkin kirkon jäsenien omakseen tuntema

kansankirkko.41 Tästä juuri tulee termi uuskansankirkollisuus. Tällaista

kirkkonäkemystä ja kristillisyyttä konservatiivinen pietistissävytteinen

herätyskristillisyys vastusti korostaen kirkon roolia ihmisen pelastumisessa.42

Pietistististen piirien pelkona oli, että uuskansankirkollinen ajattelu johtaisi kirkon

maallistumiseen ja sen uskovien yhteys-luonteen katoamiseen.43 Samanaikaisesti

ruotsalainen teologia antoi virikkeitä kansankirkollisuudelle. Malkavaaran

mukaan “Ruotsalaisesta teologiasta saatiin vaikutteita siitä, että Lutherin teologia

tarjosi sosiaalieettisiä eväitä yhteiskunnallisten kysymysten pohtimiseen.”44 Tätä

uuskansankirkollisuuteen vaikuttanutta ruotsalaista ajattelua kutsutaan

lundilaisuudeksi. “Lundilainen ajattelu toi suomalaiseen teologiaan uuden

näkökulman. – Lundilaisen teologian mukaan koko Jumalan luoma maailma

kuului Jumalan valtapiiriin. Kristillisyyttä ei pitänyt eristää vain ns. hengelliselle

alueelle.”45

Taistelun tulos oli malkavaaran mukaan se, että uuskansankirkollisuus “jäi

elämään lähinnä kirkollisen eliitin, kirkon johdon ja uuden toimikuntalaitoksen

piirissä.”46 Herätyskristillisyys jäi valtauomaksi, ja siksi diakonian keskeiseksi

perustaksi tuli yksilöeettinen tai jopa yksilön pelastumisen näkökulma, ja

40  Malkavaara 2002b, 223-224.
41  Malkavaara 2002b, 224.
42  Kokonaisuudessaan 1900-luvun jälkipuoliskon diakonian teologiaa koskeva selvittely

artikkeleissa Malkavaara 2000 sekä Malkavaara 2002a ja Malkavaara 2002b.
43  Malkavaara 2000, 31.
44  Malkavaara 2002b, 234.
45  Malkavaara 2000, 29.
46  Malkavaara 2002b, 234.
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sosiaalinen diakonia köyhien ja heikkojen auttamisineen sekä yhteiskunnallisiin

rakenteisiin vaikuttamisineen jäivät iäisyysnäkökulman varjoon.47 Tämä

diakonian linja näkyy myös vuoden 1948 kristinopissa, jossa pääteemaksi on

valittu pelastus, tarkoittaen nimenomaan yksilön iankaikkista pelastumista.

Sosiaalietiikkaa on vähän, ja diakonia nousee lunastuksesta: ihminen on pelastettu

palvelemaan. Dogmaattisesti on kyse siitä, että pelastus on ensin, ja Jumalan ja

lähimmäisen palveleminen seuraa sitä. Malkavaara tiivistää: “Usko ja rakkaus

eivät ole tällöin samanaikaisia kuten Lutherilla, vaan rakkaus seuraa uskoa, usko

vaikuttaa rakkauden.”48 Kristinopissa “Hengellinen ja maallinen erotettiin

pietistisellä tavalla toisistaan.”49

Yhteiskuntateema ei kirkolta jäänyt kuitenkaan täysin unholaan.

Päinvastoin. Tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoista kehitystä tapahtui

kirkon yhteiskunnallisen työn sektorilla 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Kirkon yhteiskunnallinen työ lähti liikkeelle asevelipapeista ja pyrkimyksestä

luoda yhteyksiä kirkosta syrjäytyneisiin ryhmiin. Se sai virallisempana työalana

alkunsa 1960-luvulla ja 1971 perustettin Kirkon yhteiskunnallinen toimikunta

(KYT). Kirkkohallituksen instituutioiden tasolla kehitys eteni siten, että vuonna

1984 KYT:sta tuli Kirkon yhteiskunnallisen työn keskus (KYTK). Vuonna 1991

KYTK ja Kirkon diakoniatyön keskus (KDK) yhdistyivät ja syntyi Kirkon

diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus (KDYK), nykyisin Kirkon diakonia ja

yhteiskuntatyö (KDY).50 Malkavaara näkee yhteiskunnallisen työn ja diakonian

sulautumisen kivikkoisena taipaleena, jolla rämmitään edelleen (2002).51 KDY:n

entinen johtaja Juhani Veikkola taas on omien sanojensa mukaan ”vakuuttunut

siitä, että diakonian ja yhteiskunnallisen työn yhdistäminen kirkkohallituksessa oli

välttämätön, oikea-aikainen ja myönteinen ratkaisu kummankin kannalta.”

(2005)52 Diakonian ja yhteiskunnallisen työn sulautuminen johtui toisaalta

hallinnon uudistamisen tarpeesta, mutta se oli mahdollista Malkavaaran mukaan

ennen kaikkea siksi, että ”teologia ja tapa hahmottaa diakonian ja kirkon

yhteiskuntavastuun liittyminen toisiinsa oli muuttunut.”53

Kirkon yhteiskunnallisen ajattelun eräs merkkipaalu oli 1972 julkaistu

asiakirja Pelastus ja yhteiskunta. Siinä näkyy, kuinka lundilainen teologia sai

47  Malkavaara 2002b, 234-235.
48  Malkavaara 2000, 32.
49  Malkavaara 2000, 33.
50  Historiasta tarkemmin, katso Veikkola 2005, s. 8-21. Myös Malkavaara 2002a, 291-293.
51  Malkavaara 2002a, 292.
52  Veikkola 2005, 27.
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jalansijaa pietistissävytteisen kristillisyyden kustannuksella.54 Asiakirjassa

sosiaalietiikka perustuu Malkavaaran mukaan ”luonnolliselle laille, jonka

keskeisiin periaatteisiin kuuluu ns. kultainen sääntö.”55 Kultaisen säännön ja

uskon ja rakkauden yhteenkuuluvuuden korostus näkyy myös 1991 ilmestyneessä

diakonian teologian käsikirjassa Hoivatkaa toinen toistanne.56 1900-luvun lopulla

ja 2000-luvulla kirkko aktivoitui ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin asioihin.

Tämän ilmentymiä ovat ”Kohti yhteistä hyvää. Piispojen puheenvuoro

hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta.” (1999) sekä ”Kansalaisvastuun

katekismus” (2005). ”Kohti yhteistä hyvää” ottaa selvästi kantaa

hyvinvointiyhteiskunnan puolesta. Uhkana nähdään uusliberalismi ja sen

ihmiskäsitys. Tähän uusliberalismin ja sen sisältämän ihmiskäsityksen kritiikkiin

palataan tarkemmin luvussa 3.3.

Vielä yksi 1900-luvun loppupuoliskolla tullut ilmiö vaikutti myös

diakoniaan: ekumenia. Malkavaara tiivistää ekumeenian vaikutuksen: ”Kirkon

jäsentyminen Luterilaisen maailmanliiton (LML) ja Kirkkojen

maailmanneuvoston (KMN) toimintaan vahvisti kansankirkollisuutta, koska

niiden toiminnassa kirkkojen yhteisöllinen vastuu korostui.”57 Diakoniaan tuli

uusi kansainvälinen piirre: yhteisvastuukeräyksen tuotosta osa tilitettiin

ulkomaisiin tarpeisiin ja Kirkon ulkomaanapu (KUA) perustettiin.

Malkavaara tiivistää 1900-luvun diakonian teologian kehityksen

seuraavasti: ”Vähitellen omaksuttiin lundilaisen Luther-tutkimuksen opetus siitä,

että koko Jumalan luoma maailma kuului Jumalan valtapiiriin.” Tätä kehitystä

tukivat ekumeeniset keskustelut ja uusi Luther-tutkimus, joka korosti unohtunutta

Lutherin ajatusta uskon ja rakkauden samanaikaisuudesta. Näin tällä hetkellä

sodan jälkeinen ”pelastettu palvelemaan-teologia” on tullut vanhanaikaiseksi58

Edellä esitellyistä kulloinkin vallinneista diakonian teologian painotuksista

ja malleista kaikki näkyvät tänäkin päivänä jollakin tavalla kansainvälisesti

diakoniassa ja myös Suomessa. Toiset ovat ajan saatossa jääneet vähemmälle

huomiolle pulpahtaakseen taas pintaan jonkin muutoksen tai löydön yhteydessä,

esimerkiksi Mannermaan käsittelemä kultainen sääntö palasi Lutherin myötä

53  Malkavaara 2000, 46.
54  Malkavaara 2000, 43-44.
55  Malkavaara 2000, 45.
56  Lisäksi Hoivatkaa toinen toistanne korostaa diakonian yhteisöllisyyttä ja diakoniaseurakuntaa.

Kansainvälisyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemat siitä puuttuvat. Malkavaara 2000,
45; Malkavaara 2002a, 287.

57  Malkavaara 2000, 33.
58  Malkavaara 2000, 53.
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ainakin osin vanhakirkolliseen rooliinsa. Tutkimuksen päätarkoitus on selvittää

Suomen ev-lut. kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön teologista ihmiskäsitystä

2000-luvulla, mutta lähteistä ilmi tulevaa diakonian teologiaa pyritään myös

analysoimaan. Diakonia- ja yhteiskuntatyön teologisen ihmiskäsityksen voi katsoa

olevan osa koko diakonia- ja yhteiskuntatyön teologiaa. Linjausten diakonian

teologiaa analysoidaan erityisesti luvun neljä alkupuoliskossa. Teologisesta

ihmiskäsityksestä edetään laajempiin diakonia- ja yhteiskuntatyön teologisiin

perusteisiin myös viimeisessä luvussa “Loppukatsaus”.

Tässä tutkimuksessa rajaudutaan kirkon työaloista ”diakonia- ja

yhteiskuntatyöhön”, ei esimerkiksi pelkkään ”diakoniaan”. Näin lähinnä siksi, että

Suomen ev-lut. kirkko on Kirkkohallituksen ja hiippakuntien tasolla

organisoitunut siten, että diakonia ja yhteiskuntatyö ovat saman instanssin asioita,

ja diakonia ja yhteiskuntatyö nähdään selvästi toistensa kanssa tekemisissä

olevina aloina, kuten edellisessä historiallisessa katsauksessa tuli ilmi.

Tutkimuksen otsikko voisi olla myös ”Suomen ev-lut. kirkon diakoniatyön

teologian antropologia”, koska diakonia on kuitenkin se termi, jota käytetään

usein lähteissä ja varsinkin yleisessä keskustelussa. Kun diakoniasta puhutaan,

myös rajanveto sielunhoitoon on vaikeaa. Koska sielunhoito ja diakonia nähdään

nykyisin vahvasti toisiinsa sidoksissa olevina työaloina, ollaan tässä

tutkimuksessa jatkuvasti lähellä myös sielunhoidon ihmiskäsitystä59,  mikä  tulee

esille myös seuraavassa alaluvussa lähteiden esittelyn yhteydessä.

1.2 Lähteet

Tämän tutkimuksen lähteet ovat osa tuoreinta Kirkon keskushallinnon

julkaisemaa materiaalia. Lähteet ajoittuvat vuosiin 2003-2005. Tämä materiaali

käsittelee sielunhoitoon, diakoniaan ja yhteiskuntatyöhön liittyviä asioita.

Kyseiset lähteet ovat siis muussakin kuin vain diakonia- ja yhteiskuntatyön

käytössä, mutta ne liittyvät kaikki kiinteästi diakonia- ja yhteiskuntatyöhön, ja

päälähde on nimenomaisesti diakonia- ja yhteiskuntatyöhön liittyvä strategia. On

erotettava toisistaan diakonia- ja yhteiskuntatyö, jota kirkon piirissä tehdään ja

Kirkkohallituksen toimiala nimeltä Diakonia- ja yhteiskuntatyö. “Diakonia- ja

yhteiskuntatyö (KDY) on Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston toimiala,

jonka tehtävänä on kehittää Suomen ev-lut. kirkon piirissä tehtävää diakonia- ja
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yhteiskuntatyötä sekä hoitaa siihen liittyviä erityistehtäviä.“60 KDY:n voidaan siis

sanoa olevan Suomen ev-lut. kirkon ylin diakonia- ja yhteiskunta-asioita linjaava

elin. Ainakin KDY:n strategioissa Suomen ev-lut kirkon diakonia-ja

yhteiskuntatyöhän liittyvät linjanvedot tulevat parhaiten esiin. Kirkon

keskushallinto on tuottanut työn tueksi erilaisia linjauksia61. Tämän tutkimuksen

lähdemateriaali koostuu seuraavista:

1. Vastuun ja osallisuuden yhteisö. Diakonia- yhteiskuntatyön linja 2010.62

(jatkossa VOY)

2. Kirkon vanhustyön strategia 2015.63 (jatkossa KVS)

3. Kirkon päihdestrategia.64 (jatkossa KP)

4. Kirkko kaikille. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vammaispoliittinen

ohjelma.65 (jatkossa KK)

Nämä neljä linjausta löytyvät Internetistä osoitteesta

http://www.evl.fi/kkh/to/kdy/tehtava.html (29.8.2007).66 Näistä linjauksista

59    Katso viite 91.
60 http://www.evl.fi/kkh/to/kdy/tehtava.html (29.8.2007) Samaisessa osoitteessa on lisätietoa

KDY:stä.
61 Käytän sanaa linjaus, sillä se kattaa mielestäni järkevimmin sisäänsä  lähdemateriaalin neljä

teosta. Jatkossa puhun myös strategioista. Lähteistähän kaksi on nimensä mukaisesti
strategioita (Kirkon vanhustyön strategia ja Kirkon päihdestrategia). “Vastuun ja osallisuuden
yhteisö” on alaotsikkonsa mukaisesti “linja”. Kuitenkin kirjassa käytetään myös nimeä
strategia. “Kirkko kaikille” on “alaotsikkonsa mukaisesti “ohjelma”.  Ohjelman alkupuolella
puhutaan “ohjelman” olevan myös “puheenvuoro” tai “käsikirja” (s.2) Termeissä on
havaittavissa selvää horjuvuutta: selkeimmin tämä tulee esille VOY:ssä, jonka takakannessa
mainitaan “strategia”, alaotsikossa puhutaan “linjasta” ja “Saatteeksi”-kappaleessa
päädytäänkin termiin “linjaus” (s. 4). Veikkolan mukaan VOY ei ole sanan ankarassa mielessä
strategia vaan “tavoitteeksi asetettiin ainoastaan toimintaa ja tavoitteita ohjaava yhteinen
linjaus, johon erilaiset diakonia- ja yhteiskuntatyön yksiköt voivat liittyä tehdessään omia
strategioitaan.” (Veikkola 2005, 25)

62 52-sivuisen teoksen takakannessa todetaan “Kirkolle on nyt saatu ensimmäistä kertaa diakonia-
ja yhteiskuntavastuun strategia. Se hyväksyttiin kirkkohallituksen täysistunnossa 16.9.2003.”

63 28-sivuisen Strategian Johdanto-osassa todetaan “Kirkon vanhustyön strategian tehtävänä ja
tavoitteena on luoda perusteet, suuntaviivat ja tavoitteet kirkon vanhustyölle vuoteen 2015.”
(s.3)

64 16-sivuisen strategian Johdannossa todetaan mm. “Päihdestrategia pyrkii siihen, että
päihdekysymykset näkyisivät seurakuntien suunnittelussa sekä varsinaisen toiminnan että
henkilöstöpolitiikan osalta.” ja “Tämän strategian tarkoituksena onkin sanoittaa seurakunnille
ja kristillisille järjestöille yhteisiä tavoitteita ja linjauksia päihdetyön painotusten
asettamiseksi”. “Kirkkohallitus on hyväksynyt kirkon päihdestrategian täysistunnossaan 17.
elokuuta 2005” (lainaukset sivulta 3)

65 11-sivuisen ohjelman luvussa “I Mikä vammaispoliittinen ohjelma on?” todetaan “Kirkon
vammaispoliittinen ohjelma on tarkoitettu käsikirjaksi seurakuntien työntekijöille,
luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille, Ohjelman tarkoituksena on auttaa sekä kirkkoa että
vammaisia ihmisiä itseään tiedostamaan ja kehittämään vammaisten henkilöiden
mahdollisuuksia osallistua seurakunnalliseen toimintaan. Ohjelma on myös kirkon
puheenvuoro vammaisten ihmisten tasavertaisuuden toteutumisen puolesta yhteiskunnassa.”
(s.2)

66  VOY:n osalta on syytä huomata, että internetistä ladattavassa pdf-muotoisessa linjauksessa
sivunumerot etenevät eri tavalla kuin paperille painetussa versiossa, johon tässä työssä
viitataan.

http://www.evl.fi/kkh/to/kdy/tehtava.html
http://www.evl.fi/kkh/to/kdy/tehtava.html
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oleellisimpana voidaan pitää VOY:tä sikäli, että se on sekä laajin että käsittelee

diakonia- ja yhteiskuntatyötä yleisellä tasolla. Muut keskitttyvät selkeästi tiettyyn

pienempään osa-alueeseen, jonka voi päätellä jo kunkin linjauksen otsikosta.

Linjaukset ovat merkittäviä lähteitä siksi, että niissä luodaan diakonia- ja

yhteiskuntatyön yleistä linjaa. Niissä otetaan kantaa sen puolesta, mitä diakonia ja

yhteiskuntatyön tulisi olla. Ihmisestä todetaan asiota osin suoraan, osin

epäsuorasti. “Epäsuorasti” tarkoittaa sitä, että kun diakoniasta jotakin yleensä

todetaan, taustalla on aina jonkinlainen oppi tai käsitys ihmisestä. Tällaiset

taustalla olevat, ääneen lausumattomat, käsitykset ovat tämän tutkimuksen mitä

kiinnostavin kohde. Kun tutkitaan Suomen ev-lut. kirkon diakonia- ja

yhteiskuntatyön ihmiskäsitystä, voidaan todeta, että parempaa lähdemateriaalia ei

liene saatavilla. On syytä myös huomata, että Suomessa seurakunnat ovat hyvin

autonomisia. KDY:llä ei ole siten suoraa valtaa päättää yksittäisten seurakuntien

diakonialinjasta, mutta käytännössä linjaukset ilmaisevat paitsi KDY:n myös

Suomen seurakuntien ja niiden työntekijöiden käsitystä diakoniasta ja ihmisestä.

Linjauksia ovatkin olleet laatimassa monet ihmiset eri instansseista ja eri puolelta

Suomea.

Lähteiden suhteen on oleellista huomata, että linjaukset eivät ole suoraan

yhden ihmisen kynästä syntyneitä, vaan linjauksien taustalla on ollut prosessi,

johon on osallistunut useampia ihmisiä. Systemaattisen analyysin kannalta tämä

tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa ei tietenkään voida seurata tai analysoida

kenenkään yksittäisen ihmisen ajattelua. Sen sijaan, kuten yleensäkin

asiakirjatutkimuksessa, kohteena on useampien ihmisten ajatusten kooste, joka voi

pitää sisällään sellaistakin, mitä kukaan prosessissa ollut ei ole tarkoittanut, tai

sellaista, johon kukaan ei ole täysin tyytyväinen. Koosteessa on monesti jouduttu

tekemään kompromisseja ja asettelemaan yhteen sellaisia palasia, joista ei

johdonmukaista kokonaisuutta tulekaan. Asiakirjat pitävät sisällään myös usein

enemmän hämärää tai epäselvää argumentaatiota kuin yhden ihmisen tuotokset,

mikä näkyy myös tämän tutkimuksen lähteissä.

Strategioiden tarkoituksesta, rakenteesta ja sisällöstä todettakoon, että ne

pyrkivät olemaan yleisen tason strategioita, joihin tukeutuen olisi tarkoitus tehdä

alueellisia ja paikallisia sekä muiden yksiköiden strategioita67 lukuun ottamatta

KK:ta, joka on tarkoitettu käsikirjaksi työntekijöille, luottamushenkilöille sekä

67  VOY 2003, 5 ja 45;  KVS 2005, 4 ja 20; KP 2005, 3 ja 15-16. VOY:n osalta katso myös
Veikkola 2005, 25.
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seurakuntalaisille68. Linjauksissa on käsitteellisiä eroavaisuuksia, mutta ne pitävät

sisällään karkeasti jaoteltuna johdannon, katsauksen tämän hetken

toimintaympäristöön ja tilanteeseen sekä tulevaisuuden tilanteeseen,

perustehtävän, arvot ja vision sekä tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia69. KK

tekee tässäkin poikkeuksen siten, että siinä ei ole perustehtävää, arvoja ja visiota,

vaan kaksi varsinaista osaa: eräänlainen arvopohjan esittely sekä tavoitteet ja

toimenpide-ehdotukset. Tämä strategioihin littyvä pääasiassa yritysmaailmassa

käytetty jaottelu ja puhetapa on syytä noteerata oleellisena osana lähdetekstien

tapaa käsitellä asioita.70

1.3 Metodi

Tutkimus on vastauksia kysymyksiin. Mutta kummat ovat ensin, kysymykset vai

vastaukset? Aimo Peltonen on toteuttanut koulunuudistuksen ihmiskäsitystä ja

eettisiä periaatteita koskevan tutkimuksensa siten, että hän lähestyy lähteitään

valmiiden kysymysten kanssa.71 Hän esittää, että toinen malli olisi lähteä selvästi

liikkeelle tutkimusmateriaalista, jolloin esille tulisivat lähdemateriaalin kannalta

keskeiset seikat, mutta tällöin ongelmana olisi se, että tulokset eivät olisi niinkään

yleispäteviä, kun ne määräytyisivät lähteistä käsin.72 Peltosen ideana on toimia

toisaalta “pitäen silmällä materiaalin luonnetta.”73 Tuskin kukaan tutkija

lähteekään jyrkästi joko vain lähteistä tai vain valmiista kysymyksistä liikkeelle,

vaan tutkimus nähdään eräänlaisena tutkijan ja lähteiden välisenä

vuoropuheluna.74 Tässä tutkimuksessa toimitaan lähdelähtöisesti. Toisin kuin

68  KK 2003 5. KK onkin tarkoitettu jaettavaksi laajalle (s. 19).
69  Nopean katsauksen linjausten sisältöön ja rakenteeseen saa niiden sisällysluetteloista.
70  Suomen ev.lut. kirkon missio, visio ja strategia-tekstissä “Läsnäolon kirkko” määritellän

termejä seuraavasti: Missio on yhteisön perustehtävä, kirkon kielenkäytössä missiosta voidaan
käyttää myös nimitystä lähetystehtävä. Visio on kuva siitä, millainen yhteisö on
tulevaisuudessa, tietyssä paikassa ja tiettynä aikana. Visio on tulevaisuudennäky. Strategia on
toimintamalli, jota noudattamalla vision kuvaamaan tilanteeseen päästään.” LK 2002, 4.
Käytännöllisen teologian laitoksella on tekeillä tutkimus, joka liittyy kirkon strategioihin:
pastori Terhi Jormakan tutkimuksen aihe on “Strategia-ajattelu Suomen ev.-lut. Kirkossa”.
http://www.helsinki.fi/teol/ktel/tutkimus/tekeillaolevat.htm (15.2.2007) Strategiatyöskentelyn
elementteihin paneutuu Veikkola 2002, 122-123.

71  Peltosen pääkysymykset ovat: “1. Mitä uudistuksessa on sanottu ihmisestä yksilönä? 2. Mitä
on esitetty yksilön ja yhteiskunnan välisistä suhteista? 3. Mitkä eettiset periaatteet ovat olleet
uudistusta ohjaamassa?” Peltonen 1979, 28.

72  Peltosen tutkimustaan ja sen metodista työskentelyä koskevasta argumentoinnista ja
pohdinnasta katso erityisesti s. 25-31.

73  Peltonen 1979, 27.
74  Jossakin ääripäiden keskellä liikkuu Miikka Ruokanen, joka ihmiskäsitystutkimuksessaan

toisaalta tekee selviä valmiita kysymyksiä lähteille, mutta toisaalta keskittyy teksteistä itsestään
nouseviin arvoihin. Ruokanen 1981, 10-11.

http://www.helsinki.fi/teol/ktel/tutkimus/tekeillaolevat.htm
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Peltosella, tässä lähteitä ei lähestytä valmiiden kysymysten muodossa, vaan

tartutaan nimenomaan niihin ihmiskäsitykseen liittyviin teemoihin, joita lähteissä

suoraan ja epäsuorasti käsitellään. Näin toimii myös omassa

ihmiskäsitystutkimuksessaan Paavo Kettunen.75 Toki tutkijalla on mielessään

kysymyksiä, mutta ne ovat tarkoituksellisen jäsentymättömiä ja ennen kaikkea:

mitään valmista kysymyssarjaa ei ole.76 Lähteiden teemoja ja argumentointia

lähestytään sitten tietysti kriittisten kysymysten muodossa.77 Olen valinnut

lähdelähtöisen tavan, koska se tekee enemmän oikeutta lähdemateriaalille, ja

koska ei ole erikoista tarvetta tehdä tästä tutkimuksesta vertailukelpoista minkään

toiseen tutkimuksen kanssa, millaiseen tarpeeseen lähteiden lähestyminen valmiin

kysymyssarjan kanssa vastaisi. Lisäksi on vaikea keksiä, mitään järkevää tai

perusteltua kysymyssarjaa, joka toimisi tutkimuksen kähtökohtana.

Lähdemateriaalista nousevat teemat ja käsitykset eivät jää mihinkään omaan

maailmaansa, vaan niitä pyritään myös suhteuttamaan muuhun ihmiskäsitystä ja

diakonian teologiaa koskevaan keskusteluun ja tutkimukseen. Kiteytetysti

sanottuna: tutkimus lähestyy lähteitä väljällä kysymyksellä, mikä on diakonia- ja

yhteiskuntatyön ihmiskäsitys? Tarkemmat alakysymykset nousevat lähteistä.

Kysymys on siis ensin, mutta vastaus synnyttää uusia kysymyksiä, johin haetaan

vastauksia. Hermeneuttinen kehä pyörii.

Tämän tutkimuksen metodi on systemaattinen analyysi. Käytännössä se

tarkoittaa lähteiden keskeisten ihmiskäsitykseen liittyvien käsitteiden,

väitelauseiden ja edellytysten selvittämistä. Ensisijaista on tietysti selvittää, mitä

“ihminen” lähteissä tarkoittaa ja on. Kun polttopisteessä on ihminen, on

kiinnitettävä  huomiota lähteissä usein esiintyvään ihmistä koskevaan määreeseen

“Jumalan kuva”, joksi ihmistä kutsutaan. Lisäksi täytyy lähteistä analysoida myös

käsitettä “koinonia”, yhteys ja tähän käsitteeseen liittyen käsitteitä “yhteisö” ja

“yhteisöllisyys”, koska nämä ovat lähteissä keskeisiä käsitteitä, ja näitä käsitteitä

eriteltäessä hahmottuu myös merkittäviä ihmiskäsitykseen liittyviä asioita.

Keskiössä ovat myös ihmiskäsitysteemaan liittyvien väitelauseiden analysointi.

Tarkastelussa on, mitä ihmisestä väitetään ja millä perusteilla. Jossain määrin,

75  Kettusen menetelmästä katso erityisesti Kettunen 1990, 43-50. Kettunen toteaa: “Tässä
tutkimuksessa on päädytty lähinnä lähdemateriaalista nousevaan tutkimusasetelmaan.” s. 46.

76  “Tutkimusta ryhdytään tekemään, jotta johonkin kysymykseen saataisii vastaus. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita sitä, että kysymys tai ongelma olisi työhön ryhdyttäessä valmis tai tarkasti
muotoiltu.” Hallamaa 1998, 109.

77  “--- vasta tutkimus voi paljastaa, mitä aineistolta kannattaa kysyä tai millaisen ongelman tai
tutkimustehtävän avulla aineisto avautuu uudella ja kiinnostavalla tavalla.” Hallamaa, 1998,
109.
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mutta ei tutkimuksen merkittävänä tavoitteena on selvittää, mitkä ovat linjausten

ihmiskäsitykseen liittyvät ääneen lausumattomat edellytykset. Edelleen keskiössä

on selvittää linjauksissa esiintyvän ihmiskäsityksen yhtymäkohtia muihin,

erityisesti Suomessa ja diakoniassa vallalla oleviin, teologisiin ihmiskäsityksiin.

Tarkemmin tutkimuksen metodi ja analysointitapa selviää seuraavassa

kappaleessa, jossa esitellään tutkimuksen kulku. Syytä on joka tapauksessa aina

muistaa, että ihmiskäsitystutkimustakin tekevä tutkija on vain (?) ihminen. Errare

humanun est.

1.4 Tutkimuksen kulku

Taustaluvussa (2) luodaan katsaus Suomen diakoniatyössä vallalla olevaan

ihmiskäsitykseen sellaisena kuin se tuoreissa alan julkaisuissa on eksplisiittisesti

ilmaistu. Jonkin verran ovat esillä myös historialliset kehityskulut. Katsaus auttaa

hahmottamaan tämän tutkimuksen lähteissä ilmenevää ihmiskäsitystä, sen

poikkeavuuksia ja samankaltaisuuksia muun tuoreen vastaavan ajattelun kanssa.

Tässä katsauksessa tehty selvitys auttaa suhteuttamaan linjaksissa ilmi tulevan

ihmiskäsityksen johonkin niin, etteivät tutkimustulokset jää ikään kuin leijumaan

irralleen vailla mitään kosketuspintaa muuhun diakonian ja yhteiskuntatyön

saralla esitettyyn käsitykseen ihmisestä. Luvussa 2.1 perehdytään siihen, mitä

nimenomaisesti kristillisiä tai teologisia näkökohtia diakonian ihmiskäsityksessä

nostetaan esiin. Luku 2.2 puolestaan valottaa, mitä muita näkökulmia diakonian

ihmiskäsityksessä otetaan esiin. Mitä ammennetaan hoitotieteen, mitä sosiaali- ja

terveydenhuollon ihmiskäsityksestä, ja minkälainen yhdistelmä syntyy, kun näitä

yhdistetään kristilliseen käsitykseen ihmisestä?

Kahdesta analyysiluvusta ensimäisessä, luvussa ”Imago Dei. Ihmisen

ehdoton arvo Jumalan kuvana.” (3) analysoidaan sitä, mitä linjauksissa

tarkoitetaan todettaessa toistuvasti, että ihminen on Jumalan kuva. Mielenkiinto

kohdistuu siihen, minkälaisisia väitteitä Imago Dei-ajatuksesta johdetaan, ja miten

näitä väitteitä perustellaan. Luvussa perehdytään linjauksissa esitettyihin

väitteisiin, joiden mukaan ihmisen Jumalan kuvana oleminen tarkoittaa kaikkien

ihmisten tasavertaisuutta, jokaisen ihmisen ehdotonta arvoa ja ihmisyyteen

sisältyvää vastuuta ja itsemääräämisoikeutta. Luvussa perehdytään myös siihen,

miten linjauksissa hahmotetaan ihmisen paikka luomakunnassa, ja miten

uusliberalismi uhkaa Jumalan kuvuuteen sisältyvää ihmisen ehdotonta ja
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ainutkertaista arvoa. Samalla luodaan lyhyt katsaus Suomen ev-lut. kirkon

uusliberalismin vastaiseen eetokseen. Edelleen perehdytään linjausten ihmisen

kokonaisvaltaisuutta korostavaan puheeseen. Luvun lopussa verrataan pikaisesti

linjausten Imago Dei-puhetta muihin kristillisessä perinteessä esitettyihin

näkemyksiin siitä, mitä tarkoittaa se, että ihminen on Jumalan kuva. Luvun

lopussa myös tarkastellaan, kuinka käsitys ihmisestä Jumalan kuvana on eri

linjauksissa erilainen, tai ainakin korostukset ovat erilaisia.

Neljännessä luvun alussa poiketaan hetkeksi varsinaisesta

ihmiskäsitysteemasta ja analysoidaan linjauksissa keskeisellä sijalla olevaa

käsitettä koinonia, yhteys.  Ensin selvitetään, mistä koinonia-puhe on linjauksiin

nostettu, ja mitä eri teologien käsityksiä linjausten koinonia-puheessa tullaan

lähelle. Samalla hahmottuu, mitä koinonia itse asiassa linjauksissa tarkoittaa.

Tämä vaihe on välttämätön kahdesta syystä. Ensinnäkin näin hahmottuu linjausten

keskeinen teologinen painotus, joka on juuri koinonian korostaminen. Toiseksi

tämän jälkeen on helpompi pureutua siihen, minkälainen on itse ihminen, joka on

tämän yhteisöllisyydessä elävän koinonian jäsen. Luvussa selvitetään, miten

linjauksissa ihminen nähdään ensisijaisesti yhteisön jäsenenä, ei ninkään

yksittäisenä toimijana tai auttamisen kohteena. Edelliseen liittyen perehdytään,

kuinka koinoniassa auttamistyön subjektin ja objektin, auttajan ja autettavan

välinen ero häviää. Luvussa myös selvitetään, miten linjausten mukaan yhteisöön

kuuluminen auttaa ja parantaa ihmistä. Luvun kolme tapaan myös luvussa neljä

tehdään lopuksi yhteenveto ja perehdytään linjausten painotuseroihin suhteessa

koinonia-puheeseen. Varsinaisen tutkimuksen päättää loppukatsaus, jossa

esitellään tutkimustulokset tiivistetysti, tehdään vielä muutama johtopäätös ja

esitetään tämän tutkimuksen teemoihin liittyviä mahdollisia jatkotutkimusaiheita.



19

2. Diakonia ja ihmiskäsitys

Tässä taustaluvussa tarkastellaan yleisellä tasolla diakonian ja ihmiskäsityksen

liittymistä toisiinsa. Tarkoitus on luoda pohjaa tulevalle tarkastelemalla aiheesta

aiemmin kirjoitettua78 ja tekemällä yleiskatsaus diakonia ja ihmiskäsitys-

problematiikan kenttään. Yleisemmällä tasolla diakonia- ja ihmiskäsitysteemoihin

voi perehtyä lukemalla aiheista kirjoitettua kirjallisuutta.79 Luvussa 2.1

perehdytään diakonian ihmiskäsityksen teologisiin tai kristillisiin piirteisiin.

Luvussa 2.2 taas selvitetään, mitä muita piirteitä diakonian ihmiskäsitykseen

yleensä kuuluu. Nämä piirteet tarkoittavat käytännössä niitä vaikutteita, jotka

tulevat hoitotieteiden, sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden ja ihmisen psyykeeseen

perehtyvien tieteiden puolelta.

2.1 Diakonian ihmiskäsityksen teologiset piirteet

Diakonia on kristillistä toimintaa. Diakonian kristillinen antropologia on täten osa

kristillistä kokonaisantropologiaa. Kullakin kristillisellä kirkolla on oma

kristillinen tai teologinen antropologiansa, joka yleensä pitää sisällään opin siitä,

mitä tarkoittaa ihmisen luotuisuus ja syntisyys, mitä ovat ihmisen ruumis sielu ja

henki ja mikä on niiden suhde toisiinsa ja niin edelleen. Oma kristillinen

78  Aiemmin kirjoitettu pitää sisällään lähinnä Pauli Niemelän artikkelin “Diakonia ja
ihmiskäsitys” (Niemelä 2002) sekä Esko Ryökäksen (Ryökäs 2006) Kokonaisdiakonia-teoksen
niiltä osin kuin siinä diakonian ihmiskäsitystä valaistaan. Näistä kahdesta Niemelä on
kantaaottavampi tai ainakin linjaavampi. Sisältyyhän hänen artikkelinsa teokseen, joka pyrkii
käsi- ja myös oppikirjan ominaisuudessa diakonian esittelyn ohella myös linjaamaan asioita.
Ryökäs puolestaan pyrkii objektiiviseen lähteiden tarkasteluun ja niistä nousevien asioiden
analysointiin, mutta esittää välillä suorempaa ja välillä epäsuorempaa kritiikkiä sekä omia
kannanottojaan. Katsauksessa on esillä myös Hakala 2002 sekä Henttonen 1997.

79  Suhteellisen tuoretta tutkimusta diakonian alalta edustavat esimerkiksi seuraavat:
Diakonian käsikirja on yleisesti diakoniaa tarkasteleva teos. Sen (systemaattis)teologinen puoli
on esillä lähinnä kirjan ensimmäisessä osiossa (Diakonian lähtökohdat ja vaiheet s. 13-103).
Kerttu Inkalan toimittamassa Diakonian teologian käsikirjassa pureudutaan kirjan nimen
mukaisesti diakonian teologiaan. Esko Ryökäksen teoksessa Kokonaisdiakonia hahmotellaan
teoksen alaotsikon mukaisesti diakoniakäsityksen opillisia liittymiä.
Ihmiskäsityksiin ja niiden tutkimukseen liittyen lyhyen mutta ytimekkään yleiskatsauksen
filosofisen antropologian perspektiivistä tarjoaa esimerkiksi Laine 1997.
Suomen kielellä kirjotettua tai suomen kielelle käännettyä  tieteellistä teologista antropologian
yleisesitystä ei ole. Myöskään Suomen ev-lut. kirkko ei ole sellaista julkaissut. Sen sijaan
jonkinlainen Roomalais-katolinen perspektiivi asiaan löytyy (Human 2006). Lindqvist 1997
käsittelee kristillistä ihmiskäsitystä yleensä ja jossain määrin sielunhoitoon sitoen. Tämän
tutkimuksen paralleelitutkimuksissa teologista antropologiaa luotaa suhteuttaen sielunhoitoon
Kettunen 1990 s. 55-64.  Ruokanen 1981 s. 31-34 esittelee “kristinuskon kaksiulotteisen
ihmiskäsityksen”. Peltonen 1979 esittelee kristillistä käsitystä ihmisestä suhteuttaen
kasvatuskysymyksiin s. 95-107.
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antropologiansa löytyy myös Suomen ev-lut. kirkolta. Tämä antropologia pitää

sisällään sen, mitä ihmisestä kirkon opissa ajatellaan.

Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että diakonian antropologia ei ole

ristiriidassa  kirkon opin kokonaisantropologian kanssa. Kuitenkin on selvää, että

diakoniassa ihmisestä todetaan eri asioita kuin vaikkapa sielunhoidossa tai

uskontokasvatuksessa. Tämä johtaa sinänsä mielenkiintoiseen kysymykseen, jota

tässä yhteydessä ei käsitellä sen enempää: kuinka paljon diakonian tai jonkin

muun osa-alueen antropologia voi painotuksiltaan poiketa

kokonaisantropologiasta ollen vielä sopusoinnussa kokonaisantropologian kanssa?

Diakonian ihmiskäsityksellekin kaiken prinsiippi on Kai Henttosen

mukaan Jumala: ”Diakonian teologinen ihmiskäsitys on aina korostanut mm.

Jumalaa ja uskoa ihmiselämän syvimpänä tarkoitusperänä. Luovuttamatonta sille

ovat sekä ihmisen koskematon subjektius Jumalan ja toisen ihmisen edessä että

kaikkien ihmisten sekä ihmis- että luomakunnan yhteisyys ja keskinäinen

riippuvuus luomis- ja lunastususkon pohjalta. Ihminen on näin tulkittuna aina

suhteessa Jumalaan ja myös ymmärrettävissä vain tämä suhde edellyttäen.”80

Artikkelissaan ”Diakonia ja ihmiskäsitys” Pauli Niemelä lähtee siitä, että

kristillisen ihmiskäsityksen erityispiirre on se, että ”Jumalasta määräytyy se, mitä

ihminen on, ei siitä mitä ihminen tekee.”81 Niemelä toteaa, että tässä keskeistä on

se, että ihminen on ”Jumalan kuva” (Imago Dei).82 Toisena keskeisenä asiana

Niemelä nostaa esiin ihmisen yhteyden toisiin ihmisiin ja rakkauden

kaksoiskäskyn, jotka muodostavat kristilliselle ihmiskäsitykselle vahvan eettisen

perustan. Niemelän mukaan ”Tästä nousee vankka lähtökohta diakoniatyölle ja

sen toteuttamiselle.”83 Niemelä mainitsee lisäksi kristillisen ihmiskäsityksen

oleellisina piirteinä ihmisen syntisyyden ja pelastuksen. Perisynti estää Jumala-

yhteyden, mutta Kristuksen lunastustyön vuoksi Jumalaan on saatu uusi yhteys.84

Niemelän mukaan ”Diakoniatyön kannalta merkittävää on, että ihminen on

sekä luotu että lunastettu palvelemaan. Diakonian ihmiskäsitys voi perustua näihin

molempiin. Olennaista diakonian kristilliselle ihmiskäsitykselle on myös ihmisen

palveleminen Jumalan kuvana.”85 Tämän teologisen aineksen jälkeen Niemelä

siirtyy artikkelissaan aiheeseen ”Moniulotteinen, filosofinen ihmiskäsitys”, jossa

80  Henttonen 1997, 251.
81  Niemelä 2002, 89. Niemelä viittaa toistuvasti seuraaviin: Kettunen 1990 sekä Peltonen 1979.
82  Niemelä 2002, 89.
83  Niemelä 2002, 89.
84  Niemelä 2006, 89-90.
85  Niemelä 2006, 90.



21

ihmistä tarkastellaan muista näkökulmista kuin kristillisestä, tästä luvussa 2.2.

Niemelä päätyy kristillisestä ihmiskäsityksestä painottamaan diakoniatyössä

luomista ja lunastusta.

Esko Ryökäs toteaa: ”Luterilaisuudessa ihminen on luotu, langennut ja

lunastettu. Uskon kautta läsnäoleva Kristus on olennainen osa Lutherin näkemystä

ihmisestä. Nämä periaatteelliset lähtökohdat eivät juurikaan käy ilmi kirkkolain

muotoiluista.”86 Tuoreimman kirkkolain pohjalta Ryökäs toteaa ihmiskäsitykseen

kuuluvan ajatuksen siitä, että diakonisen avun kohde ovat ne, jotka apua

tarvitsevat ja erityisesti ne, ”joiden hätä on suurin tai jotka eivät saa muuta

apua.”87 Tämän jälkeen Ryökäs käsittelee viranhaltijoiden asemaa, joka mielestäni

on pikemminkin virka- kuin ihmiskäsityskysymys.88

Ryökäs tulee siihen tulokseen, että diakonian ihmiskäsitys on kirkkolaissa

vuosien kuluessa tullut holistisemmaksi: ”yhä suuremmassa määrin ihminen on

kokonaisuudessaan seurakunnan diakonisen toiminnan kohteena.”89 Toisaalta

ihmiskäsitys on myös supistunut, sillä ”sisälähetykseen liittyvät missionaariset

sävytykset ovat poistuneet.”90 Ilmeisesti Ryökäs tarkoittaa, että ihmistä ei

niinkään nähdä enää sisälähetystyön kohteena niin kuin ennen. Diakonian

holistisesta ihmiskäsityksestä Ryökäs jatkaa myöhemmin tehden selväksi, että

kaiken kaikkiaan 1900-luvulla ihmiskäsitys sielunhoidon ja diakonian alalla on

tullut kokonaisvaltaisemmaksi.91 Ryökäksen esiin nostamat teemat käsittelevät

tässä erityisesti ruumis-sielu-henki-kysymystä. Tässä asiassa Ryökäs toteaa, että

käsitys ihmisestä kokonaisuutena on nuori, mutta nykyään sekä kansainvälisesti

86  Ryökäs 2006, 155.
87  Ryökäs 2006, 156.
88  Ryökäkselle ihmiskäsityskysymys näyttää virka-asiassa olevan perimmältään se, että

kirkkolainsäädännössä seurakuntien työntekijät eivät ole tasa-arvoisia keskenään. Ryökäs
kyseenalaistaa nykyistä pappiskeskeistä linjaa. Katso tarkemmin Ryökäs 2006, s. 156-158.
Diakoniatyöntekijätkin ovat ihmisiä. Sikäli Ryökäs ottaa oikeutetusti esiin virkoihin liittyvät
kysymykset osana kappalettaan “Ihmiskäsitys”.  Tässä tutkimuksessa kyseinen asia ei ole
mitenkään pääroolissa.

89  Ryökäs 2006, 158. Samasta asiasta Ryökäs s. 156. Ryökäs paneutuu seuraaviin: KL 1869, KL
1918, Kirkon lakikirja 1950, KL 1993, KJ 1993.

90  Ryökäs 2006, 158. Katso myös s. 156.
91  Ryökäs 2006, 164-166. Tässä Ryökäs tarkastelee diakoniaa laajana käsitteenä siten, että

sielunhoito on oikeastaan osa diakoniaa tai ainakin ne ovat niin lähellä toisiaan, että vaativat
yhteistä käsittelyä, vaikka “ne on yleensä tulkittu kahdeksi erilliseksi alueeksi” (s.163).
Ryökäksen mukaan sielunhoito ja diakonia käsitetään nykyisin vahvasti toisiinsa sidoksissa
olevina aloina. Suhde on Suomessa nähty myös joskus hyvin eri tavalla. Sielunhoidon ja
diakonian suhteesta ja niiden suhteen historiasta tarkemmin, katso Ryökäs 2006 s. 147-151,
156 ja 163. Lyhyt katsaus historialliseen kehitykseen on Hakala 2002, s. 236. Ryökäs itse
esittää myöhemmin, että näitä kahta tulisi tarkastella kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen
valossa, ei niinkään erillisinä työmuotoina. Näin syntyisi mahdollisuuksia tehokkaaseen
yhteistyöhön (s. 194-195).
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että kansallisesti yleinen ajattelutapa sielunhoidossa ja diakoniassa.92 Toisin kuin

ennen, nykyään ”Kokonainen ihminen on kokonainen kaikella tavalla, sekä

hengellinen että ruumiillinen ulottuvuus on järjestyksessä.”93 Toisaalta Ryökäs

pitää yhtenä tämän ajan ongelmana ihmisen hajanaisuutta. Lääkkeeksi hän tarjoaa

Uuden testamentin kokonaista käsitystä ihmisestä.94

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että diakonian ihmiskäsityksessä

painotetaan ihmisen luotuisuutta. Lisäksi viimeisen noin sadan vuoden aikana

diakonian teologinen ihmiskäsitys on tullut kokonaisvaltaisemmaksi, ja tähän

kokonaisvaltaisuuteen on vaikuttanut myös se, miten diakonian ja sielunhoidon

suhde on ymmärretty. Seuraavaksi perehdytään siihen, mitä muita kuin teologisia

näkökulmia diakoniatyössä otetaan esiin ihmisestä puhuttaessa.

2.2 Diakonian ihmiskäsityksen muut piirteet

Diakonian kristillinen ihmiskäsitys ei tietenkään sulje pois sitä, että se, mitä eri

tieteissä sanotaan ihmisestä, ei olisi osa diakonian ihmiskäsitystä. Esimerkiksi jos

sielunhoidossa otetaan toisaalta täysin todesta kristillinen oppi ihmisen

luotuisuudesta ja syntisyydestä, voidaan samalla ottaa täysin todesta myös

erilaiset psykologian alaan kuuluvat tieteelliset toteamukset ihmisestä. Samalla

tavalla diakoniassa vaikuttaa toisaalta teologinen ihmiskäsitys ja toisaalta

erilaisten tieteiden ihmiskäsitykset. Kun diakoniaan lasketaan kuuluvaksi osaltaan

sairaanhoidollinen ulottuvuus, on selvää, että diakoniatyön on pitänyt ja pitää

ottaa huomioon lääketieteellinen ihmiskäsitys, se mitä lääketieteessä ihmisestä

todetaan. Toisaalta diakoniassa on ammennettu ja saatu vaikutteita myös sosiaali-

ja yhteiskuntatieteistä ja itse asiassa kaikista tieteistä varmasti jossain määrin.95

Näin varmasti täytyykin olla. Jos diakoniatyössä ei lausuttaisi sanaakaan

kristillisestä ihmiskäsityksestä, diakonia menettäisi kristillisen identiteettinsä.

Toisella puolella on vaarana nähdä ihminen jotenkin niin läpikotaisin hengellisenä

olentona, ettei tämä sekulaarien tieteiden apua tarvitse lainkaan.96 Tällaisesta

92  Ryökäs 2006, 164-166.
93  Ryökäs 2006, 165. Ryökäs viittaa tässä Uuden testamentin näkemykseen ihmisestä

kokonaisuutena, mistä johtuen ei voida toimia niin, että yksi työntekijä vastaisi yhdestä
ihmisen tarpeesta ja toinen toisesta. Katso s. 167 ja 165.

94  Ryökäs 2006, s. 194-195 ja 199.
95  Diakonian ja hoitotieteen yhteyksistä Henttonen 1997, esim. 295-297, diakonian ja

sosiaalitieteiden yhteyksistä esim. 259-260.
96  Ihminen on nähty diakonian historiassa yksipuolisesti: “Toisaalta diakoniatyötä on joskus

leimannut sellainen ihmisnäkemys, jossa ihminen nähdään tiettyjen sivujen kokoelmana.
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ajattelusta seuraisi tietysti omat ongelmansa, aiheesta pohdintaa vielä tämän luvun

lopussa.

Liittyen ei vain antropologiaan, vaan koko diakonian perusteisiin, Ryökäs

toteaa, että tällä hetkellä diakoniaa perustellaan mitä moninaisimmilla tavoilla.97

Usein tavat eivät ole teologisia, vaan muiden tieteiden näkökulmat painottuvat:

”Kun tarkastellaan käytännöllisteologisia diakoniaa koskevia julkaisuja,

painottuvat teologian ulkopuoliset näkökulmat”98 Tämä diakoniatyön perustelujen

moninaisuus näkyy luonnollisesti myös monenlaisissa ihmiskäsityksissä, tai

kääntäen ajatellen: monenlaiset ihmiskäsitykset näkyvät monenlaisissa diakonian

perusteluissa.99

Kuten on jo todettu, Ryökäksen mukaan diakonian ihmiskäsitys on

nykyisin hyvin holistinen. Holistisesta ihmiskäsityksestä kirjoittaa niin ikään Pirjo

Hakala artikkelissaan ”Ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen”100.

Esimerkkitapauksen avulla hän hahmottaa sitä, kuinka diakoniatyön asiakaskunta

tarvitsee monenlaista apua.101 ”Diakoniatyön tavoitteena onkin palvella ihmistä

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.”102 Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa

sielunhoitoa ja kaikkea mitä sielunhoito sisältää, hengellistä tukea ja ohjausta.

Kokonaisvaltaiseen auttamiseen kuuluu taloudellista tukea ja arkielämässä

auttamista sekä terveydentilaan liittyvää hoitoa ja neuvontaa ja vielä verkostoihin

ja rakenteisiin vaikuttamista, mikä omalta osaltaan vaikuttaa ihmisen

kokonaisvaltaiseen auttamiseen.103 Hakala viittaa Kettuseen, jonka mukaan

Uuden testamentin kuva kokonaisesta ihmisestä ei ole ollut mukana. On olemassa riski, että
tehdään liian “hengellistä”, jotain sellaista, mikä on vierasta kristityn arkipäivälle ja hänen
toimilleen yhteiskunnassa.” Ryökäs 2006, 193. Veikko Huovinen ilmaisee ihmisen
“henkistymisen” mahdottomuuden novellissaan “Henkistymisen kirot” seuraavasti: “Niinhän
se on. Ihmisen on mahdoton henkistyä hengeksi. Uljaan kotkankin, joka mainostaa tupakkaa ja
olutta, on tyhjennettävä itsensä. Karhu, josta mailman satutädit tekevät satoja sympaattisia
pikku-Nalleja, repii öristen haisevaa, toukkaista haaskaa ja makaa sen päällä tahraten itsensä.
Täydellinen henkistyminen on satua, biologisten veijarien ikuista unelmaa.”

97  Ryökäs 2006, 14-15, 211-212 ja läpi koko kirjan. Ryökäksen keskeinen teesi kirjassa on se,
että diakoniatyötä perustellaan useilla erilaisilla tavoilla. Hän käsittelee ja analysoi näitä
erilaisia perusteluja ja on sitä mieltä, että perustelujen moninaisuus on ongelma ja
lisätutkimukselle ja asian selkeyttämiselle olisi tilausta (s.210-214).

98  Ryökäs 2006, 14.
99  Ihmiskäsitystutkimusta tekevänä olisi houkuttelevaa väittää, että juuri ihmiskäsitys on se, joka

viime kädessä kaiken vaikuttaa. Kuoletan haluni ja myönnän, että diakoniatyön erilaisten
perustelujen taustalla lienee monia käsityksiä ja syitä.

100  Hakala 2002, 233-266.
101  Hakala 2002, 234 ja läpi artikkelin.
102  Hakala 2002, 234.
103  Hakala 2002, 234-264.
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diakoniatyöntekijöiden itsensäkin keskeinen tavoite on kohdata ihminen

kokonaisvaltaisesti.104

Edellä mainitut Ryökäs ja Hakala tuovat selkeästi esiin, kuinka

diakoniatyössä ihminen kohdataan ja tulisi kohdata kokonaisvaltaisesti. Koska se

ei ole heidän tavoitteensa, he eivät suoraan kirjoita auki erilaisia diakonian

ihmiskäsitysteemaan liittyviä asioita. Tämän tekee puolestaan Niemelä. Hän ottaa

taustaksi professori Lauri Rauhalan ajatuksen ihmisen reaalistumisesta

kehollisuuden, tajunnallisuuden ja situationaalisuuden kautta ja suhteuttaa sitten

näitä reaalistumisen puolia diakonian eri muotoihin.105 Niemelä esittelee

pelkistetyn havainnekuvan, jossa diakonian eri osa-alueet vastaavat kuhunkin

moniulotteisen ihmisen puoleen: sielunhoitodiakonia on tekemisissä ihmisen

psyykkisen/henkisen puolen (tajunnallisuus) kanssa, sosiaalidiakonia ihmisen

sosiaalisen puolen (toiminnallisuus106) kanssa ja sairaanhoitodiakonia ihmisen

fyysisen puolen (kehollisuus) kanssa.107 Niemelän mallissa pyritään saamaan

ihmisen moniulotteisuus ja diakonian eri puolet harmoniaan.

Niemelä puhuu myös paljon ihmisen erilaisista tarpeista108 ja tulee siihen

tulokseen, että ”Ihmisen moniulotteisuus ja hänen tarpeensa virittävät odotuksia

diakoniatyön toteuttamiselle.”109 Ihmisen moniulotteisuutta ja monenlaisia

tarpeita korostetaan myös kirkon ulkopuolella, ja mukaan saatetaan sielläkin lukea

ihmisen hengellinen puoli. Itse asiassa sekä kirkon piirissä erityisesti sielunhoidon

puolella että terveydenhuollon piirissä on alettu yhä enemmän ja enemmän nähdä

ihminen kokonaisuutena, jota tulee myös hoitaa kokonaisuutena. Näin

terveydenhuollon ja sielunhoidon ihmiskäsitykset ovat lähentyneet toisiaan.110

Kysymys kuuluukin: mikä on kirkon diakoniatyön omaleimaisuus

ihmiskäsityksen alueella? Niemelälle oleellista on, että ”Kristillinen ihmiskäsitys

104  Hakala 2002, 234. Kettunen on toteuttanut tukimuksen, jossa yhtenä osana tarkastellaan
diakoniatyöntekijöiden tapaa kohdata ihminen ja hänen erilaiset tarpeensa. Katso Kettunen
2001, erityisesti s. 55-71. Kokonaisvaltaisuudessakin diakoniatyöntekijäillä sielunhoito nousee
muita puolia korkeammalle, s. 71.

105  Niemelä 2002, 91-97. Rauhalan “kolminaisuusoppi” tiivistetysti myös teoksessa Henttonen
1997, 245-247.

106  Niemelä ottaa tässä käsitteen toiminnallisuus Rauhalan käsitteen situationaalisuus tilalle. Katso
Niemelä 2002, 94.

107  Niemelä 2002, 95.
108  Niemelä 2002, 97-101.
109  Niemelä, 2002, 101.
110  Esim. Ryökäs 2006 s. 194: “… jopa kuntien sosiaalityö voi hyäksyä sen, että hädänalainen

tarvitsee hengellistä hoitoa.” Katso myös Ryökäs 1991, 184-187, erit. s. 186: “Sekä
sielunhoidon että terveydenhoidon viimeaikainen keskustelu on vienyt ymmärtämään yhä
paremmin sen, että ihminen on yksi kokonaisuus. Sielunhoito ja terveydenhoito ovat selvästi
lähentyneet toisiaan.”
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velvoittaa diakoniatyöhön.”111 Niemelä asettaa eri ihmiskäsityksiä siten

tärkeysjärjestykseen, että ”diakonian ihmiskäsitys perustuu kristilliseen

ihmiskäsitykseen, mutta sen lisäksi se soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon

ihmiskäsitystä työssään”112. Hakala ei selvästi nosta mitään ihmiskäsitystä ylitse

muiden vaan puhuu kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen puolesta läpi artikkelinsa.

Ryökäskään ei juuri eksplikoi diakonian ja sen ihmiskäsityksen omaleimaisuutta,

mutta hieman sivulauseessa raottaa uskon merkitystä: ”Uskosta saa lisävoimaa

lohduttaa toisia, ja tässä tulee erityinen kristillinen ulottuvuus mukaan.”113

Kuten tutkimuksen aivan alussa todettiin, Lauri Rauhalalle käsitteet

ihmiskuva ja ihmiskäsitys tarkoittavat eri asioita: ihmiskäsitys on laajempi käsite

ja pyrkii tavoittamaan koko ihmisen; ihmiskuva taas on eräänlainen osakuvaus

ihmisestä. Rauhalan ajattelun soveltaminen voisi kristityille tarkoittaa kristillistä

ihmiskäsitystä, jossa kaiken ydin on ihminen suhteessa Jumalaan, mutta jossa

sovelletaan eri tieteiden, kuten biologian, psykologian jne. ihmiskuvaa. Tästä

Niemelä omassa artikkelissa puhuu, mutta ei kirjoita sitä täysin auki.

Diakonia- ja yhteiskuntatyössä tämä tarkoittaisi samanlaista ihminen-

Jumala-suhteen ensisijaisuutta mutta työn luonteesta johtuen verrattuna muuhun

kristilliseen elämään, aivan tiettyjen tieteiden ihmiskuvan korostamista, ainakin

lääke- ja hoitotieteiden sekä psykologian ja psykiatrian. Tällaisen kristillisen

ihmiskäsityksen mielenkiintoisuus on siinä, että sen ei välttämättä tarvitse sulkea

mitään näkemystä pois, vaan se voi pitää vähän kaikkea osanaan ja olla silti

uskollinen ennen kaikkea kristilliselle ihmiskäsitykselle.114 Jossain määrin näin on

diakoniassa tapatunutkin, kun diakonia on ollut aikojen saatossa monenlaista ja –

muotoista115, ja sen rakennuspuiksi on siksi otettu osia erilaisista ihmiskuvista,

mikä on kehittänyt diakonian ihmiskäsityksestä moniulotteisen.116 Tällaista

111  Niemelä 2002, 101.
112  Niemelä 2002, 90.
113  Ryökäs 2006, 195, myös 81. Ryökäs ei siis puhu vain ihmiskäsityksestä,vaan diakoniasta

ylipäätään. Ryökäksen ajatuksenjuoksu on seuraava: ihminen tietää luonnostaan, miten hänen
tulisi toimia, luonnollisen järjen avulla voi tehdä hyviä tekoja. Uskosta tulee lisävoima.
Henttonen arvioi Ryökäksen argumentointia ja mm. esittää hyvin perustellun kysymyksen:
“Mutta eikö Ryökäs tällöin – ilmeisesti huomaamattaan – toista katolisen teologian vanhaa
lausumaa, jonka mukaan usko ei kumoa järkeä, vaan täydentää sen?” Henttonen 1997, 136.

114  Yksi näkökulma on tämä: “Kristillinen ihmiskäsitys ei tee toisia antropologioita
merkityksettömiksi, mutta se ei ole redusoitavissa niihin.“ Kettunen 1990, 63. Henttonen
puolestaan suhtautuu epäillen sellaiseen ajatteluun, jossa teologia toimisi tieteiden äitinä ja
muut tieteet “palkkapiikoina”. “Ratkaisu olisi nykymaailmassa kestämätön ja muiden tieteiden
näkökulmasta epäilemättä käymätön.” Henttonen 1997, 161, katso myös s. 205-206.

115  Henttonen 1997, esim. 146 ja laajemmin koko diakonian historiaan paneutuen 44-81.
116  Diakonian on luonnollisesti ollut pakko seurata aikaansa ja täydentää tieteen kehittyessä ja

tietämyksen  lisääntyessä ihmiskäsitystään. Näin on syytä toimia, katso Henttonen 1997, 146-
147.
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moniulotteista ihmiskäsitystä uhkaa jatkuvasti kaksi vaaraa: toisaalta sellainen

näkökentän kapeneminen, jossa ihminen aletaan nähdä niin perin juurin

hengellisenä olentona, että ”maalliset” tieteet eivät voi tarjota mitään tarpeellista

tietoa tai apua, tätä voisi kutsua aiheesta fundamentalismiksi.117 Toinen vaara on

jonkin ihmiskuvan nouseminen muiden yläpuolelle118 siten, että ihminen

erityisesti Jumalan ihmisenä jää unholaan.119

Mielenkiintoisen vertailukohdan edelliselle tarjoaa vielä Lutherin tapa

jaotella filosofia ja teologia ja tämän jaon soveltaminen, josta Tuomo Mannermaa

kirjoittaa.  Lutherille  filosofia  tarkoitti  eri  asiaa  kuin  tänä  päivänä:  ”Filosofia  oli

Lutherin aikana yhteisnimitys kaikelle inhimilliseen järkeen ja kokemukseen

nojaavalle tieteelle.”120 Tämän päivän ”Lutherin filosofia” pitäisi siis sisällään

psykologian, hoitotieteen jne. Teologia taas ”ei perustu järjen tiedettävissä

olevaan alueeseen. Teologia on doctrina, joka työskentelee ilmoitetun totuuden

kanssa.”121 Luherin mukaan filosofian ja teologian välille on vedettävä selvä

rajalinja, koska niillä on omat erityiset alueensa. Rajalinjan vedon jälkeen ne

voidaan yhdistää teologiasta lähtien harmoniseksi kokonaisuudeksi.122

Vaikka siis teologia ja filosofia ovat Lutherilla Mannermaan mukaan

”rinnakkaisia, eivät toisensa poissulkevia eivätkä vastakkaisia tiedon alueita”, ne

ovat toisaalta ”konfliktuaalisessa, ristiriitaisessa suhteessa keskenään.”123 Tämän

ristiriidan taas aiheuttaa pohjimmiltaan ihmisen itsekkyys ja ”väärän rakkauden

117  Toisille evoluutiobiologinen näkemys ihmisen kehittymisestä on luonteva osa kristillistä
ihmiskäsitystä, toiset kristityt eivät sitä sulata. Kuten tässäkin, vastaaviin kysymyksiin liittyy
aina monia ulottuvuuksia, ainakin käsitys Raamatusta ja sen tulkinnasta.

118  Omanlaistaan tämän luokan fundamentalismia, joskaan ei diakonian eikä kristinuskon kentässä
tietystikään, edustaa esimerkiksi Desmond Morris teoksellaan Eläin nimeltä ihminen, Morrisin
keskeinen teesi on, että biologia selittää viime kädessä kaiken ihmisen toiminnan ja ihmisellä ei
ole mitään erityislaatuisuutta muuhun eliöstöön nähden. Tällaista ihmiskäsitystä ei moni
hyväksy. Katso tämänkaltaisen yksinkertaistamisen kritiikistä esim. Henttonen 1997, 241-243.

119  Todella haastavaa voikin olla sen pohtiminen, missä vaiheessa jokin sinänsä hyvä näkökulma
on syönyt kristillisen ihmiskäsityksen omaleimaisuuden ja ensisijaisuuden. Esim. toiset voivat
nähdä tietynsuuruisen psykologisen tieteen ja psykologisten metodien käytön liiallisena ja täten
uhkana sielunhoidon kristillisyydelle samanaikaisesti kun se on toisille järkevissä rajoissa
tapahtuvaa soveltamista kristillisen identiteetin vaarantumatta. Pohdinnan voi viedä uskonnon-
ja tieteenfilosofisiin sfääreihin esim. kysymällä: voisiko Jumala vaikuttaa vain ja ainoastaan
mielen psykologisten prosessien välityksellä? Tällainen malli voi tuntua äkkiseltään erikoiselta,
mutta kohtaahan Jumala ihmiset Kristinopin mukaan “luonnossa, elämämme kohtaloissa ja
kansojen vaiheissa.” Tokihan psykologisten prosessien korostaminen ainoana tekijänä tuntuisi
vähintääkin asioiden yksipuolistamista.

120  Mannermaa 1993, 120.
121  Mannermaa 1993, 120. Kuten Mannermaa samassa toteaakin, Lutherin käsitys teologiasta oli

toinen kuin laajalti nykyisin: Lutherille teologia oli Hengen valaiseman uskon tiedon kanssa
tekemisissä olemista. Teologiasta ja filosofiasta sekä diakoniaan liittyvästä tieteenfilosofiasta
katso myös Henttonen 1997, erityisesti 159-161 sekä 142-145.

122  Mannermaa 1993, 120.
123  Mannermaa 1993, 124.
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palveluksessa oleva järki (joka) väärinkäyttää tieteitä.”124 Filosofian ja teologian

yhteys voidaan hedelmällisellä tavalla löytää, kun filosofinen tietous asetetaan

kultaisen säännön palvelukseen. Oikein käytettynä filosofinen tieto palvelee

hyvällä tavalla teologiaa. Tämä edellyttää Lutherin mukaan sen, että molempien

tieteiden ”sisäiset logiikat saavat pysyä relatiivisella tavalla itsenäisesti

voimassa”.125

Tämän Lutherin tekemän jaottelun soveltaminen diakoniassa ja sen

ihmiskäsityksessä voi olla mielekästä.  Sen kirkastaminen saattaisi tuoda selkeyttä

luterilaiseen teologiaan muutenkin, sillä se auttaa hahmottamaan eri tieteiden

merkitystä ja paikkaa. Lutherin tekemä jaottelu auttaa ymmärtämään, että

teologiaa ja filosofiaa ei kannata sinänsä asetella vastakkain, koska todellisia

vastakkain aseteltavia asioita tässä kontekstissa ovat väärän rakkauden

palveluksessa oleva järki ja oikean rakkauden palveluksessa oleva järki. Oleellista

onkin se, millä tavalla filosofista tietoutta käytetään. Filosofia pitää saada oikean

asian, kultaisen säännön, palvelukseen, ja välttää tietoisesti filosofian

väärinkäyttöä. Diakonia- ja yhteiskuntatyössä tämä Lutherin jaottelun

soveltaminen tarkoittaisi sitä, että ”filosofisten” tieteiden, hoitotieteen,

sosiaalitieteiden jne. tulokset asetettaisiin palvelemaan kultaista sääntöä, joka

toimisi työn lähtökohtana. Ihmiskäsityksessä oleellista olisi nähdä ihminen ennen

kaikkea Jumalan ihmisenä, mutta samanaikaisesti saattaa ”filosofian” ihmiskuvat

oikeaan käyttöön, palvelemaan diakonia- ja yhteiskuntatyön hyvää tarkoitusta.

Tällaisessa asennoitumisessa ”filosofiaan” ei uuteen tietoon suhtauduta

lähtökohtaisesti kielteisesti, vaan vähintään neutraalisti, sillä uutta tietoahan

voidaan käyttää sekä hyvän että pahan edistämiseen. Useimmiten lähtökohta voisi

kai olla myönteinen, jos uskotaan, että järki on oikean eikä väärän rakkauden

palveluksessa, ja kultainen sääntö on toiminnan perustana.

124  Mannermaa 1993, 125.
125  Mannermaa 1993, 127. Mannermaa käsittelee kirjoituksessaan Evankeliumin puhtaus ja

terapeuttinen sielunhoito (Mannermaa 1993, 116-127) Lutherin filosofia- ja teologia-käsitteitä
polttopisteenään niiden soveltaminen sielunhoidossa ja terapiassa. Mannermaa käsittelee
oikeastaan teologian ja psykologian suhdetta. Ymmärtääkseni Mannermaan Lutherin ajattelun
soveltaminen sopii yhtä hyvin diakonian, sielunhoitoon verrattuna samankaltaisten,
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3. Imago Dei. Ihmisen ehdoton arvo Jumalan kuvana.

Teologisen antropologian klassisessa kolmijaossa ihminen ajatellaan luotuna,

langenneena ja lunatettuna.126 Diakonian ja yhteiskuntatyön ihmiskäsitys ei

poikkea tästä kolmijaosta, mutta selvästi eniten esillä on ihminen Jumalan kuvana.

Kaikissa neljässä linjauksessa eletään luomisen, synnin ja lunastuksen

todellisuudessa. Linjauksissa itsessään ei tällaista kolmijakoa eksplisiittisesti

tehdä, mutta se tulee esille. Ihmisen syntisyyttä ei tosin pidetä juurikaan esillä.

Ihmisestä ei erikseen mainita, että hän on syntinen. Ajatus ihmisen syntisyydestä

näkyy linjauksissa kaiken kaikkiaan harvoin. Se tulee kuitenkin esille epäsuorasti

VOY:ssä puhuttaessa uskonpuhdistuksesta ja rakkauden suunnasta kohti arvotonta

ja syntistä.127 Tämä ajatus pitää sisällään sen, että ihminen on syntinen ja itse

asiassa ei mitään. Ihmisen syntisyys tulee esiin myös KP:ssa puhuttaessa niistä

ihmisistä, joiden hätään erityisesti pitäisi puuttua128 ja mainittaessa ”pahuuden ja

synnin hajottavat voimat”, jotka vahingoittivat sen, mihin ”koko luomakunta oli

aikanaan tarkoitettu ja luotu”129. Perisyntiä ei tässä eikä muuallakaan linjauksissa

nimeltä mainita. Synnistä puhumisen vähäisyys ei ole diakoniatyön kontekstissa

mitenkään harvinaista. Yleensäkään diakoniatyön teologiset perustelut eivät ole

lähteneet eivätkä lähde liikkeelle synnistä ja ihmisen syntisyydestä, vaan jostakin

muusta lähtökohdasta, kuten uskosta ja rakkaudesta, kultaisesta säännöstä,

rakkauden kaksoiskäskystä tai Raamatun ilmoituksesta, jossa annetaan ohjeita

diakoniseen auttamistyöhön.130 Perinteisen kristinuskon tulkinnan näkökulmasta

katsottuna syntiä ja syntisyyttä ei voida diakoniassa kuitenkaan unohtaa, sillä

ilman lankeemusta ja syntiähän diakoniatyötä ei tarvittaisi.

kysymysten käsittelyyn.
126  Katso esim. Kettunen 1990, 57. “Teologisessa antropologiassa on kysymys sellaisesta ihmisen

ontologisesta tutkimuksesta, jonka lähtökohtana on ihminen Jumalan ihmisenä (sub ratione
Dei), siis luotuna, syntisenä ja pelastusta tarvitsevana.” tai Peltonen 1979, 95-99.

127  VOY 2003, 8. “Sen suunta ei ole kohti korkeinta hyvää, vaan sen suunta on Jumalasta kohti
arvotonta ja syntistä, sitä, joka ei itsessään ole mitään.”

128  KP 2005, 4. “Kristillisen uskon ytimessä on pyrkimys reagoida niiden ihmisten hätään, jotka
ovat nimenomaan syyllisyyden, häpeän ja synnin julkisen stigman vuoksi joutuneet
marginaaliseen asemaan yhteiskunnassa.” Täysin sama lause toistuu sivulla 10. En tässä
takerru tarkemmin tähän lauseeseen, jossa pidän ongelmallisena ainakin käsitettä “julkinen
stigma”, jota ei selitetä tarkemmin eikä se avaudu kontekstistakaan. Lause kuitenkin omalta
osaltaan osoittaa, että lähtökohtaisesti ihmistä pidetään syntisenä myös KP:ssa.

129  Koko lause kuuluu “Toimimalla koinonian puolesta toimitaan sen puolesta, johon koko
luomakunta oli aikoinaan tarkoitettu ja luotu, ennen kuin pahuuden ja synnin hajottavat voimat
pääsivät sitä vahingoittamaan ja turmelemaan.” KP 2005, 6. Teemoihin koinonia ja synnin
murtama alkuperäinen luotu yhteisöllisyys palataan luvussa 4.

130  Tällaisista lähtökohdista esim. Diakonian käsikirja 2002, 13-103. Teoksen kirjoittajat näyttävät
itse lähtevän kuta kuinkin mainituista näkökulmista liikkeelle
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Lunastusta sanana linjauksissa ei mainita. Strategiat puhuvat sen sijaan

muilla termeillä, kuten ”Kristuksen uhri”131, osallisuus Kristuksesta132, pelastus:

pelastus mainitaan esimerkiksi VOY:ssä puhuttaessa uskonpuhdistuksen

löydöstä133 ja KK:ssa puhuttaessa kirkkoon jäsentymisestä134.

Luominen, lankeemus ja lunastus ovat siis kaikki strategioissa esillä, mutta

selvästi eniten puhutaan luomisesta ja ihmisestä Jumalan kuvana (Imago Dei).

Ensiksi voisi kysyä, miksi Imago Dei on niin keskeisessä asemassa syntisyyteen ja

pelastukseen nähden. Voisihan toimia niinkin, että lähdettäisiin liikkeelle ihmisen

syntisyydestä diakonisen toiminnan perustana. Pohdinnan aiheena olisi

seuraavaksi, miten diakoniassa toimittaisiin, jotta syntiin ja sen tuottamiin

huonoihin seurauksiin saataisiin apua. Jos kuitenkin diakonia ja yhteiskuntatyö

eivät toimi varsinaisesti ihmisen vanhurskauttamisen asialla, tämä lähtökohta olisi

huono, mikäli synti on vain vanhurskauttamisopillinen kysymys. Toinen

lähtökohta diakonialle voisi olla lunastus: lunastettuina kristityt ovat lunastettuja

palvelemaan. Tämä diakonian teologiassa yleinen lunastettu palvelemaan-ajatus ei

strategioissa jostakin syystä esiinny. Strategiat lähtevät yleisissä määrittelyissään

kuitenkin liikkeelle siitä, että ihminen on Jumalan kuva, mikä näyttää olevan lähes

säännönmukainen linja diakonian perusteluissa135. Tässä linjaukset liittyvät

laajaan ja pitkään vallalla olleeseen diakonian perustelujen perinteeseen.136

Se, että ihminen on Jumalan kuva, tarkoittaa linjauksissa ennen kaikkea

sitä, että kaikki ihmiset ovat tasavertaisia ja samanarvoisia. Ihmisen arvo on myös

ehdoton. Hän on ainutlaatuinen ja arvokas Jumalan edessä. Ihmisellä on

131  VOY 2003, 10. “… koska kirkon olemassaolo perustuu Kristuksen uhriin ja “diakoniaan”.”
Sivuilla 10-11 viitataan myös Mannermaan tulkintaan Lutherin rakkauskäsityksestä ja siihen,
kuinka “Kristus kantaa meitä… ” Mannermaahan ja hänen vaikutukseensa diakoniaan ja
tarkastelussa oleviin linjauksiin palataan myöhemmin, erityisesti luvussa 4.2.

132  VOY 2003, 16. “Osallisuus Kristuksesta on samalla osallisuutta toisistamme… ” Konteksti
tässä on koinonia-puhe, johon paneudutaan luvussa 4.

133  VOY 2003, 8. “Luterilaisen uskonpuhdistuksen löytö, että ihmisen pelastus tapahtuu yksin
armosta ja tämä pelastus vastaanotetaan yksin uskolla, ilman ihmisen tekoja, johti uudenlaiseen
näkemykseen rakkauden luonteesta.”

134  KK 2003, 8. “Kirkkoon jäsentyminen tapahtuu Jumalan lahjoittamana pelastuksena
Jeesuksessa Kristuksessa.”

135  Imago Dei- ajatusta ihmisessä korostaa yhtä lailla koko kirkon “yleisstrategia”:
“Luotuisuudesta nouseva kaikkien ihmisten yhtäläinen ihmisarvo on kirkossa luovuttamaton
periaate.” Läsnäolon kirkko 2002, 9. Toisaalta esim. Kjell Nordstokke rakentaa diakonian
teologian antropologiasta käsin, mutta ottaakin lähtökohdaksi heikot ihmiset, katso Ryökäs
2006, 178.

136  “Diakonia on sitoutunut näkemään ihmisessä ihmisen, joka on luotu Jumalan kuvan
kaltaisuuteen ja joka juuri tällaisena on ainutlaatuinen ja ainutkertainen.” Henttonen 1997, 31.
Henttonen tarkoittaa lauseensa mitä ilmeisimmin sekä kuvaukseksi siitä, miten diakoniaa
yleensä perustellaan että omaksi linjanvedokseen. Samassa yhteydessä Henttonen nostaa esiin
myös sovituksen:  “Se (diakonia) ei saa koskaan unohtaa, että ihminen on jo aina “veli tai sisar
Kristuksessa”, ihminen, jonka puolesta Vapahtaja on kuollut, tietääpä tämä ihminen sitä tai ei.”
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loukkaamaton arvo riippumatta hänen puutteistaan, virheistään, rodustaan,

ominaisuuksistaan jne. Jumalan kuva pitää myös sisällään sen, että ihminen on

moraalinen ja vastuullinen toimija. Ihmisellä on myös itsemääräämisoikeus ja

Jumalan kuvaksi ja työtoveriksi luotuna ihminen omaa tietyn paikan

luomakunnassa. Linjausten mukaan Imago Dei-ajatuksen sisällään pitämiä asioita

uhkaa uusliberalismi ja sen sisältämä ihmiskäsitys. Ihminen on myös

kokonaisvaltainen olento ja sellaisena hänet tulee linjausten mukaan diakonia- ja

yhteiskuntatyössä kohdata.137

3.1 Kaikkien ihmisten tasavertaisuus Jumalan edessä

”Jokainen ihminen on yhtä arvokas kuin toinen, koska hän on olemassa Jumalan

tahdosta.”138 Tämä lause tiivistää linjausten idean kaikkien ihmisten keskinäisestä

tasa-arvoisuudesta. Lause pitää sisällään ajatuksen siitä, että jokainen ihminen on

olemassa Jumalan tahdosta, ja tästä seuraa jokaisen ihmisen samanlainen arvo.

Jumalan tahdosta olemassa oleminen tarkoittaa linjauksissa nimenomaan sitä, että

ihminen on Jumalan luoma. Tasavertaisuudesta ja ihmisen ehdottomasta arvosta

lähtee liikkeelle KP, kun se vastaa kysymykseen: ”Miksi päihdekysymykset

kuuluvat kirkolle?”139 Vastaus lähtee liikkeelle ihmisen arvosta: ”Kristillisen

käsityksen mukaan ihmisellä on loukkaamaton arvo sillä perusteella, että hän

Jumalan kuvaksi ja työtoveriksi luotuna on Jumalan huolehtivan ja pelastavan

rakkauden kohde. --- Se on ehdoton. Kaikilla ihmisillä on sama arvo.”140 Tässä

lähdetään liikeelle Jumalan luomistyöstä ja yhdistetään se Jumalan pelastavaan ja

huolehtivaan rakkauteen, jonka kohde ihminen on. Jumalan luomistyö ja

huolehtiva ja pelastava rakkaus liitetään yhteen, mutta huolehtivaa ja pelastavaa

rakkautta ei tässä yhteydessä laajenneta muuhun Jumalan toimintaan. KVS toteaa:

”Kristillisen käsityksen mukaan ihmisarvo on ehdoton, jakamaton ja kaikille

yhtäläinen. Ihmisarvo perustuu Jumalan luomistyöhön. Sitä ei voi menettää eikä

137  Kappaleessa mainittuja teemoja käsitellään suoraan tai melko suoraan lähteiden seuraavissa
kohdissa: 1) Ihmisten tasavertaisuus: KK 2003, 9; KP 2005, 4; KVS 2005, 15. 2) Ihmisen
ehdoton ja ainutkertainen arvo: KK 2003, 9; KP 2005, 4, 6; KVS 2005, 5, 15. 3) Uusliberalismi
ihmisen ehdottoman arvon vaarantajana: VOY 2003, 33, 42; KP 2005, 5, 13; KVS 2005, 3, 5,
6, 7. 4) Ihmisen oma vastuu ja itsemääräämisoikeus: VOY 2003, 28, 41; KK 2003, 14; KP
2005, 6, 7, 9, 10; KVS 2005, 5,7 5) Ihmisen paikka luomakunnassa: VOY 2003, 44. 6) Ihminen
kokonaisvaltaisena olentona: VOY 2003, 28; KP 2005, 4, 7, 9-10; KVS 2005, 5-6, 18; KK
2003, 6, 12.

138  KK 2003, 9.
139  KP 2005, 4.
140  KP 2005, 4.
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sitä voi ansaita. Kristinuskon mukaan Jumalan rakkaus lahjoittaa ihmiselle hänen

ainutlaatuisen arvonsa.”141 Tässäkin rakkaus liitetään luomistyöhön, eikä

esimerkiksi lunastukseen. Ajattelu on samanlaista kuin muuallakin linjauksissa:

Ihmisarvo perustuu luomistyöhön, ihmisarvo on kaikille sama. Linjaukset yhtyvät

sellaiseen perinteeseen, jossa Jumalan rakkaus nähdään luovana rakkautena:

Rakkaus ei perustu rakkauden kohteen arvolle, vaan (Jumalan) rakkaus itse luo

kohteelleen arvon.142

Verrattuna moniin muihin ihmisen tasa-arvoisuutta esillä pitäviin tahoihin,

kristillinen kirkko ja sen diakonia- ja yhteiskuntatyö korostaa tasa-arvoisuuden

lähtökohtana nimenomaan sen alkuperää Jumalassa ja Jumalan luomistyössä.

Usein kristillisessä perinteesä tasa-arvon perusteeksi otetaan myös muuta

materiaalia Raamatusta, kuten Paavalin ensimmäisestä Korinttilaiskirjeestä, jossa

Paavali torjuu ihmisten asettamisen minkäänlaiseen paremmuusjärjestykseen.

Tämä perustelu löytyy myös diakonia- ja yhteiskuntatyön ihmiskäsityksestä.143

Sinänsä mielenkiintoinen kysymys on se, miksi kristillinen perinne ei yleensä

nosta tasa-arvosta puhuessaan esiin enempää kaikkien ihmisten syntisyyttä sekä

lunastustyön universaalisuutta. Nämä seikathan voidaan linkittää

tasavertaisuusteemaan varsin hyvin: ihmiset ovat tasavertaisia, koska kaikki ovat

syntisiä, ja ihmiset ovat tasavertaisia, koska kaikki ovat pelastuksen tarpeessa, ja

koska Kristuksen lunastustyö koskettaa kaikkia ihmisiä. Lunastustyöstä ja

ristinteologiasta lähtevä tasa-arvoisuuden ajatus näyttäisi olevan esimerkiksi

Ulrich Bachilla.144 Oleellista on se, että peruslähtökohta Bachillakin on sama kuin

linjauksissa ja yleensäkin luomistyön ja Jumalan rakkauden korostamisessa

ihmisen arvosta puhuttaessa. Bachin ”ristinteologia merkitsee antropologista

vallankumousta. Sen mukaan ihminen ei ole jotakin, koska hän on itse tehnyt

141  KVS 2005, 15. Hyvin samantapainen ajatusketju esim. Puustisella, katso Puustinen 2003, 142-
143.

142  Katso esim. Ryökäs 2006, 62. Ryökäs käsittelee Haikolaa, Laulajaa, Nygreniä ja Mannermaata,
myös s. 95-96 ja 114. Mannermaa käsittelee Lutherin käsitystä Jumalan luovasta rakkaudesta,
jolle keskeistä on se, että se ei etsi omaansa, perusteelliseti läpi teoksen Kaksi rakkautta
(Mannermaa 2002a), katso esim. s. 9-10. Jumalan rakkaus kohdistuu itse asiassa ei-olevaan,
kun taas ihmisen rakkaus suuntautuu suureen ja korkeaan etsien aina myös omaa hyväänsä
(katso esim. s. 10-11) Jumalan luovasta rakkaudesta myös esim. Mannermaa 1983, 59.

143  KK 2003, 9. “Apostoli Paavali torjuu ensimmäisessä Korinttilaiskirjeessä ihmisten keskinäisen
paremmuusvertailun. Jokainen ihminen on yhtä arvokas kuin toinen, koska hän on olemassa
Jumalan tahdosta.”

144  Bachia käsittelee Henttonen 1997, 108-116. Katso erityisesti 109-110, 114 ja 116. Bach ottaa
esiin tasavertaisuuden kohdalla myös luomistyön. Bach varoittaa sosiaalirasismista, jossa
ajatellaan, että vain terveet ja ei-vammautuneet vastaavat hyvää luomista, ja vaikeasti
vammaiset jne. ovat osoitusta Jumalan rangaistuksesta, koettelemuksesta jne. Bach on samaa
mieltä linjausten kanssa siitä, että jokainen ihminen on täysiarvoinen Jumalan kuva. Katso s.
113.
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jotakin itsestään. Ihmisen elämän, arvon ja identiteetin perusta on Jumalan

armossa.”145 Näin  siis  sekä  luomista  että  lunastusta  korostettaessa  ihmisen  arvo

lähtee aina vain Jumalasta eikä perustu ihmisen omiin suorituksiin.

Saksalaisprofessori Heinrich Pompey puolestaan katsoo, että raamattuteologisia

perusteita ihmisen, erityisesti kärsivän ihmisen arvolle ja arvostukselle, ovat 1.

luominen Jumalan kuvaksi; 2. ihmisten vapahtaminen Jeesuksessa Kristuksessa;

3. viimeinen tuomio ja ihmisten täydelliseksi tuleminen Jumalan valtakunnassa,

viimeisellä tuomiolla kun ihmisiltä kysytään käyttäytymistä kärsiviä kohtaan.146

Summa summarum: Suomen ev.lut. kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyö kulkee

valtauoman mukana korostaessaan Imago Dei-ajatusta tasavertaisuuden perustana.

YK:n yleismaailmallisen ihmisikeuksien julistuksen mukaan ”Kaikki

ihmisolennot syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille

on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden

hengessä.”147 YK:n ihmisoikeusjulistus jättää sanomatta, mikä aiheuttaa ihmisten

syntymisen vapaina ja tasavertaisina. Onkin tyypillistä, että ei-uskonnollisessa

tasa-arvoajattelussa jätetään sanomatta tasavertaisuuden lopullinen lähde. Tasa-

arvoisuus ikään kuin otetaan annettuna, sitä sen kummemmin kyseenalaistamatta.

Uskonnot tekevät tässä tasa-arvosta puhuessaan eri tavalla: kristinuskon

lähtökohta ja perusta on ihminen Jumalan ihmisenä (sub ratione Dei), jossa suuri

merkitys on ihmisellä Jumalan kuvana (Imago Dei). Myös diakoniaa lähellä

olevilla aloilla, sosiaali- ja hoitotieteille ihmisten tasa-arvoisuus on tärkeää, mutta

tasa-arvon perustelut nousevat eri lähtökohdista148.

John Vikström osoittaa, että ”ihmistä voidaan pitää arvokkaana

yksinomaan hänen ihmisyytensä perusteella – siitä syystä, että hän on

ihminen.”149 Tällainen ”elämä on ansaitsematon lahja” -ajattelu voidaan perustella

sekä humanistisesta että uskonnollisesta lähtökohdasta: ”Humanistinen perustelu

viittaa usein ihmisen järkeen ja hänen itsetietoisuuteensa. --- Ihmisen ehdottoman

arvon uskonnollisissa perusteluissa viitataan tietysti tavalla tai toisella ihmisen

145  Henttonen 1997, 110.
146  Pompey 2003, 99-100. Pompey selittää kohtaa kolme tarkemmin täten: “Jumalan

valtakunnassa tulee täydelliseksi ihmisen jumallistaminen (teosis). Se tarkoittaa, että meidät
varustetaan korkeimmalla arvokkuudella ja saatetaan osallisiksi jumalallisesta arvosta---” (s.
100)

147  YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus 1948, 1. artikla.
148  “Sama päämäärä, asiakkaan tasa-arvoisuuden ja –vertaisuuden takaaminen – joskin eri

lähtökohdista perusteltuna, kuten jo sana asiakas mielestäni osoittaa – on yhä keskeisempi
tavoite myös hoitotieteelle ja sosiaalitieteille.” Henttonen 1997, 33.

149  Vikström, 2001, 66. Vikströmin kirjoituksen tähtäyspiste on perustella ikääntyvän ihmisen
ehdoton arvo ja tarkastella kriittisesti uusliberalismia ja sen ihmiskäsitystä sekä muita
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jumalasuhteeseen.”150 Linjaukset liittyvät johdonmukaisesti jälkimmäiseen

perusteluperinteeseen. Toisaalta on mahdollista, että linjausten taustalla

vaikuttavat myös yleishumanistiset perustelut ihmisten tasavertaisuudelle. Nämä

perustelut on vain linjauksissa aina sidottu Imago Dei-puheeseen, eikä näitä

muualta tulevia perusteluja sanota ääneen. KK:kin, joka tosin sanoo tavoitteiden

ja toimenpide-ehdotusten taustaksi Yhdistyneiden Kansakuntien vuonna 1993

antamat yleisohjeet sekä Suomen vammaispolitiisen ohjelman – Kohti

yhteiskuntaa kaikille (1995), sitoo tasavertaisuusteeman Imago Dei-puheeseen,

eikä suinkaan tasavertaisuudesta puhuessaan nosta ensisijaiseksi perusteluksi

(yleis)kansallisia ihmisoikeusohjelmia.151 Ihmisoikeuksista ja ihmisestä Jumalan

kuvana puhutaan kuitenkin rinnakkain.152

3.2 Ihmisen ehdoton ja ainutkertainen arvo

Ihmisen ehdoton ja ainutkertainen arvo on yhteydessä ihmisten tasavertaisuuteen:

jokainen ihminen on Jumalan luoma, ja täten kaikki ovat samanarvoisia, ja

samanaikaisesti jokaisella on ainutkertainen arvo. Näistä kahdesta asiasta

puhutaankin linjauksissa usein samassa yhteydessä.153 Ihmisen  arvon  kiteyttää

KVS: ”Jumalan kuvaan sisältyy käsitys ihmisen ehdottomasta arvosta...”154

KP:ssa todetaan: ”Kristillisen päihdetyön lähtökohtana on ihmisen ainutkertaisen

arvon tunnustaminen.”155 Ihminen on myös ”ainutlaatuinen ja arvokas”156, ja

hänen ihmisarvonsa on ”ehdoton, jakamaton”157. Strategioissa ei tuoda esiin

sellaista näkökulmaa, että ihmisen arvon loukkaaminen loukkaa Jumalan arvoa.

Tällainen ”joka loukkaa ihmisarvoa, loukkaa Jumalan arvoa”-ajattelu ei yleensä

ottaen ole mitenkään harvinainen.158

ajatuksia, jotka uhkaavat kristillistä ihmiskäsitystä.
150  Vikström, 2001, 66-67.
151  KK 2003, 5-9.
152  Samoin teoksessa Kansalaisvastuun katekismus. Siinä muistutetaan sekä ihmisoikeuksista, että

ihmisen arvokkuudesta, joka tulee siitä, että hän on Jumalan kuva. Perustelu on hyvin
samanlainen kuin tämän tutkimuksen lähteissä. Tämä ei ole ihme, sillä Kansalaisvastuun
katekismuskin on Diakonia ja yhteiskuntatyön tuottamaa materiaalia. Merkittävänä erona
linjausten ihmiskäsitykseen Kansalaisvastuun katekismuksessa otetaan selvästi huomioon
myös langennut ihminen, jossa Jumalan kuva on turmeltunut, mutta joka siitä huolimatta on
Jumalan kuva ja omaa täyden ihmisarvon. Katso erityisesti s. 90-92.

153  Esim. KVS 2005, 15.
154  KVS 2005, 5.
155  KP 2005, 6.
156  KVS 2005, 5.
157  KVS 2005, 15.
158  Katso esim. Puustinen 2003, 143: “Joka loukkaa toisen ihmisarvoa, loukkaa Jumalan arvoa.”
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Koska jokainen ihminen omaa ehdottoman arvon ja ”Elämä sinänsä on

aina arvokasta”159, ”Ihmisarvoinen elämä on taattava myös kaikkein

syrjäytyneimmillekin ihmisille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty vähentämään

tai lopettamaan päihteiden käyttöää.”160 Tämä tuskin on mitään ainutlaatuista

sikäli, että varmasti ihmisarvoinen elämä pyritään takaamaan myös muilla

sektoreilla, joissa ollaan päihdeongelmien ja –ongelmaisten kanssa tekemisissä.

Lainauksesta käy myös ilmi, että kirkon päihdetyössä ei siis oleteta ehdottomasti,

että ihmisen pitäisi pystyä lopettamaan päihteiden käyttö. Päihteiden käytön

jatkumista pidetään ilmeisen ymmärretävänä asiana, sillä sanamuotohan kuuluu

”syystä tai toisesta”. Syytä tai toista ei rajata esimerkiksi sairauteen tai huonoon

seuraan. Ihmiseltä odotetaan kuitenkin itseltään aktiivista otetta päihteiden käytön

vähentämisessään, kuten tulemme huomaamaan kappaleessa 3.4.

Ihmisen ainutkertaista arvoa verrataan linjauksissa uusliberalismin

käsitykseen ihmisen arvosta. Uusliberalismissa ihmisen ehdotonta arvoa ei

strategioiden mukaan tunnusteta. Uusliberalistisesta ihmiskäsityksestä puhutaan

strategioissa usein kontekstissa, jossa korostetaan ihmisten tasavertaisuutta ja

ihmisen ehdotonta arvoa kristillisessä ajattelussa.161

3.3 Uusliberalismi ihmisen ehdottoman arvon vaarantajana

Kun hahmotetaan diakonian ja yhteiskuntatyön ihmiskäsitystä, on syytä kiinnittää

siis huomiota ei vain siihen, mitä kehutaan ja pidetään hyvänä, vaan myös siihen,

minkälaista antropologiaa kritisoidaan ja pidetään kenties jonkinasteisena

uhkanakin kirkon ja diakonia- ja yhteiskuntatyön ihmiskäsitykselle. Linjauksista

nousee selvästi esille uusliberalistisen ja individualistisen ajattelutavan kritiikki.

Kritiikki pitää sisällään näiden ajattelutapojen ihmiskäsityksen moittimisen.

Kritiikin kohteena oleva ihmiskäsitys nähdään uhkana toisaalta ajatukselle

ihmisestä Jumalan kuvana ja siihen liittyvälle tasavertaisuudelle. Toisaalta

individualistinen ajattelumalli nähdään uhkana yhteisöllisyydelle, mihin palataan

tarkemmin luvussa 4.5. Uusliberalistinen ajattelu ja ihmiskäsitys taas nähdään

ensisijaisesti uhkana ihmisen ehdottomalle arvolle, mitä käsitellään seuraavaksi.

Puhuessaan ihmisestä Jumalan kuvana strategiat painottavat kaikkien

159  KK 2003, 9.
160  KP 2005, 7.
161  Mahdollisesti uusliberalismin ja sen ihmiskäsityksen arvostelu on ainakin osittain retorinen

keino, jolla pyritän saamaan kristillisen ihmiskäsityksen hyviä puolia korostuneesti esiin.



35

ihmisten tasavertaisuutta ja –arvoisuutta Jumalan edessä: jokainen ihminen on

Jumalan kuvana yhtä arvokas, eikä hänen vammaisuutensa, sairautensa tms. laske

hänen arvoaan. Uusliberalismi uhkaa tätä ajatusta: ”Uusliberalismi määrittää

ihmisen arvon hänen hyödyllisyytensä perusteella. Mitä korvaamattomampi joku

on, sitä arvokkaampi hän on, helposti korvattavilla on hyvin alhainen arvo.”162

Linjauksissa tehdään siis mustavalkoiselta tuntuva vastakkainasettelu,

jossa toisella puolella on ihminen ehdottoman arvokkaana ja tasa-arvoisena

Jumalan kuvana, ja toisella puolella ihminen, jonka arvo määräytyy vain sillä

perusteella, miten hyödyllinen hän on. Kun Imago Dei-ajattelussa kaikki ihmiset

ovat tasavertaisia, uusliberalismissa eri ihmisillä onkin eri arvo. Jokaisen ihmisen

arvo ei myöskään ole millään muotoa ehdoton, jos arvo tulee vain hyödyllisyyden

perusteella, sillä aina voidaan löytää ihmisiä, joiden katsotaan olevan täysin

hyödyttömiä, jopa haitallisia. Esimerkiksi ihminen, joka ei enää tuota mitään,

vaan vain kuluttaa yhteiskunnan resursseja sairastaen ja kuolemaa tehden, ilman

toivoa paranemisesta ja paluusta yhteiskunnan rattaita pyörittämään.

John Vikström näkee yhtä lailla uusliberalismin suurena uhkana

ihmisarvolle. Hän huomauttaa, että ihmisarvoa voi uhata myös biologinen

ihmiskäsitys, joka uhkaa ihmisen itseisarvoa luomakunnassa, toinen uhka on se,

että ihmisen ja koneen rajat hämärtyvät.163 Näitä kahta näkökulmaa linjauksissa ei

tuoda esiin. Sen sijaan linjauksten uusliberalismi-kritiikillä on paljon yhtäläisyyttä

Vikströmin kritiikin kanssa.

Lähtökohdat linjausten Imago Dei-ajattelulla ja uusliberalismilla ovat

hyvin erilaiset. Linjauksissa painotetaan sitä, että ihmisen arvo ei määräydy sen

mukaan, mitä hän on tai tekee, Ihminen ei voi itse ansaita arvoaan, vaan arvo tulee

Jumalasta. Uusliberalismi taas määrittää ihmisen arvoa nimenomaan siitä käsin,

mitä ihminen saa aikaan. Ei ole ihme, että linjaukset kritisoivat uusliberalismia ja

sen ihmiskäsitystä. Kysymys kuuluu: tekevätkö linjaukset ja muu kirkon piirissä

tapahtunut kritiikki oikeutta uusliberalismille ja sen ihmiskäsitykselle?

Strategioiden uusliberalismiin kohdistuva kritiikki ei ole kirkon piirissä

162 KP 2005, 5. Tapio Saranevan mukaan syrjätyneillä ei ole uusliberalistisessa ideologiassa täyttä
ihmisarvoa, koska heiltä puuttuu kolme ominaisuutta: ostovoima, markkinoilla kaupaksi käyvä
tietotaito ja poliittinen vaikutusvalta, minkä vuoksi he eivät ole äänestäjinä kiinnostavia.
Saraneva 2001, 92. Ihmisarvon sitomista ihmisen hyödyllisyyteen kritisoi myös esim.
Moltmann, katso Henttonen 1997, 102-103. Linjausten kanssa hyvin samantapaista ihmisen
hyödyllisyyttä korostavan ajattelun kritiikkiä Veikkolalla (Veikkola 2001, 80-81). Veikkola
puolustaa erityisesti kehitysvammaisten ihmisarvoa. Veikkolan kritiikin kohteena on
“tuotantokeskeinen ajattelutapa”, “tekninen tietoyhteiskunta” ja yleensä ihmisen hyödyllisyyttä
korostava ajattelutapa, joka “on yhteiskunnassamme saamassa laajemmatkin mittasuhteet.”

163  Vikström 2001, 67.
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mikään ainutlaatuinen ilmiö. Uusliberalismin vastainen eetos on havaittavissa

sekä kirkon tuottamissa materiaaleissa että yksittäisten henkilöiden kannanotoissa.

Ajallisesti kritiikkiä on esiintynyt 1980-luvulta lähtien tähän päivään saakka.

Uusliberalismin kritiikin henkilöitymä on arkkipiispa emeritus John Vikström.

Seuraavaksi luodaan lyhyt katsaus SELK:n uusliberalismin vastaiseen eetokseen,

sen teemoihin ja keskeisiin argumentteihin sekä erityisesti uusliberalistisen

ihmiskäsityksen kritiikkiin. Likikään kaikkia aiheeseen liittyviä teemoja ei tässä

nosteta esiin, sillä kirkon uusliberalismin vastainen eetos ja

hyvinvointiyhteiskunnan puolustus kaikkinensa olisi hyvinkin yhden väitöskirjan

arvoinen tutkimuskohde.  Nyt esillä ovat ne teemat, jotka auttavat hahmottamaan,

minkälaiseen ajatteluun tämän työn lähteet liittyvät uusliberalismin vastaisessa

eetoksessaaan.164

Uusliberalismin kritiikin lähtökohta on 1900-luvun jälkipuoliskolla

tapahtunut muutos, jossa kirkon äänellä on alettu ottaa kantaa yhteiskunnallisiin

asioihin. Uusliberalismiin on tartuttu 1990 ja 2000-luvuilla. Selkeiten kannanotot

on ilmaistu julkaisuissa ”Kohti yhteistä hyvää” (1999). Tämän julkaisun tarkoitus

on puolustaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jolle uusliberalistinen ajattelu ja

yhteiskuntafilosofia nähdään uhkana. Lisäksi Vikströmin lukuisissa teoksissa ja

kannanotoissa arvioidaan ja arvostellaan uusliberalismia. Vikströmin ajattelu on

vaikuttanut varmasti myös Kohti yhteistä hyvää-puheenvuoroon, ja samanlainen

ajattelu näkyy myös tämän tutkimuksen lähteissä. Hyvinvointiyhteiskunnan

puolustamisesta sanottakoon tässä kohden, että linjauksista asiaan jonkinlaista

kantaa ottaa VOY. Lähinnä se tyytyy esittelemään vuonna 1994 ilmestyneen

Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskuksen julkaisun ”Hyvinvointivaltion

arvopohja”, Kohti yhteistä hyvää-kannanoton ja Kirkkojen maailmanneuvoston

sekä kirkon johdon, erityisesti arkkipiispa Vikströmin argumentteja

hyvinvointivaltion puolesta165, mutta tietynlainen myönteinen pohjavire

hyvinvointiyhteiskuntaan suhtautumisessa on havaittavissa. Tämä tulee ilmi

164  Katsauksessa on käytetty kahta artikkelia, jotka löytyvät teoksesta Kirkonkirjat köyhyydestä:
John Vikströmin (Vikström 2000) artikkeli, jossa hän arvioi omia menneitä kannanottojaan
sekä Seija Parviaisen (Parviainen 2000) artikkeli, jossa tarkastellaan piispojen sosiaalieettistä
ajattelua erityisesti julkaisussa Kohti yhteistä hyvää, jota olen myös käyttänyt. Olen tukeutunut
myös Marjaana Kopperin artikkeliin “Ihminen vapaana valitsijana. Uusliberalismin haaste
sosiaalietiikalle” sekä Vikströmin artikkeliin “Uusliberalismin eettinen arviointi”. Nämä
artikkelit löytyvät teoksesta Kansainvälinen (1998). Lisäksi olen käyttänyt julkaisua
Kansalaisvastuun katekismus, jota olen analysoinut itse, sillä 2005 julkaistusta katekismuksesta
ei ole ainakaan toistaiseksi tehty tutkimusta. Vielä olen käyttänyt artikkeleja Vikström 2001
sekä Malkavaara 2002a. Edellä mainituista löytyy paljon hyödyllistä luettavaa asiasta
kiinnostuneille.
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esimerkiksi seuraavassa: ”Kirkon tulisi samalla kantaa huolta siitä, että myös

yhteiskunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu vastaa ihmisarvon

vaatimuksia.”166 Muutenkin VOY:ssä otetaan kantaa sen puolesta, että

yhteiskunnassa toteutuisivat solidaarisuuden ja toisista huolta pitämisen

periaatteet.167 VOY:ssä myönnetään, myös Vikströmin ajatteluun tukeutuen, että

hyvinvointivaltiossa on puutteensa, mutta ”Vaikeuksista huolimatta

pohjoismaisen mallin varassa on kyetty paremmin huolehtimaan ihmisten

perusoikeuksista.”168

Vikström ja Kohti yhteistä hyvää jakavat liberalistisen ajatttelun kahteen

haaraan: angloamerikkalaiseen emprirismiä ja naturalismia korostavaan ja

manner-Eurooppalaiseen filosofista idealismia korostavaan haaraan. Tämä jako

tapahtui jo varhaisessa vaiheessa liberaalin yhteiskuntanäkemyksen sisällä.169

Vikströmin sanoin jälkimmäinen ”painottaa eettisten arvojen merkitystä ja asettaa

johtotähdeksi ihannekuvan hyvästä elämästä ja hyvästä yhteiskunnasta.”170 Tämä

haara saa piispallisen siunauksen, sillä onhan sillä sukulaisuussuhde

pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan kanssa, jota hyvinvointiyhteiskuntaa

Vikström kannattaa ja pitää luterilaiselle yhteiskuntaetiikalle sopivana.171

Vikströmin kritiikki kohdistuu angloamerikkalaiseen liberalismiin, johon

nykyaikainen uusliberalismi liittyy.172 Uusliberalismin ongelmana on Vikströmin

ja muun kirkon yhteiskunnallisen eetoksen mukaan se, että uhka

hyvinvointiyhteiskunnalle on niin suuri. Uusliberalismi arvostelee erityisesti

hyvinvointivaltiota.173 Vikströmin mukaan uusliberalismi uhkaa sitä, että valtiossa

pidetään yhteisesti huolta myös kansalaisten positiivisista oikeuksista174,

kasvatuksesta, koulutuksesta ja sosiaaliturvasta, sekä oikeuksista osallistumiseen,

turvallisuuteen ja työhön.175 Vikström vastustaa sellaista uusliberalistien

kannattamaa yövartijavaltiota, joka turvaa vain kansalaistensa koskemattomuuden

165  VOY 2003, 23-24.
166  VOY 2003, 27.
167  Katso VOY 2003, s. 24-27.
168  VOY 2003, 24. Kohta jatkuu: “Esimerkiksi sukupuolten yhtäläisiä oikeuksia tuskin onnistutaan

edistämään ilman pohjoismaisille yhteiskunnille ominaisia ratkaisuja. Pohjoismaiden panosta
Euroopan unionissa tulisikin suunnata sosiaalipolitiikan kehittämiseen.”

169  Katso erityisesti seuraavat: Kohti yhteistä hyvää 1999, 17-18, 22; Vikström 1998, 73-76;
Vikström 2000, 108

170  Vikström 2000, 108.
171  Vikström 2000, 108.
172  Vikström 2000, 108. “Katsoin, että uusliberalismi on angloamerikkalaisen haaran suora jatke.”
173  Esim. Kopperi 1998, 56-58.
174  Positiivinen oikeus tarkoittaa oikeutta johonkin, yhteiskuntafilosofisessa keskustelussa usein

oikeutta esim. koulutukseen, sosiaaliturvaan ja työhön.
175  Vikström 1998, 75.
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ja negatiiviset oikeudet176. Teologisesti ja sosiaalieettisesti keskeinen

uusliberalismia vastustavan ja hyvinvointiyhteiskuntaa puolustavan ajattelun teesi

on se, että pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa toteutuu parhaiten

luterilainen eettinen ajattelu ja erityisesti kultainen sääntö.177 Uusliberalistisessa

yhteiskunnassa näin ei käy.

Vikströmin ja muiden esittämä uusliberalismin vastainen eetos ottaa

moneen ihmiskäsitykseen liittyvään teemaan kantaa. Tässä oleellista on se, mitä

sanotaan uusliberalismin ihmisarvoa uhkaavasta ihmiskäsityksestä. Tämän

uusliberalistisen eetoksen uhkana on ihmisarvon sitominen ihmisen

hyödyllisyyteen. Vikström kiteyttää tämän seuraavasti: ”Alussa mainitsemani

kaksi ihmisarvoa korostuvat siis eri tavoin perinteisessä

hyvinvointiyhteiskunnassa ja uusliberalismin ja markkinatalouden muokkaamassa

yhteiskunnassa. Edellisessä painottui kaikille yhteinen ja yhtäläinen ihmisarvo –

ihmisten tasa-arvo – jälkimmäisessä ihmisen tehokkuuteen ja hyödyllisyyteen

pohjautuva.”178

Tämän tutkimuksen lähteet liittyvät edellä kuvattuun uusliberalismin

vastaiseen eetokseen selvästi. Linjauksissa ei esitetä laajempia pohdintoja

uusliberalismin muodostamista uhkista, vaan niissä yhdytään ennen kaikkea

siihen kritiikkiin, joka kohdistuu uusliberalistista ihmiskäsitystä, erityisesti sen

ajatusta, että eri ihmisillä voi olla eri arvo, vastaan. Tämä johtuu siitä, että

uusliberalistinen ihmiskäsitys nähdään diakonia- ja yhteiskuntatyössä uhkana sille

ihmisen ehdottomalle arvolle, joka tulee siitä, että jokainen ihminen on Jumalan

kuva. Linjaukset vastustavat ihmisen hyödyllisyyttä korostavaa ihmiskäsitystä

samalla tavalla kuin muukin kirkon tätä asiaa luotaava eetos.

Palatkaamme nyt kysymykseen, tekevätkö linjaukset ja muu kirkon

piirissä tapahtunut kritiikki oikeutta uusliberalismille ja sen ihmiskäsitykselle.

Vastaus näyttää olevan diplomaattinen: kyllä ja ei. Uusliberalismi ja sen

ihmiskäsitys voivat kyllä olla sellaisia kuin kirkon uusliberalismin vastaisessa

eetoksessa ajatellaan. Mitä ilmeisimmin uusliberalistista ajattelua on olemassa ja

sen juuret ovat angloamerikkalaisessa liberalismissa. Kukaan uusliberalistiksi

176  Negatiivinen oikeus tarkoittaa vapautta jostakin, esimerkiksi vapautta uskonnosta tai vapautta
yhteiskunnan toimista ylipäätään.

177  Katso esim. Kohti yhteistä hyvää 1999, 17-18 ja Parviainen 2000, 118 sekä VOY 2004, 24:
“He (piispat) totesivat, että hyvinvointiyhteiskunta, joka takaa kansalaisille yhtäläiset
perusoikeudet, on tyypillinen juuri luterilaisille Pohjoismaille. Sen parhaat puolet ovat
kultaisen säännnön historiallista sovellusta. Siinä lähdetään kokonaisuuden edusta ja asetutaan
toisen ihmisen asemaan.”

178  Vikström 2001, 69.
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kutsuttu tuskin kuitenkaan sanoo, että kaikilla ihmisillä ei olisi sama arvo.179

Tällainen ajatus, vaikka sitä ei myönnettäisi tai jostakin syystä tajuttaisi, voikin

löytyä joltakin, joka tunnustautuu uusliberalistiksi. Kirkon uusliberalismin

vastainen eetos näyttää menevän kuitenkin ikään kuin ohi maalin, sillä Vikströmin

sanoin ”monikaan ei suorasanaisesti ilmaise olevansa uusliberalisti tai esittävänsä

näkemyksiään nimenomaan uusliberalismia puolustaakseen.”180 Lisäksi ”Nykyään

käsitettä käyttävät useimmiten sen vastustajat, kannattajat puhuvat mieluummin

klassisesta liberalismista tai markkinaliberalismista.”181. Edelleen Kopperin

mukaan “Määrittely on kuitenkin hankalaa, koska uusliberalismi ei sinänsä

muodosta mitään yhtenäistä teoriaa, vaan siihen sisältyy monia hyvin erilaisia

lähestymistapoja.”182 Uusliberalismia arvioidessaan Vikströmkin käyttää toisinaan

käsitettä “niin kutsuttu uusliberalismi”.183 Useimmiten hän kuitenkin puhuu

uusliberalismista ilman tällaista lisämäärettä.

Kirkon uusliberalismin vastaisen eetoksen argumentoinnin huonona

puolena on nähtävä myös edelliseen liittyvä se seikka, että arvostelu ei kohdistu

mihinkään konkreettiseen selontekoon uusliberalismista. Esimerkiksi Vikström ei

artikkeleissaan tuo esiin oikeastaan ensimmäistäkään “uusliberalistista” teoriaa tai

näkökulmaa, jota hän sitten analysoisi. Sama ongelma vaivaa puheenvuoroa

“Kohti yhteistä hyvää”. Uusliberalismin vastainen taistelu näyttää täten taistelulta

hyvin epämääräistä vihollista vastaan. Tämän tutkimuksen lähteissä

samankaltainen epämääräistä vihollista vastaan taistelu näkyy seuravassa:

“Ympäröivä yhteiskunta nostaa esille nuoruuteen ja hyödyllisyyteen, työhön ja

tuottavuuteen liittyviä arvoja.”184 Arvostelu kohdistuu aika epämääräiseen

käsitteeseen “ympäröivä yhteiskunta”.185 Ongelma ei siis ole siinä, etteikö olisi

olemassa sellaista ajattelua, jota kirkon yhteiskunnallisessa eetoksessa kutsutaan

uusliberalistiseksi. Sellaista varmastikin on, ja sitä vastaan argumentoidaan aivan

oikein tuotaessa esille niitä eroja, jotka ovat olemassa kirkon kristillisen

179  Kirkon piirissä esiintyvän uusliberalismin vastaisen eetoksen mahdollinen tähtäyspiste on se,
että uusliberalismi käytännössä johtaa ihmisten eriarvoistumiseen. Mikäli ajatus on tämä, se
pitäisi tietysti sanoa myös ääneen.

180  Kopperi 1998, 54.
181 http://fi.wikipedia.org/wiki/Uusliberalismi
182  Kopperi 1998, 54.
183  Esim. Vikström 2001, 69
184  KVS 2005, 5.
185 Hieman samantyylinen epämääräiseen kohteeseen suuntautuva kritiikki näkyy seuraavassa:

“Taustalla lienee yhteiskunnassamme vallalla oleva nuoruutta ihannoiva kulttuuri, joka on
synnyttänyt melkoisen paradoksin.” KVS 2005, 7. Moltmann kritisoi ihmisarvon sitomista
hyödyllisyyteen hyvin samantapaisesti kuin linjauksissa kritisoidaan. Moltmann ei puhu
uusliberalismista, vaan hänen mukaan tämä kritisoitava ihmiskäsitys on tyypillistä

http://fi.wikipedia.org/wiki/Uusliberalismi
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ihmiskäsityksen ja niin kutsutun uusliberalistisen ihmiskäsityksen välillä.

Ongelma on, että tätä uusliberalismin vastaista eetosta voi olla vaikea hahmottaa,

kun sillä ei näytä olevan selvää kohdetta. Edellä kuvattu ongelma ratkeaisi

jollakin tavalla, jos siirryttäisiin puhumaan todennäköisesti ohimenevien

yhteiskuntafilosofisten termien sijaan siitä, mistä on jo kaksi vuosituhatta

kristillisessä perinteessä puhuttu: itsekkyydestä ja ahneudesta. Tämä taas voisi

aiheuttaa sen, että sanoma ei menisi perille, koska liikuttaisiin liian yleisellä

tasolla, eikä riittävän konkreettisissa asioissa186, jotka koskettavat kunkin ajan

kutakin ihmistä. Tämän problematiikan pohtiminen jatkunee ja jatkunee.

3.4 Ihmisen oma vastuu ja itsemääräämisoikeus

Linjaukset lähtevät liikkeelle siitä, että autettava ja apua tarvitseva ihminen ei ole

vain diakoniatyön objekti. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisiä ei voi jakaa auttaviin

subjekteihin ja autettaviin objekteihin, vaan diakonia tapahtuu yhteisössä, jossa

kaikki ovat vuorollaan auttajia ja autettavia. Näihin perustaviin lähtökohtiin

palataan luvussa 4. Tämän lisäksi ihminen on myös oman elämänsä subjekti. Hän

ei vain ota apua vastaan yhteisössä, vaan myös auttaa itse itseään.

Strategiat lähtevät siitä, että ihmisen täytyy itse olla valmis auttamaan

itseään, muuten kehitystä ei tapahdu. Selkeiten tätä asiaa käsitellään KP:ssa, jossa

todetaan: ”Yksilöllä itsellään on kuitenkin aina vastuu omasta toiminnastaan.”187

sekä ”Toipuminen edellyttää kuitenkin aina sitä, että päihderiippuvainen toimii

itseään aktiivisesti hoitavana yksilönä, eikä jää vain passiiviseksi hoidon

kohteeksi.”188 KP liikkuu päihteiden käytön kontekstissa, eikä näitä lausumia

suoraan sidota Imago Dei-ajatteluun. KP nojaa ihmisen omasta vastuusta

puhuessaan oletettavasti myös päihdetyössä saatuun käytännön kokemukseen sekä

psykologiseen ja muuhun tietämykseen.189 Linjaukset antavat kuitenkin ihmisen

omalle vastuulle myös selvän teologisen perustelun: KVS sitoo vastuullisuuden

“Teollisuusyhteiskunnalle”, katso Henttonen 1997, 102-103
186  Piispojen puheenvuoro Kohti yhteistä hyvää sai kritiikkiä juuri tämän konkreettisuutensa

vuoksi. Koska siinä puhuttiin selvästi poliittisilla termeillä hyvinvointivaltiosta ja
uusliberalismista, piispoja moitittiin aikanaan mm. astumisesta puoluepolitiikan piiriin. Katso
tarkemmin Parviainen 2000, 124 ja koko puheenvuoron saamaa kritiikkiä käsittelevä osuus
117-144.

187  KP 2005, 6.
188  KP 2005, 9.
189  Esimerkiksi AA:lle, Nimettömät alkoholistit-seuralle “ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu

lopettaa juominen” (http://www.aa.fi/mika.html 12.3.2007) Omaa halua pidetään tärkeänä, AA
korostaa myös huomattavasti sitä, että ihminen yksinään, ilman ulkouolista apua, ei kykene

http://www.aa.fi/mika.html
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luomiseen todetessaan: ”Jumalan kuvaan sisältyy käsitys --- ja ihmisestä

moraalisena ja vastuullisena toimijana.”190 Hieman myöhemmin todetaan myös:

”Yksilöllä on vastuu omasta toiminnastaan, mutta kristittynä hänen tulee pitää ja

tuntea huolta lähimmäisistään.”191

Merkille pantavaa on, että linjaukset puhuvat ihmisen vastuullisuudesta

lähes ainoastaan KP:ssa korostettaessa ihmisen omaa toimintaa päihteiden käytön

vähentämiseksi tai lopettamiseksi. Vastuullisuus sidotaan nimenomaan

päihdekysymykseen. Muualla linjauksissa ihmisen oma vastuu ei ole esillä kuin

sivulauseessa. Tämä johtunee juuri siitä, että päihteiden käyttäjien kontekstissa on

korostetusti otettava ihmisen oma vastuu huomioon, koska muuten ei saada aikaan

parantavia tuloksia. Ihmisen vastuullisuuden korostaminen näyttää loppujen

lopuksi tähtäävän parantavien tulosten saamiseen, eikä se niinkään nouse Imago

Dei-ajattelusta. Vastuun ohella on sanottu myös jotakin vastuun puutteesta: rivien

välit kertovat, että päihderiippuvaisten ei odoteta aina olevan erityisen vastuullisia

ihmisiä, vaikka niin toivottaisiinkin. Osa tästä laitetaan myös suorasanaisesti

sairauden syyksi: ”Päihderiipuvainen on sairas ihminen, jolta ei voi aina vaatia

rationaalista harkintaa.”192 Huomattavaa on, että ihmiseltä voidaan siis joskus

vaatia rationaalista harkintaa,vaikka ei voidakaan ”aina”. Mielenkiintoista on se,

pidetäänkö linjauksissa päihderiippuvuutta ihmisen omana valintana vai sairauden

tai jonkin muun syyn aiheuttamana. Edellisestä lauseesta käy ilmi yksiselitteisesti,

että ”päihderiippuvainen on sairas ihminen”. KP jättää viime kädessä avoimeksi

sen, mikä saa ihmisen käyttämään päihteitä, mutta pääpaino näyttäisi olevan

muilla kuin ihmisen omasta valinnasta ja halusta nousevilla tekijöillä. Tähän

teemaan palataan käsiteltäessä ihmistä kokonaisvaltaisena olentona luvussa 3.6.

Ihmisellä odotetaan siis olevan lähtökohtainen halu auttaa itseään ja vastuu

omasta toiminnastaan. Tämän vastuun ei kuitenkaan oleteta olevan loppujen

lopuksi kovin suuri, vaan pikemminkin eräänlainen lähtölaukaus: kun ihminen

haluaa auttaa itseään ja ymmärtää vastuullisuutensa, suuri osa vastuusta siirtyy

yhteisön harteille. Kumman pitäisi sitten olla ensin, ihmisen oman halun ja

liikkeelle lähtemisen vai yhteisön reaktion? Selvää lopullista kantaa strategioissa

ei tähän oteta.193 Käytännön tasolla päihderiippuvainen pyritään saamaan mukaan

ratkaisemaan alkoholiongelmaansa. (http://www.aa.fi/12a.html 12.3.2007)
190  KVS 2005, 5. Myös Kettunen 1990 käsittelee Jumalan kuvuuteen liittyvää vastuuta (s. 60).
191  KVS 2005, 5.
192  KP 2005, 9.
193  Puustinen ei käsittele suoraan tätä asiaa, mutta toteaa Heinrich Pompeyhyn viitaten: “Kärsivä

voi uskoa vasta kun joku uskoo hänen mahdollisuuksiinsa uskoa – hän voi toivoa, vasta kun

http://www.aa.fi/12a.html
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häntä tukevaan yhteisöön ja hänen vastuullista toimintaansa pyritään tukemaan:

”Kirkko tukee terveitä elämäntapoja ja vastuullista käyttäytymistä.”194 Tähän

yhteisön suureen vastuuseen ja merkitykseen palataaan luvussa 4.7. Kai

Henttonen toteaa selväsanaisesti Steinkampiin viitaten, että diakonialle on

välttämätöntä oppia, että ””Uhrit ja autettavat” (köyhät, syrjäytyneet jne.) ottavat

itse oman asiansa hoidettavakseen. He ovat oman diakoniansa subjekteja.”195

Linjausten näkemys ihmisen omasta vastuusta ja oma-aloitteisuudesta ei näyttäisi

olevan aivan näin jyrkkä, sillä linjauksissa vastuuta sälytetään paljon myös

yhteisön ja muiden kuin autettavan harteille.

Ihmisen omaan vastuuseen liittyy se, että ihmisellä on

itsemääräämisoikeus. Ketään ei voida pakottaa autettavaksi, vaan

itsemääräämisoikeuden tulee säilyä ja sitä pitää kunnioittaa: ”Kun auttamissuhde

syntyy, tulee autettavan itsemääräämisoikeuden säilyä. Siksi tarjottu apu ei saa

milloinkaan olla alistava pakkoauttamista. Sen tulee perustua vammaisen omaan

tahtoon ja tarpeisiin.”196 Itsemääräämisoikeutta korostetaan linjauksissa

puhuttaessa vanhuudesta ja vammaisista ihmisistä. Voitaneen olettaa, että

ihmisellä on itsemääräämisoikeus kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyössä

riippumatta siitä, mikä on hänen tilanteensa, mutta itsemääräämisoikeutta halutaan

erityisesti korostaa puhuttaessa vammaisista ja vanhoista ihmisistä, joiden

itsemääräämisoikeuden ja oman tahdon sekä ymmärryksen joku saattaa asettaa

kyseenalaiseksi: ”Yksilön itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava myös

vanhuudessa.”197 (alleviivaus V.K.) Kuten vammaisten ja päihderiippuvaistenkin

kanssa, myös vanhusten tapauksessa vastuu jakautuu suureksi osaksi muille

ihmisille: ”Pääsääntöisesti vastuu huolenpidosta on muilla kuin vanhuksilla

joku toivoo hänen kanssaan – ja hän voi hyväksyä itsensä, ts. rakastaa itseään, vasta kun joku
ottaa hänet rakkaudella vastaan.” Puustinen 2003, 144.

194  KP 2005, 7. Sivulla 10: “Sielunhoidon tavallisin menetelmä on keskustelu tai mahdollisesti
pitkäkestoinen keskustelujen sarja. Samalla tuetaan ihmistä ottamaan vastuu omasta
elämästään.” Ihmisen oman vastuullisuuden tukemisesta myös VOY 2003, 28, 41. 28:
“Diakoniatyössä kirkko toimii vaikeuksissa olevan ihmisen kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi.
Siihen kuuluu --- sekä ihmisen vastuullisuuden ja omaehtoisen toimintakyvyn tukeminen.”
Moltmannin mukaan diakonian yksi tehtävä on “tukea ihmistä omien voimavarojensa
löytämiseen.” Henttonen 1997, 108.

195  Henttonen 1997, 220.
196  KK 2003, 14. Esim. Teuvo Siivonen korostaa ihmisen itsemääräämisoikeuden vielä astetta

jyrkemmin: “Edellytyksetön palveleminen ei aseta hädässä olevalle ihmiselle minkäänlaisia
ehtoja, ei edes julistustyön kohteena olemista. Diakonialle luovuttamatonta on palveleminen
autettavan ehdoilla, hänen suostumuksellaan, kunnioittaen hänen valintojaan ja
itsemääräämisoikeuttaan.” Siivonen 1991, 163. Henttosen mukaan Molmann ajattelee, että
“Diakonia ei saa holhota, vaan sen tulee tukea ihmistä omien voimavarojensa löytämiseen.”
Henttonen 1997, 108.

197  KVS 2005, 7.
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itsellään.”198 Linjauksissa ei oteta kantaa siihen, mistä itsemääräämisoikeus tulee.

Toisin tekee esimerkiksi Heinrich Pompey, joka katsoo, että itsemääräämisoikeus

tulee siitä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Toinen peruste jokaisen

ihmisen itsemääräämisoikeudelle on Pompeyn mukaan se, että ”Jeesus kunnioitti

ihmisen itsemääräämisoikeutta, ihmisten omia ratkaisuja.”199

3.5 Ihmisen paikka luomakunnassa

Ihmisen suhdetta muuhun luomakuntaan selvitetään linjauksissa melko vähän.

Ihmisen vastuuta ympäristöstä pidetään yhtenä diakonia- ja yhteiskuntatyön

teemana.200 Eräs mielenkiintoinen ihmisen ja muun luomakunnan suhdetta

luotaava kohta kuuluu seuraavasti: ”Kirkon tulee myös olla tukemassa sellaista

kehitystä, joka edistää teolliskaupallisen elämäntapamme sopeuttamista niihin

rajoihin, jotka luonnontalouden tasapaino asettaa. Se merkitsee luonnon ja

ihmisen väliseen yhteyteen perustuvan ympäristövastuun kasvattamista...”201

Mielenkiinto kohdistuu siihen, mitä tarkoittaa ”luonnon ja ihmisen välinen

yhteys”. Kristillisessä perinteessä on ajateltu ihmisen olevan osa luomakuntaa,

mutta jollakin tavalla merkittävämpi osa kuin muut luomakunnan osat. Tätä on

perusteltu juuri sillä, että nimenomaan ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Ihmisen

erityislaatuisuutta ja hallintavaltaa muun luomakunnan suhteen on perusteltu

luomiskertomuksella, Jumalan ajatuksella tehdä ihminen hallitsemaan muuta

luomakuntaa (1. Moos. 1:26-29).

VOY ei määrittele tarkemmin, mitä ”ihmisen ja luonnon välinen yhteys”

tarkoittaa. Siinä on aistittavissa kuitenkin hieman luomakunnan kruunun

himmenemistä etenkin kun otetaan taustalle VOY:n toimittaneen Juhani

Veikkolan luomiseen ja ympäristökysymyksiin liittyvä ajattelu, joka tulee esiin

hänen teoksessaan ”Yhdessä luomakunnan kanssa”.202 Veikkola nimittäin

198  KVS 2005, 7.
199  Pompey 2003, 111. Pompeyn mukaan ihminen luotiin “toiminnan subjektiksi” Ihminen on

Jumalan kumppani mailman kehittämisessä ja hahmottamisessa. Pompey korostaa, että
“itsemäärääminen ja vastuu itsestä koskevat myös hylättyjä ihmisiä, muukalaisia ja vaikeasti
vammautuneita.” Pompeyn mukaan Jeesus “ei pakota ketään parantumaan.”

200  VOY 2003, 28: “Yhteiskuntatyössä kirkko osallistuu arvokeskusteluun ja pyrkii vaikuttamaan
yhteisöihin ja yhteiskunnan rakenteisiin ihmisarvon, rauhan ja ympäristövastuun
toteuttamiseksi. Siinä korostetaan kirkon yhteiskuntakriittistä tehtävää. Yhteiskuntatyön
erityisiä painotusalueita ovat työ- ja talouselämän kysymykset sekä ympäristökysymykset.”
(alleviivaus V.K.) Katso myös VOY 2003, 17, 40, 42 ja 48.

201  VOY 2003, 44.
202  Veikkola luotaa Suomen ev.lut. kirkossa tapahtunutta ympäristövastuun heräämistä, Veikkola

2005, 16-19. Veikkolan ajattelua käsittelee Kjellberg 2005.
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poikkeaa perinteisestä ”luomakunnan herra”-ajattelusta. Ihminen ei ole erillään

luomakunnasta toimien sen herrana, vaan ”elää riippuvuussuhteessa jokaiseen

muuhun luotuun”203 ja on luomakunnan liittolainen204. Veikkolan mukaan tällaista

ihmisen suhdetta luontoon vaatii jo luonnontieteellinen, ekologinen

maailmankuvakin, mutta sen perusteet ovat myös Jumalan luomistyössä.205

Veikkolan ajattelun taustalla on mielenkiintoinen pelastusopillinen näkökulma:

pelastus ei ole vain ihmisen ja Jumalan välinen asia, vaan se koskettaa koko

luomakuntaa ja tapahtuu jo tässä ajassa ja tässä maailmassa.206 Tässä Veikkolan

ajattelussa näkyy vapautuksen teologian painotuksia.207

3.6 Ihminen kokonaisvaltaisena olentona

Yksi tärkeä lähtökohta strategioissa on, että diakonia ja yhteiskuntatyö suuntautuu

koko ihmisen auttamiseen. Tätä asiaa ei ole sidottu Imago Dei-puheeseen, mutta

se on yksi selkeä piirre linjausten ihmiskäsityksessä. Selkeimmin ja tiiviisti tämä

ilmaistaan VOY:n strategisissa määrittelyissä: ”Diakoniatyössä kirkko toimii

vaikeuksissa olevan ihmisen kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi. Siihen kuuluu

hengellinen, henkinen, aineellinen ja sosiaalinen tukeminen, yhteiskunnallinen

vaikuttaminen, diakoniakasvatus sekä ihmisen vastuullisuuden ja omaehtoisen

toimintakyvyn tukeminen.”208 Ihmisen kokonaisvaltaisuus pitää siis sisällään

hengellisyyden, henkisyyden, aineellisuuden ja sosiaalisuuden. Hyvin yleisestihän

ihmistä määriteltäessä otetaan huomioon tämä fyysisenä, psyykkisenä ja

sosiaalisena olentona. Syvin ero tähän yleiseen määrittelyyn on ihmisen

ajatteleminen myös hengellisenä olentona, mitä usein ei oteta huomioon. Tosin on

huomattava, että usein hengellisyys kylläkin otetaan huomioon, mutta sitä ei

mainita erikseen, vaan luetaan kuuluvaksi henkisyyden alueeseen.209 Mitenkään

203  Kjellberg 2005, 142.
204  Kjellberg 2005, 145.
205  Kjellberg 2005, 142.
206  Kjellberg 2005, 142.
207  Vapautuksen teologian tavasta nähdä pelastus jo maanpäällisenä asiana, katso esim. Saraneva

1989, 79-80.
208  VOY 2003, 28.
209  Mainittakoon, että YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa ihmisen

uskonnollisuus otetaan täytenä vaihtoehtona artiklassa 18 sanottaessa: “Jokaisella ihmisellä on
ajatuksen, omatunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai
vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä
toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja
uskonnollisia menoja.” YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus 1948, 18. artikla.
KK:ssa siteerataan Suomen vammaispoliittista ohjelmaa – Kohti yhteiskuntaa kaikille-
vuodelta 1995, jossa sanotaan “Ihminen on kokonaisuus, joka muodostuu fyysisestä,
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yllättävää ei ole se, että diakonia- ja yhteiskuntatyön kontekstissa hengellisyyttä

halutaan erikseen painottaa. KVS toteaa: ”Vanhus on tämän strategian keskipiste.

Strategian tärkein tavoite on taata vanhusten fyysinen, henkinen ja hengellinen

hyvinvointi.”210 Kokonaisvaltaisuudesta KVS toteaa: ”Vanhustyössä kirkko toimii

ihmisten kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi. Siihen kuuluu julistuksen ja palvelun

ohella hengellinen ja henkinen, aineellinen ja sosiaalinen tukeminen.”211

VOY:ssä ei tarkemmin pyritä määrittelemään, mitä ”hengellinen,

henkinen, aineellinen ja sosiaalinen tukeminen” tarkoittavat. Edellisistä

lainauksesta käy lähinnä ilmi, että diakonia- ja yhteiskuntatyössä pyritään

näkemään ihmisen eri puolet kattavasti, onhan listaan lisätty vielä

kasvatusnäkökulma sekä ihmisen vastuullisuus ja omaehtoinen toimintakyky.

Linjaukset pyrkivät korostamaan ihmisen kokonaisvaltaista auttamista, mutta

välttävät määrittelemästä tarkemmin eri käsitteiden sisältöjä. Linjauksissa ei

myöskään aseteta ihmisen eri puolia minkäänlaiseen hierarkiseen tai muuhunkaan

järjestykseen, vaan vain todetaan, että ihminen on kokonaisvaltainen olento, jossa

eri osatekijät vaikuttavat. Tämä tulee esiin hyvin myös analysoitaessa KP:n

käsitystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat päihderiippuvuuden, ja millä tavalla

päihderiippuvuutta tulisi hoitaa.

Päihderiippuvuuden syistä KP toteaa: ”Erilaisia tulkintoja riippuvuuden

synnystä ja riskitekijöistä on monia. Lääketiede korostaa fysiologisia ja biologisia

tekijöitä, esimerkiksi perimää, aineenvaihduntaa ja hermoston toimintaa. Monissa

tutkimuksissa onkin todettu näillä tekijöillä olevan vaikutusta sekä päihteistä

saatuun ”hyötyyn” (esim. mielihyvä) että toisaalta riskiin tulla helpommin

riippuvaiseksi päihteistä. Riippuvuudella on taipumus siirtyä seuraavalle

sukupolvelle. --- Riippuvuuden syntyä ja riskejä voidaan tarkastella myös

elinympäristöstä, elämäntavasta, kulttuurista, henkilöhistoriasta tai vaikkapa

oppimisesta käsin. Olennaista näyttää kuitenkin olevan jokaisen oma kokemus ja

tilanteet, jotka liittyvät päihteiden käyttöön.” Jokaisen oma kokemus ja tilanteet

tarkoittanee sitä, että riippuvuutta aiheuttavat tekijät ovat moninaiset, mutta aina

tapauskohtaiset. Edelleen riskitekijöiksi todetaan ”turvaton koti, heikko

koulumotivaatio, käytöshäiriöt, läheisen ihmissuhteen puuttuminen, psyykkiset

ongelmat, pitkäaikaistyöttömyys, alhainen koulutustaso ja päihteitä käyttävä

psyykkisestä, sosiaalisesta ja henkisestä ulottuvuudesta. Henkiseen ulottuvuuteen kuuluu sekä
uskonnollinen että katsomuksellinen maailmankäsitys. Nämä ulottuvuudet yhdessä
muodostavat maailmankuvan.” (KK 2003, 6)

210  KVS 2005, 5.
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ilmapiiri”212 KP toteaakin: ”Riippuvuuden kehittyminen on monisäikeinen ja

useimmiten pitkän kehityksen tulosta.”213 KP:n mukaan päihderiippuvuus myös

vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti: ”Aikaa myöten kehittyvä riippuvuus

murentaa fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, henkisen ja hengellisenkin

toimintakyvyn.”214 KP:n mainitsemia tekijöitä tarkasteltaessa voidaan todeta, että

ainakin päihdetyössä diakonia ja yhteiskuntatyö nojaa käsitykseen

kokonaisvaltaisesta ihmisestä, johon vaikuttavat useat eri tekijät samanaikaisesti.

Päihderiippuvuuden parantamisesta KP puolestaan toteaa: ”Ehkäisevä

päihdetyö on terveyden edistämistä. Terveydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä

laajasti fyysisen, sosiaalisen, henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin edistämistä.

Maailman terveysjärjestö on määritellyt terveyden edistämisen yhteisölliseksi

toiminnaksi ja korostanut politiikan käyttöä terveyden mahdollistajaksi.

Terveyspolitiikassa ehkäisevän päihdetyön keskeinen elementti on sellaisen laaja-

alaisen yhteisöllisen toiminnan edistäminen, jolla on vaikutuksia myös

terveyskäyttäytymiseen.”215 Puhuttaessa tällaisesta laajasta terveyskäsityksestä on

taustaoletuksena edelleen ihminen, johon vaikuttavat lukuisat eri tekijät ja joka on

monen tekijän summa.

Verrattuna moniin muihin päihderiippuvuuden katkaisemiseen pyrkiviin

ajatuksiin, KP:ssä on kaksi selvää korostusta: hengellisyys ja yhteisöllisyys.

Hengellisyydestä todetaan: ”On tärkeää, että kirkko pitää esillä – fyysisten,

psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden lisäksi – hengellisyyden merkitystä

päihdeongelmista vapautumisessa. Se tarkoittaa sitä, ettei päihdeongelmien

hoidon tavoitteena ole vain kuntoutus, vaan kokonaisvaltainen parantuminen.”216

Yhteisöllisyyttä linjauksissa korostetaan painotettaessa sen merkitystä

päihdeongelmista vapauduttaessa. Yhteisön ja yhteisöllisyyden parantavaan

voimaan palataan luvussa 4.7. Edelleen on huomattava, että mitään tiettyä syytä

tai puolta ei nosteta erityisen merkittäväksi tekijäksi sen enempää puhuttaessa

päihdeongelmien syistä kuin puhuttaessa päihdeongelmista vapautumisesta. Tämä

kuvaa linjauksille tyypillistä tapaa korostaa ihmisen kokonaisvaltaisuutta

ottamatta kantaa siihen, mitkä puolet ihmisessä ovat kulloinkin merkittäviä.

Taustaluvussa (lähinnä 2.2) todettiin Ryökäkseen viitaten, että nykyisin

211  KVS 2005, 6.
212  KP 2005, 10.
213  KP 2005, 10.
214  KP 2005, 10.
215  KP 2005, 7.
216  KP 2005, 4. Täysin sama lause myös sivulla 10.
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diakoniassa ihmistä on alettu tarkastella yhä enemmän kokonaisvaltaisesti.

Ihmiseen suhtaudutaan nykyään holistisesti. Nähdäkseni linjaukset edustavat juuri

tällaista nykyajan holistista ihmiskäsitystä ja sitä, että diakoniassa ihminen pitää

kohdata kokonaisena olentona hänen kaikki ongelmansa ja asiansa huomioon

ottaen. Samankaltaista ihmisen kokonaisvaltaista auttamista korostaa

voimakkaasti myös Pirjo Hakala, jonka ajatuksia esiteltiin luvussa 2.2.217

Kokonaisvaltaisuudesta puhuessaan linjaukset tulevat hyvin lähelle Veikkolaa,

joka kirjoittaa: ”Yksi määre, jolla on pyritty ilmaisemaan diakonian

erityisluonnetta, on kokonaisvaltaisuus. Tällä on pyritty ilmaisemaan, että

diakonia kohtaa ihmisen henkis-sielullis-ruumiillisena kokonaisuutena ja

sosiaalisissa ulottuvuuksissaan. Tämä vetää rajaa yhtäältä muuhun hengelliseen

toimintaan, joka keskittyy ensisijaisesti henkiseen todellisuuteen, toisaalta

sosiaali- ja terveystyöhön, jossa ihmisen hengellistä ulottuvuutta ei riittävästi oteta

huomioon.”218 Linjaukset siis edustavat kokonaisvaltaisuutta korostaessaan

tämänhetkistä yleisempääkin linjaa diakoniassa ja sen teologiassa.

Tällainen diakonian holistinen ihmiskäsitys pysyy etäällä

luonnontieteellisestä ihmistutkimuksesta ja sen empiirisistä metodeista, jotka eivät

Henttosen mukaan tavoita koko ihmistä, vaan pirstovat tämän yksinään

käsittämättömiin osiin.219 Sen sijaan diakonian holistinen ihmiskäsitys on lähellä

eksistentiaaliontologisesti suuntautunutta ihmistutkimusta ja fenomenologista

tieteenteoriaa, jossa Henttosen mukaan ”Ontologinen analyysi auttaa näkemään

tutkittavan ilmiön koko moneudessaan ja kompleksisuudessaan, suojelee

redusoivilta, tutkimuskohdetta kaventavilta yleistyksiltä ja ohjaa

tutkimuskohteiden määrittelemistä.”220 Juuri tällaiseen koko moneuden huomioon

ottavaan ja ei-redusoivaan otteeseen linjaustenkin ihmiskäsitys yhtyy. Linjausten

taustalla tuskin kuitenkaan on näin pitkälle ajateltua tieteenfilosofista pohdintaa,

eikä linjausten kokonaisvaltaisuutta korostavan puheen taustaa ja lähtökohtia voi

lähteitä analysoimalla tavoittaa ainakaan varmasti. Kokonaisvaltaista ihmisen

hoitoa korostava diakonia sisältää tiettyjä käsitteellisiä riskejä, nimittäin diakonian

määritelmä uhkaa Henttosen mukaan karata: kokonaisvaltaisuutta korostava

217  Myös Teuvo Siivonen sivuaa ihmisen kokonaisvaltaista auttamista ja toteaa, että se määrittää
diakonian paikkaa ja erityisyyttä. Siivonen 2003, 78-79. Kokonaisvaltaisuuden periaatetta
Jeesuksen esimerkin mukaisesti korostaa myös Heinrich Pompey, katso Pompey 2003, 113-
115.

218  Veikkola 2002, 119.
219  Henttonen 1997, 241. “Empiirisin keinoin ei ihmisen kompleksisuutta pystytä ontologisesti

hahmottamaan.” (s. 240)
220  Henttonen 1997, 240.
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”Määritelmä ymmärtää diakoniaksi oikeastaan kaiken, mitä kirkko tekee.

Sananjulistus ja sakramenttien jako ovat diakoniaa siinä kuin sielunhoitokin.

Ongelmallista on kuitenkin määritellä, mitä diakonia on ensisijaisesti.”221

Kuten taustaluvussa todettiin, diakonia on vaarassa menettää

omaleimaisuutensa, jos sillä ei ole mitään erityiskorostusta muuhun

auttamistyöhön verrattuna, semminkin kun ihmisen hengellisyys ymmärretään

ihmisen kokonaisvaltaisen hoidon yhdeksi ulottuvuudeksi sekulaareissakin

hoitokäsityksissä. Ihmisen hengellisyys on oleellisena osana mukana, mikä

Reinhard Turren mukaan on välttämätöntä, sillä ”Kokonaisvaltaiseen auttamiseen

kuuluu myös suhde elämän tarkoitukseen ja sen perustaan. Tässä mielessä ihmistä

ei ole ilman jumalakysymystä.”222 Kuten on havaittu, linjaukset eivät

kokonaisvaltaisuudesta puhuessaan nosta mitään erityistä tekijää toisten

yläpuolelle. Tässä piilee sellainen vaara, josta Paavo Kettunen on varoittanut:

hengellisyyttä voidaan aliarvioida, jos se nähdään vain ihmiselämän osa-

alueena.223 Toisaalta kun otetaan huomioon kaikki linjauksissa mainittu, havaitaan

kuitenkin, että linjauksissa on erityinen hengellinen tai teologinen erityiskorostus,

joka on nimenomaan sen painottaminen, että ihminen on Jumalan kuva. Tähän

Imago Dei-ajatukseen kuulunee myös ihmisen kokonaisvaltaisena pitäminen,

vaikkei sitä erikseen Imago Dei-puheeseen sidotakaan.

3.7 Yhteenveto ja linjausten painotuserot Imago Dei-ajattelussa

Siitä, että ihminen on Raamatun mukaan luotu Jumalan kuvaksi, on historian

saatossa tehty monenlaisia tulkintoja. Käsitysten ja ajatusten kirjo on niin valtaisa,

ettei tässä voi kuin raapaista pintaa. Genesiksen äärellä teologit ovat pohtineet

muun muassa ihmistä ruumiina, sieluna ja henkenä; ihmisen ymmärrystä, muistia

ja tahtoa; ihmisen samankaltaisuutta Luojansa kanssa; ihmisen kykyä partisipoida

Jumalan kanssa; yksi suuri kysymys on ollut ihmisen jumallallistuminen tai

jumalallistaminen, muuttuminen Jumalan kaltaiseksi.224 Tätä taustaa vasten Imago

Dein sitominen edellä käsiteltyihin linjauksista nouseviin teemoihin, ihmisen

tasavertaisuuteen, hänen ehdottomaan arvoonsa, vastuuseen ja

221  Henttonen 1997, 132. Henttonen tarjoaa parempana vaihtoehtona sitä, että korostetaan, “että
sanalla ja sakramenteilla on myös diakoniset ulottuvuutensa, kuten diakoniallakin
julistuksellinen ja sakramentaalinen ulottuvuutensa.” (s. 132)

222  Henttonen 1997, 100.
223  Siivonen 2003, 79.
224  Muikku 2006, läpi esseen.
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itsemääräämisoikeuteen, on ensinnäkin hyvin erilainen kuin pääosa kirkon

historiassa esitetyistä tulkinnoista. Linjauksethan nostavat esille aivan erilaisia

teemoja. Toisaalta linjausten Imago Dei-tulkinta ei ole mitenkään ainutlaatuista

tänä päivänä. Ainakin diakoniatyön saralla Imago Dei-tulkintaan kuuluu

ihmisarvon korostaminen.

Mistään tyhjiöstä Imago Dei-ajatuksen ja ihmisten tasavertaisuuden

sitominen toisiinsa ei siis nouse, vaikka tällainen teema koko kirkon historian

mittakaavassa varsin tuore onkin. Suomalaisessa keskustelussa John Vikström

korosti ihmisen ehdotonta arvoa luomisesta johtuvana seikkana diakoniatyön

kontekstissa jo 1985.225 Vikströmin tähtäyspiste on perustella jokaisen ihmisen, ja

täten myös jokaisen vammaisen ihmisarvo. Vikströmin tavassa argumentoida on

erittäin paljon samaa kuin tämän tutkimuksen lähteissä. Erityisesti KK painottaa

täsmälleen samoja asioita kuin Vikström 18 vuotta aiemmin.226 Mielenkiintoista

on, että linjauksissa ei nosteta esiin ajatusta siitä, että Jumalan kuvaksi luotu

ihminen on myös luotu palvelemaan, mitä esimerkiksi Pauli Niemelä pitää esillä,

kuten luvussa kaksi tuli ilmi. Linjauksissahan pidetään esillä sen sijaan ihmisen

arvoa, josta ei kylläkään eksplisiittisesti johdeta sellaista ajatusta, että ihminen on

Jumalan kuvana luotu palveltavaksi, mistä Pauli Niemelä myös puhuu. Joka

tapauksessa näyttää siltä, että linjausten Imago Dei-puhe keskittyy lähinnä niihin

ihmisiin, joita pidetään ensisijaisesti palveltavina.

Tällaista ihmisten tasavertaisuuden perustelua raamatullisella Jumalan

kuva-puheella voidaan myös kritisoida monellakin tavalla. Ensinnäkin monien

mielestä Raamatussa itsessään ei anneta osviittaa siitä, että Jumalan kuvana

oleminen tarkoittaa ihmisen ainutkertaista arvoa ja hänen tasavertaisuuttaan toisiin

ihmisiin nähden. Sollamon mukaan 500-luvulla eKr. Juutalaiset olivat ”kypsyneet

ajatukseen kaikkien ihmisten yhtäläisestä arvosta. Se oli osa luomisuskon

laajentumista.”227 Heikki Räisäsen mukaan taas ”Raamatussa on aineksia, jotka

olisivat voineet vaikuttaa tasa-arvon ja poliittisen vapauden lisääntymiseen ---

Nykyihanteiden läpimurto ei kuitenkaan ole tapahtunut ensisijaisesti Raamatun

ansiosta. Raamatusta nousivat vuosituhansien ajan näkyvämmin esiin alistusta,

jopa sortoa puoltaneet mallit.”228 (allevivaus V.K.) Lisäksi Räisänen lainaa John

Hickiä, jonka mukaan kristillinen kirkko ei voi ottaa kunniaa ihmisoikeuksien ja

225  Vikström 1985, 45-47. Vikström mainitsee ihmisarvon perusteena myös lunastuksen. (s. 45)
226  Vrt. Vikström 1985, 45 ja KK 2003, 9. Vammaisuuden kontekstissa edelleen samalla tavalla

jokaisen ihmisarvoa perustellaan teoksessa DV 1986, 89.
227  Sollamo 1991a, 13.
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tasa-arvon edistymisestä, vaan päinvastoin kirkko vastusti kehitteillä olevia

käsityksiä ihmisoikeuksista ja yksilön vapaudesta.229 Hick  ja  Räisänen  eivät  ota

suoranaisesti kantaa siihen, mitä Jumalan kuvana oleminen merkitsee, mutta

edellisen kaltaiset kommentit osoittavat sen, että Jumalan kuvana oleminen ei

suinkaan ole aina kristillisessä perinteessä tarkoittanut sitä, että ihmiset ovat

ehdottoman arvon omaavia ja tasavertaisia keskenään, siis ainakaan siinä

merkityksessä, miten tasavertaisuus nykyisin laajalti ymmärretään. Yksi puoli

linjausten Imago Dei-tulkintaa on se, että tasavertaisuuden ja ehdottoman arvon

korostaminen ei kaiketi ole ristiriidassa minkään muun Imago Dei-tulkinnan

kanssa. Tulee myös mieleen sellainen vaihtoehto, että linjausten tekijöillä on ollut

ensin mielessä ihmisten tasavertaisuus, jolle on alettu hakea perusteluita, ja

Jumalan kuva-puhe on sitten täyttänyt tämän paikan ja toiminut hyvänä

perusteena. Joka tapauksessa linjauksissa tehtävä Imago Dei-tulkinta on yksi

lukuisista tulkinnoista, eikä näitä historian saatossa tehtyjä tulkintoja oikein

kukaan voi objektiivisesti laittaa paremmuus- tai muuhunkaan järjestykseen.

Puhuttaessa ihmisestä Jumalan kuvana linjauksissa on painotuseroja.

Diakoniatyön lähtökohtana ihmistä Jumalan kuvana painotetaan eniten KK:ssa.

Ajatus ”Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi” on yksi sen peruslähtökohdista. KVS

nostaa Imago Dei-ajatusta esiin jonkin verran, mutta ei erityisesti korosta sitä. KP

on samoilla linjoilla: Ihminen Jumalan kuvana on strategian selvä lähtökohta,

mutta se ikään kuin jää muiden perustelujen taustalle kuten KVS:ssakin. VOY:ssa

ei oteta ihmistä Jumalan kuvana esiin kertaakaan, vaan siinä muut diakonian ja

yhteiskuntatyön lähtökohdat ja perustelut ovat pääosassa.

Vaikka VOY:ssä Imago Dei-ajatusta ei esiin otetakaan, voidaan sanoa, että

kautta linjan KDY pitää ihmistä Jumalan kuvana, ja tästä ajatuksesta nousee

vahvoja diakonian perusteluja. Mistä strategioiden painotuserot asiassa sitten

johtuvat? Näyttää siltä, että Jumalan kuva-korostusta esiintyy erityisesti silloin,

kun keskiössä ovat sellaiset ihmiset, joita yleensä pidetään muita ihmisiä

vaikeammassa tilanteessa olevina: erityisesti vammaiset sekä myös

päihderiippuvaiset ja vanhukset. Jokaisen ihmisen asemaa Jumalan kuvana

painotetaan, kun on syytä epäillä, että jokin tekijä uhkaisi tätä asemaa. Tämä tulee

esiin tiivistetysti seuraavassa: ”Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Vammaisuus ei

228  Räisänen 1993, 24-25.
229  Räisänen 1993, 25.
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himmennä tätä kuvaa.”230 (alleviivaus V.K.) Samaa osoittaa seuraava lainaus:

”Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokainen ihminen on ikään katsomatta

ainutlaatuinen ja arvokas Jumalan edessä.”231 (alleviivaus V.K.) Jokainen ihminen

on siis Jumalan kuva, mutta strategiat haluavat erikseen painottaa vielä sitä, että

mikään tekijä ei voi riistää ihmiseltä tämän Imago Dei-asemaa, ei vammaisuus,

korkea ikä tai päihderiippuvaisuus. Toinen tulkinta linjausten erilaisista

painotuksista olisi se, että toinen ääripää on vammainen, joka on enemmän

Jumalan kuva ja toinen ääripää ”normaali”232 ihminen, joka ei ole niinkään

Jumalan kuva, ja vanhukset ja päihderiippuvaiset olisivat jossakin näiden

ääripäiden välimaastossa. Tällainen tulkinta olisi kuitenkin ylitulkintaa, joka

perustuisi vain sen silmällä pitämiseen, missä yhteydessä lukumääräisesti

puhutaan paljon ihmisestä Jumalan kuvana. Linjausten mukaan jokainen ihminen

omista lisämääreistään riippumatta on yhtä lailla Jumalan kuva.

Kokonaisvaltaisuudesta puhuessaan linjaukset eivät ratkaisevasti poikkea

toisistaan. Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen fyysisenä, psyykkisenä,

sosiaalisena ja hengellisenä kokonaisuutena on linjausten yhteinen korostus,

joskin termistössä on hienoista vaihtelua niin linjausten sisällä kuin linjausten

välilläkin. Päihdestrategian erityinen huomio on siinä, että ihmisen päihteiden

käyttöön ja päihderiippuvaisuudesta parantumiseen vaikuttavat lukuisat seikat,

koska ihminen on niin moniulotteinen kokonaisuus. Yksi KK:ta lukuunottamatta

kaikissa linjauksissa oleva erityisesti esiin nouseva piirre on ihmisen

yhteisöllisyyden merkityksen korostaminen, jota laajemmin käsitellään koko

nelosluvussa.

Luomisesta puhuttaessa on otettava esiin VOY:n termi ”luomiseen

perustuva yhteisöllisyys”. Tämä käsite tulee esiin seuraavassa lauseessa:

”Luomiseen perustuva yhteisöllisyys ja kristillinen koinonia sisältävät monia

yhteisiä piirteitä, mutta eivät kuitenkaan ole sama asia.”233 Lause on oire siitä

kroonisesta vaivasta, joka linjauksia vaivaa: otetaan esille käsitteitä ja termejä,

joita ei selitetä tarkemmin. Voidaan sanoa, että tekstissä otetaan liian monta asiaa

esille liian pienessä tilassa ja tämä johtaa siihen, että teksti on paikoitellen liian

230  KK 2003, 9. KK:n tarkoitus on vammaisten ihmisoikeuksien toteutuminen: “Ohjelman avulla
halutaan taata edellytykset vammaisten ihmisten täysivaltaistumiselle kirkon piirissä.
Täysivaltaistuminen tarkoittaa mahdollisuutta käyttää kaikkia ihmisoikeuksiaan.” (s.8)

231  KVS 2005, 5. Hetkeä myöhemmin todetaan “Vanhusten tulee saada tuntea, että he ovat
ainutlaatuisia ja arvokkaita Jumalalle.”

232  Normaalius on syytä laittaa lainausmerkkeihin: sukupolvelta toiselle liikkuvan perimätiedon
mukaan ihmiset ovat kaikki epänormaaleja tai paranormaaleja, korkeintaan suht normaaleja.

233  VOY 2003, 16.
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tiivistä ja vaikeasti ymmärrettävää. Todennäköisesti ”luomiseen perustuvalla

yhteisöllisyydellä” viitataan VOY:ssä luomiskertomukseen, jossa Jumala toteaa:

”Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii

hänen avukseen.” (1. Moos. 2:18) Tätä on usein tulkittu siten, että ihminen on

luotu paitsi miehen ja naisen väliseen kumppanuuteen, myös yleensä toisten

ihmisten yhteyteen, yhteisöllisyyteen.234 Hämäräksi jää, mitä monia yhteisiä

piirteitä kristillinen koinonia ja luomiseen perustuva yhteisöllisyys sisältävät, sekä

se, miksi ne eivät ole sama asia.235 Luomista ja siihen perustuvaa yhteisöllisyyttä

ei linjauksissa juuri sen enempää käsitellä tai selitetä, mutta erittäin keskeisellä

sijalla on termi koinonia, yhteys. Koinoniaa ja siihen liittyviä

ihmiskäsitysnäkökulmia käsitellään seuraavassa luvussa.

234  Esim. Sollamo 1991a, 11-13, mm. “Mutta kertomus voidaan ymmärtää laajemminkin, niin että
ihmistä ei ole tarkoitettu elämään vain kaksin aviopuolison kanssa, vaan yleensä yhdessä
muiden kanssa.” (s. 12) Katso myös Kettunen 1990, 60: “Kristilliseen ihmiskäsitykseen kuuluu
jo luomisuskon pohjalta ihmisen sekä yksilöllinen että  yhteisöllinen ulottuvuus.” Myös esim.
arkkipiispa Leon mukaan ihminen on olemukseltaan luomisen perusteella yhteisöllinen olento.
Arkkipiispa Leo 2002, 126-127.

235  Nootissa noviisikin voi heittää valistuneen arvauksen, mitä VOY:ssä saatetaan tarkoittaa.
Tarkoitus on ehkä sanoa, että Jumalan luoma yhteisöllisyys oli alunperin kaikkinensa hyvää,
mutta langenneessa maailmassa koinonia ei voi synnin takia koskaan täysin vastata
alkuperäistä luomiseen perustuvaa yhteisöllisyyttä. Erona olisi siis se, että alkuperäinen
yhteisöllisyys oli täydellistä, mutta kristillinen koinonia ei voi sitä olla, sillä hyvässäkin
yhteisöllisyydessä on aina synnistä johtuvia huonoja piirteitä, joita alkuperäinen yhteisöllisyys
ei sisältänyt. Katso tutkimuksen s. 56-57.
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4. Koinonia. Ihminen kuuluu yhteisöön ja saa siinä

diakonisen avun

Strategioiden aivan keskeinen käsite on koinonia.236 Sana on kreikkaa ja se

suomennetaan Matti Liljeqvistin mukaan tavallisesti sanoilla (keskinäinen)

yhteys, yhteistyö, osallisuus, yhteinen lahja tai omastaan jakaminen237. Koinonia

käännetään latinaksi sanoilla participatio tai communio. Näitä latinankielisiä

vastineita tai suomalaistettua kommuunio-käsitettä käytetään monessa yhteydessä

tarkoittamaan kutakuinkin samaa kuin mitä tarkoitetaan käsitteellä koinonia. Kun

teologiassa halutaan puhua koinoniasta tai kommuuniosta, käytetään nimenomaan

näitä termejä, sillä suomennokset, kuten yhteys ja osallisuus, eivät tavoita täysin

termien alkuperäistä tarkoitusta.238 Käsite koinonia esiintyy Uudessa

testamentissa,239 josta se on valjastettu käyttöön myös strategioihin. Koinonia-

puheella on strategioissa kuitenkin liittymiä muuallekin kuin Raamattuun.

Karkeasti strategiat näyttävät koinonia-puheessaan ammentavan neljästä lähteestä:

1. KDY:n varhaisemmasta tuotannosta ( vuonna 1995 julkaistu VOY:ä

muistuttava linjaus ”Osallisuuden ja jakamisen yhteisö”, OJY). Tässä yhteydessä

käsitellään myös Juhani Veikkolaa, sillä hänen ajattelunsa on vaikuttanut sekä

OJY:n että VOY:n sisältöön paljon.240 OJY puolestaan nojaa VOY:n tapaan

lähteisiin kaksi ja kolme (katso alla). (Tästä kappaleessa 4.1)

2. Lutherista ja suomalaisesta Luther-tutkimuksesta (tutkijoista erityisesti

Tuomo Mannermaa, myös Antti Raunio).241 (Tästä kappaleessa 4.2)

236  Koinoniaa määritellään ensisijaisesti VOY:n sivuilla 14-16, joilla esitellään “Diakonian ja
yhteiskuntatyön yhteinen visio”. Muuten koinoniasta ja yhteisöllisyydestä puhutaan lähteissä
seuraavasti: VOY 2003, 41-45, 48-49; KK 2003, 8, 16, 18; KP 2005, 4-11, 13, 15, 16; KVS
2005, Koinonia-sanaa käyttävät VOY ja KP, KVS  käyttää paljon termiä “yhteisöllisyys”, KK
ei juuri puhu koinoniasta, yhteisöistä tai yhteisöllisyyydestä.

237  Liljeqvist 2001, 106.
238  Katso esim. Saarinen 1994, 21-22.
239  “Sana koinonia esiintyy varsin usein Uudessa testamentissa (Apt. 2:42. Room. 15:26, 1.Kor.

1:9, 10:16, 2.Kor. 6:14, 8:4, 9:13, 13:13, Gal. 2:9, Fil. 1:5, 2:1, 3:10, Filem. 6, Hepr. 13:16,
1.Joh. 1:3, 6-7).” Saarinen 1994, 21.

240  Veikkolan koinonia-teemaan liittyvää ajattelua on erityisesti seuraavissa: Veikkola 1993,
Veikkola 1997, Veikkola 1998, Veikkola 2001,Veikkola 2002 ja Veikkola 2005. Juhani
Veikkolalla, joka on pitänyt koinonia-teemaa diakonisessa keskustelussa yllä, on erityinen
asema strategioiden suhteen, sillä hän on toiminut OJY:n, VOY:n ja KK:n julkaisuhetkillä
KDY:n johtajana ja VOY:n työryhmän sihteerinä sekä toimittajana.

241  Perehtyessäni Lutherin ja luther-tutkimuksen koinonia- tai pikemminkin kommuunio-
ajatteluun olen käyttänyt seuraavia teoksia ja artikkeleita: Arffman 2002, Junttila 1989, Laulaja
2002, Mannermaa 1991, erityisesti Mannermaa 1993, Mannermaa 1995, mannermaa 2002b,
Raunio 1991, Raunio 1998, Raunio 2002. Kommuunio-ajatteluun sisältyvää ajatusta auttajan ja
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3. Ekumeenisesta koinonia-keskustelusta 1900-luvun lopulta. (Tästä

kappaleessa 4.3)

4. Lisäksi nimeltä mainiten VOY:ssä viitataan saksalaisten teologien,

luterilaisen Paul Philippin sekä reformoidun Jürgen Moltmannin, ajatuksiiin.

Henkilöitä, joiden ajatuksia koinonia-puheessa ollaan lähellä, mutta joiden nimiä

ei linjauksissa mainita, ovat lisäksi ainakin luterilaiset Reinhard Turre, Heinrich

Pompey ja Ulrich Bach sekä roomalaiskatolilainen Herman Steinkamp. Koinonia-

teemaa tai seurakunnan keskeistä roolia diakoniassa ovat lisäksi joissakin

suomalaisissa diakonia-alan julkaisuissa sivunneet Kerttu Inkala ja piispa Juha

Pihkala, enemmänkin aiheesta on tuottanut TT Matti Järveläinen, joka on tehnyt

mainitun Philippin diakonista ajattelua tutuksi Suomessa.242 Muitakin

yhteisöllisyys/koinonia-teemaa esillä pitäviä henkilöitä toki on ja on ajan saatossa

ollut, mutta edellä mainitut ovat sellaisia, jotka ovat merkittävimmät nimenomaan

suomalaisessa keskustelussa. (Näistä kappaleessa 4.4)

Tämän luvun aluksi luodaan katsaus koinonia-käsitteen historiaan ja sen

nykyiseen käyttöön KDY:ssä. Samalla analysoidaan alustavasti sitä, mitä

koinonia-puhe linjauksissa pitää sisällään, minkälaisia dogmaattisia näkökohtia

siihen sisältyy. Samalla perehdytään jo alustavasti koinonia-teologian

ihmiskäsityspiirteisiin. Aihetta syvennetään, kun seuraavaksi hahmotetaan

linjausten koinonia-puheen liittymiä Lutheriin ja Luther-tutkimukseen sekä

ekumeenisiin koinonia-keskusteluihin ja edellä mainittuihin teologeihin. Tämän

jälkeen luvuissa 4.5-4.7 käsitellään erityisesti linjausten koinonia-puheeseen

kytkeytyviä ihmiskäsitysteemaan liittyviä seikkoja, jotka ovat seuraavat:

1.  Ihminen ensisijaisesti yhteisön jäsenenä, ihmistä ei niinkään nähdä

yksittäisenä toimijana. Individualismi uhkaa linjausten mukaan osaltaan tällaista

yhteisöllisyyttä. (luku 4.5)

2. jako diakoniatyön subjekteihin ja objekteihin häviää, kun koinonisessa

diakoniassa ihmisiä ei oikeastaan voi jakaa auttajiin ja autettaviin. (luku 4.6)

3. Yhteisö ihmistä auttavana ja parantavana voimana. Ihminen tulee

monella tavalla parhaiten autetuksi yhteisössä ja yhteisön toimesta. (luku 4.7)243

autettavan välisen eron häviämisestä käsittelee selkeimmin Ryökäs 2003. Mannermaata usko ja
rakkaus-teemasta diakoniaan liittyen käsittelee tiivistetysti Henttonen 1997 (s. 88-93).

242  Mainittujen henkilöiden kirjoituksista tai mainittuja henkilöitä käsittelevistä kirjoituksista olen
käyttänyt seuraavia: Inkala 1991, Järveläinen 1988 (Järveläinen käsittelee Philippiä),
Järveläinen 1991, Pompey 2003, Pihkala 1991. Myös Henttonen analysoi Philippin ajattelua
(Henttonen 1997, 84-88) Moltmannin, Turren, Bachin sekä Steinkampin osalta olen tukeutunut
teokseen Henttonen 1997.

243  Tässä mainittuja ihmiskäsitykseen liittyviä teemoja käsitellään suoraan tai epäsuorasti lähteissä
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Aivan lopuksi tehdään yhteenveto, jossa myös kiinnitetään huomiota

linjausten painotuseroihin suhteessa koinonia-puheeseen ja siihen liittyviin

ihmiskäsitysteemohin.

4.1 Koinonia-käsitteen historia ja nykypäivä KDY:ssä

Koinonia-käsite lanseerattiin käyttöön KDY:ssä jo aikaisemmassa vuoden 1995

suunnitelmassa ”Osallisuuden ja jakamisen yhteisö. Suuntaviivoja diakonia- ja

yhteiskuntatyön kehittämiseen” (OJY)244. Silmiinpistävää on, että vuonna 1995

julkaistussa OJY:ssä ja 2003 julkaistussa VOY:ssä puhutaan koinoniasta hyvin

samalla tavalla. Koinoniaa diakonian mallina perustellaan hyvin samantapaisesti.

Itse asiassa kahdeksan vuotta OJY:n jälkeen julkaistussa VOY:ssä on

nimenomaan koinoniasta puhuttaessa erittäin paljon sanasta sanaan samaa tekstiä

kuin OJY:ssä.245 VOY on siis jatkanut koinonia-teologiassa samalla tiellä, jolla

OJY aloitti kahdeksan vuotta aiemmin. OJY:ssä (ja siis VOY:ssäkin) puolestaan

näkyy Juhani Veikkolan kädenjälki: Veikkolan vuonna 1993 julkaistu kirjoitus

”Koinonia – osallisuus ja jakaminen diakonian ja yhteiskunnallisen työn

teologisena lähtökohtana” sisältää OJY:n kanssa paitsi yleensä ottaen hyvin

samankaltaisia ajatuksia, myös paljon sanasta sanaan identtistä tekstiä.246

Veikkola on nimenomaan ekumeenisista yhteyksistä tuonut koinonia-ajattelua

suomalaiseen diakonia- ja yhteiskuntatyön teologiaan, mikä näkyy useissakin

erityisesti seuraavissa kohdissa: 1) Ihminen yhteisön jäsenenä: VOY 2003, 8, 10-11, 15-16, 41-
43, 48; KP 2005, 4-6, 9-10, 13, 15; KVS 2005, 5-7, 9-10, 15-17, KK 2003, 8, 16-18.
individualismi koinonia-ajattelun uhkana: VOY 2003, 33, 42; KP 2005, 5, 13; KVS 2005, 5 2)
Ero subjektin ja objektin välillä katoaa: VOY 2003, 10-11, 15-16, 42-43, 45; KP 2005, 4-5, 9-
10, 15; KVS 2005, 6-7, 9-10, 15-18, 25; KK 2003, 8, 17-18. 3) Yhteisö auttavana ja
parantavana voimana: VOY 2003, 42; KP 2005, 4-10, 13, 15; KVS 2005, 5-6, 9-10, 15, 17

244  OJY 1995. OJY:n “Saatteeksi”-osiossa puhutaan “suunnitelmasta”, takakannessa
“kehittämisohjelmasta” (OJY 1995, 5 ja takakansi), Veikkola puhuu jälkikäteen “linjauksesta”,
joka on lähes “strategia” (Veikkola 2005, 20-21).

Vuonna 1995 KDY:tä vastaavan instanssin nimi oli vielä Kirkon diakonia- ja
yhteiskuntatyön keskus (KDYK). 58-sivuinen OJY pyrkii hakemaan yhteistä linjaa vasta
(1991) yhdistyneille kirkon diakoniatyön keskukselle ja kirkon yhteiskunnalliselle keskukselle.
Toisaalta OJY:n syntyprosessin on laukaissut yhteiskunnan murros. Katso OJY:n takakansi ja
s. 5-7.

245  OJY:n lähes koko sivun 22 teksti löytyy identtisenä VOY:n sivulta 15. Samoin iso osa OJY:n
sivusta 23 on identtisenä VOY:n sivuilla 15-16. Samoin OJY:n sivujen 24-25 tekstiä löytyy
täsmälleen samanlaisena VOY:n sivulta 16.

246  Kirjoituksen Veikkola 2005 kappale “Koinonia kristillisen yhteyden mallina” sivulta 132
löytyy lähes täysin samanlaisena OJY:stä sivuilta 22-23. Molemmista löytyy myös kappale
“Kirkko osallisuuden airuena”. OJY:ssä kyseinen kappale (s. 23-24) sisältää joitakin Veikkolan
kirjoituksen sivuilla 133 olevia tekstikohtia. Samoin sekä OJY:ssä että Veikkolan
kirjoituksessa ovat kappaleet “Osallisuuden ja jakamisen yhteisö” ja “Osallisuus etiikan
perustana”. Nämä kappaleet, varsinkin jälkimmäinen, ovat molemmissa kirjoituksissa lähes
identtisiä.
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Veikkolan kirjoituksissa. Veikkola on kirjoituksillaan ja KDY:n johtajana

vaikuttanut siihen, että koinonia-ajattelu on saanut sijaa suomalaisessa

teologiassa.

OJY:n ja VOY:n mukaan ”koinonia” ”tarkoittaa yhteyttä, osallisuutta ja

jakamista. Sanaa käytetään yhtälailla puhuttaessa yhteydestä Kristukseen ja

Jumalaan ja puhuttaessa ihmisten keskinäisestä yhteydestä. Siihen sisältyy ajatus,

että me kaikki olemme osallisia yhteisöstä, joka perustuu meitä itseämme

suurempaa lahjaan ja merkitykseen.”247 Linjausten mukaan koinonia on siis

yhteyttä toisiin kristittyihin ja Jumalaan. Ihmiset nähdään koinonia-teologiassa

osallisina yhteisöstä. Tämä koinonia taas on luonteeltaan lahjaa. Raamatullisina

perusteina linjaukset vetoavat Paavalin teologisiin korostuksiin ja Jeesuksen

esimerkkiin: ”Tämän koinonian opetuslapset olivat kokeneet siinä tavassa, jolla

Jeesus jakoi elämänsä heidän kanssaan sekä syrjittyjen, äänettömien ja

ulosheitettyjen kanssa. Se on nöyrää samaistumista, rinnalle asettumista ja

vuorovaikutukseen suostumista.”248 Suoraan siteerataan vanhemman

raamatunkäännöksen mukaista 1. Johanneksen kirjeen luvun yksi jaetta kolme:

””Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta

teilläkin olisi yhteys (koinonia) meidän kanssamme; ja meillä on yhteys

(koinonia) Isän ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa” (Vanhan

raamatunkäännöksen ilmaisu on tässä osuvampi kuin uuden)”249

Koinonia on itse asiassa parhaimmillaan eräänlainen paratiisinomainen

tila, johon pyritään, mutta johon ei ilmeisesti maan päällä synnin ja pahuuden

voimien vuoksi voida koskaan päästä: ”Toimimalla koinonian puolesta toimitaan

sen puolesta, johon koko luomakunta oli aikoinaan tarkoitettu ja luotu, ennen kuin

pahuuden ja synnin hajottavat voimat pääsivät sitä turmelemaan.”250 Tästä  KP:n

lausumasta avautuu myös näkökulma VOY:n ajatukseen siitä, että kristillisellä

koinonialla ja luomiseen perustuvalla yhteisöllisyydellä on monia yhteisiä

piirteitä. Näyttää siltä, että linjausten mukaan koinoniassa pyritään palaamaan

sellaiseen yhteisöllisyyteen, johon ihmiset alunperin luotiin. Palaamineen

sellaiseen täydelliseen yhteisöllisyyteen, johon luomakunta alun perin oli

tarkoitettu ei ilmeisesti ole mahdollista. Sitä saattaa tarkoittaa VOY:n ajatus,

jonka mukaan kristillinen koinonia ja luomiseen perustuva yhteisöllisyys eivät ole

247  OJY 1995, 22 ja VOY 2003, 15.
248  OJY 1995, 22 ja VOY 2003, 15.
249  OJY 1995, 22 ja VOY 2003, 15.
250  KP 2005, 6.
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sama asia. Tämä asia ei lähteistä kuitenkaan tule täysin selväksi, vaan

argumentointi jää sillä tavalla epäselväksi, että siitä on vaikea saada selville, mitä

lopulta tarkoitetaan.

Linjausten mukaan koinonia-käsite täydentää solidaarisuus-käsitettä:

”Koinonia-käsite auttaa meitä täydentämään latinalaisperäisen käsitteen

”solidaarisuus” merkitystä, joka ilmaisee lujaa yhteyttä yhteisten etujen

puolustamisessa.”251 Linjausten mukaan koinonia on enemmän kuin solidaarisuus

siinä mielessä, että koinonia ”ei ole vain tiiviissä rintamassa seisomista jotakin

vastaan, vaan myös kasvokkain olemista toistemme kanssa, erityisesti niiden

kanssa, jotka yhteiskunnassamme ovat heikompia.”252 Koinonia tarkoittaa siis

ensisijaisesti kiinteää yhteyttä, jossa ollaan osallisia toinen toisistaan ja Jumalasta,

yhteyteen sisältyy vastavuoroisuus: ”Olennaista on se, että koinoniaan sisältyy

vastavuoroisuus: Ihminen tulee osalliseksi Jumalasta ja Jumala ihmisistä, samoin

ihmiset osallisiksi toinen toisistaan.”253 Linjausten tässä kohdassa solidaarisuus-

käsitteelle antama sisältö on erilainen kuin mitä muualla tälle käsitteelle on

annettu. Aiheesta kirjoittaessaan Raunio toteaa artikkelissa ”Kansainvälinen

solidaarisuus luterilaisen sosiaalietiikan haasteena” monien antavan solidaarisuus-

käsitteelle nimenomaan niitä määreitä, joita linjaukset antavat koinonia-

käsitteelle. Solidaarisuutta ei siis useinkaan pidetä vain ”rintamassa seisomisena

muita vastaan” ja ”lujana yhteytenä yhteisten etujen puolustamisessa”, vaan juuri

yhteisöllisyytenä, jossa kaikki toimivat yhteisön eduksi ja yhteisö yksilön eduksi.

Kaiken kaikkiaan solidaarisuus-käsitteelle annetaan Raunion mukaan niin monia

merkityksiä, että mitään oikeata määrettä ei voitane edes yrittää selvittää.254 Joka

tapauksessa linjausten käsitteelle antama määre jää väistämättä melko köyhäksi,

eikä koinonia-käsite mitenkään välttämättä tuo mitään uutta solidaarisuus-

käsitteeseen, vaikka linjauksissa niin sanotaankin.

Kun koinoniassa elävät ihmiset ovat kuvatulla tavalla yhteydessä Jumalaan

ja toinen toisiinsa, mikä sitten on niiden ihmisten osa, jotka eivät jaa tätä

koinoniaa, ja millä tavalla heitä tulisi auttaa? Sama kysymys tai ongelma koskee

myös solidaarisuutta, sillä solidaarisuuskin näyttää rajautuvan vain tiettyyn

251  OJY 1995, 22 ja VOY 2003, 15.
252  OJY 1995, 22 ja VOY 2003, 15. Veikkola 1997 koinoniasta ja solidaarisuudesta: “Molemmat

voitaisiin kääntää sanalla yhteisvastuu, mutta kun solidaarisuuden merkitys painottuu yhteisten
etujen puolustamiseen, koinonia-käsite ilmaisee enemmän osallisuutta ja keskinäistä
jakamista.” (s. 83)

253  OJY 1995, 23 ja VOY 2003, 15-16.
254  Raunio 1998, erityisesti 165-168.
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joukkoon, eikä se ulotu kaikkiin ihmisiin.255 Raunion mukaan tämä ongelma

ratkeaa luterilaisessa sosiaalietiikassa, jos ajatellaan koko luomakunta yhteisöksi,

johon solidaarisuuden ja rakkauden pitäisi ulottua. Jos ihmiset tällä tavalla

etsisivät yhteistä ja toisten hyvää, luonnollinen moraalilaki ja Jumalan

alkuperäinen luomistarkoitus täyttyisivät. Luonnollinen moraalilaki, rakkauden

vaatimus kun sisältää ajatuksen siitä, että tulee rakastaa kaikkia ihmisiä. Toinen

asia on sitten se, että ihminen ei tällaiseen solidaarisuuteen ja rakkauteen kykene,

koska hän asettaa oman hyvänsä yhteisen ja toisten hyvän edelle, ja ”Luonnollisen

moraalilain olemassaolo ja tunnistettavuus ei kuitenkaan vielä merkitse ihmisen

luonnollista yhteisöllisyyttä ja suuntautumista yhteiseen hyvään”.256 Lisäksi

”Tällä hetkellä ehkä voimakkain solidaarisuuden vastainen voima lienee kuitenkin

ylikansallinen ja vapaa pääoma.”257 Väite on voimakas, sillä voisi ajatella, että

vahvin voima on luterilaisessa ajattelussa edelleen Raunionkin mainitsema oman

hyvän etsiminen, myös ”tällä hetkellä”. Toisaalta Raunio tarkoittanee vapaalla

pääomalla nimenomaan tällä hetkellä ajankohtaista asiaa, joka lopulta kumpuaa

oman hyvän etsimisestä. Lisäksi lause on varustettu sanoilla ”ehkä” ja ”lienee”.

Silmiinpistävää on kuitenkin, että voimana nähdään persoonaton ”vapaa pääoma”.

Tässä on jotakin samaa kuin tämäntetkisessä Suomen ev-lut. kirkon

yhteiskunnallisessa eetoksessa, jossa suurena uhkana nähdään, yhtä lailla

personaton, ”uusliberalismi”. Tätä aihetta käsiteltiin luvussa 3.3.

VOY yrittää ratkaista edellä asetettua ongelmaa seuraavalla tavalla:

Koinonia ”on yhteisvastuuta, joka merkitsee kuormien jakamista, mutta myös

jokaisen vetämistä yhteisten lahjojen ja yhteisen ihmisarvon osallisuuteen.”258

Tämän perusteella näyttää siltä, että koinoniaan kuuluu ajatus siitä, että kaikkia

sen ulkopuolella olevia vedetään ”yhteisten lahjojen ja yhteisen ihmisarvon

osallisuuteen”, ilmeisesti siis koinoniaan, yhteyteen. Toisaalta VOY:ssä todetaan

myös: ”Paavalin sanat Roomalaiskirjeen 8. Luvun 19-23.259 jakeissa, joita usein

siteerataan ympäristökysymysten yhteydessä, osoittavat, että koko luomakunta on

255  Raunio 1998, 165.
256  Raunio 1998, 179. Katso myös erityisesti s. 178 ja 180-183.
257  Raunio 1998, 179. Katso myös s. 180.
258  VOY 2003, 15.
259  “Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodun on täytynyt

taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdosta, vaan hänen, joka sen on alistanut.
Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta,
Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja
vaikeroi synnytystuskissa. Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensi lahjana
saaneet omaksemme hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä,
ruumiimme lunastamista vapaaksi.”
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suljettu samaan koinoniaan, keskinäiseen elämänyhteyteen.”260 Tällaisen

koinonia-käsitykseen siis kuuluu, että kaikki ihmiset jo kuuluvat koinoniaan.

Tällöinhän ketään ei erikseen tarvitse koinoniaan vetää. Hieman epäselväksi jää,

mitä ”luomakunta” edellisessä lainauksessa tarkoittaa. Toisaaltahan siinä

mainitaan, että kyseisiä jakeita siteerataan ”usein ympäristökysymysten

yhteydessä”, mikä voisi antaa ymmärtää, että koinoniaan kuuluu nimenomaan

ympäristö. Toisaalta sanotaan yksiselitteisesti, että koinoniaan on suljettu ”koko

luomakunta”, mikä pitäne sisällään kaikki ihmiset ja myös ympäristön. Vielä on

huomattava, että lainauksessa sanotaan: ”koinoniaan, keskinäiseen

elämänyhteyteen.” Hivenen epäselväksi jää vieläkin se, tarkoittaako koinonia

tässä edelleen yhteyttä Jumalaan ja toisiin ihmisiin, vai mitä ”keskinäinen

elämänyhteys” pitää sisällään.

Edelleen edellä asetettua ongelmaa ratkotaan VOY:ssä seuraavalla tavalla:

”Kirkko koinoniana on kutsuttu jakamaan kaikkien kärsimys huolehtimalla

köyhistä, vaikeuksissa olevista ja syrjäytyneistä ja ajamalla heidän asiaansa --- ja

pitämällä yllä toivoa ihmiskunnan sydämessä. Näin se ilmaisee tehtävänsä kutsua

kaikki ihmiset vastaamaan uskossa Jumalan rakkauteen. Koko maailmaan

kohdistuvaa diakoniaa ja koinoniaa ei voi erottaa toisistaan.”261 Tästä voi päätellä,

että kaikki ihmiset eivät siis automaattisesti kuulu koinoniaan, vaan siihen

kuulumattomia tulee kutsua tähän yhteyteen. Näin siis on olemassa ihmisiä, jotka

eivät kuulu koinoniaan, mutta heitä tulee auttaa yhtä lailla kuin niitäkin, jotka

kuuluvat, sillä ”Koko maailmaan kohdistuvaa diakoniaa ja koinoniaa ei voi erottaa

toisistaan.” Auttamista näyttäisi olevan myös juuri koinoniaan kutsuminen ja

liittäminen, mikä tulee ilmi myös seuraavasta: ”Kirkon tarkoitus ja olemassaolon

oikeutus on yksinomaan siinä, että se kutsuu ja liittää ihmisiä Jumalan armon

osallisuuteen ja siihen perustuvaan keskinäiseen elämänyhteyteen ja jakamiseen.

Missionaarinen ja diakoninen tehtävä ovat siinä sisäkkäin.”262 Missionarista ja

260  VOY 2003, 15.
261  VOY 2003, 16
262  VOY 2003, 15. Lainaus herättää kysymyksen, voiko käytännön järjestelyiden tasolla diakonian

ja lähetystyön kuitenkin erottaa toisistaan ja jakaa eri instanssien tehtäväksi. Tällainenhan on
tilanne tällä hetkellä Suomen ev-lut. kirkossa, kun lähetystyöstä vastaavat lähetysjärjestöt ja
kansainvälisen diakonian hoitaa Kirkon Ulkomaanapu (KUA). “Tekeekö Kirkon Ulkomaanapu
lähetystyötä? Kirkossa lähetystyö on annettu muiden, kuten lähetysjärjestöjen, tehtäväksi.
Kirkon Ulkomaanavun tehtävänä on kansainvälinen diakonia eli lähimmäisenrakkaudesta
nouseva kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu.”
http://www.kua.fi/suomi/jarjesto/usein_kysyttyja_kysymyksia/?id=472 (12.7.2007)  Risto
Ahonen argumentoi lähetyksen ja diakonian elimellisen yhteyden puolesta kirjoituksessaan
“Diakonia ja lähetys kirkon uskon ilmauksena”, Ahonen 1991. Ahonen toteaa mm. “Mekane
Yesus-kirkon herättämä keskustelu kuvaa joka tapauksessa sitä, miten vaikeaa ja usein

http://www.kua.fi/suomi/jarjesto/usein_kysyttyja_kysymyksia/?id=472
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diakonista tehtävää ei siis voi erottaa toisistaan. Täten koinoniaa, diakoniaa ja

missiota ei voi erottaa toisistaan, sillä ”diakoniaa ja koinoniaa ei voi erottaa

toisistaan”. Summa summarum: Joitakin epäselvyyksiä VOY:n argumentointiin

jää, mutta melko selvältä näyttää, että kirkko koinoniana auttaa koinoniaan

kuuluvia ihmisiä, koinoniaan kuulumattomia puolestaan autetaan, koska diakoniaa

ja koinoniaa ei voi erottaa toisistaan, ja auttamista on missionaarisen tehtävän

toteuttaminen eli ihmisten kutsuminen ja liittäminen Jumalan ja kristittyjen

yhteyteen, koinoniaan. Tässä argumentoinnissaan VOY edelleen seuraa

edeltäjäänsä OJY:ä, jonka argumentointi on tämän aiheen osalta erittäin

samanlaista.263 Linjausten ihmiskäsitykseen kuuluu ajatus siitä, että ihmiset ovat

jo luomisen perusteella yhteisöllisiä olentoja, jotka ovat riippuvaisia toisistaan, ja

jotka hyötyvät yhteisöstä sekä voivat hyödyttää yhteisössä toisia ihmisiä.

VOY:n mukaan koinonian ilosanoma ei liity vain kirkon toimintaan, vaan

kirkon tulisi myös vahvistaa muiden instanssien koinonia-luonnetta: ”Kirkko

pyrkii diakonia- ja yhteiskuntatyössään sekä vahvistamaan omaa koinonia-

luonnettaan maailmassa, että kiinnittämään huomiota luomakunnan ja

yhteiskunnan koinonia-piirteisiin ja tukemaan niitä.”264 VOY pitää ensisijaisena

sitä, että kirkon koinonia-luonne vahvistuisi. Lähes yhtä tärkeää on kuitenkin

myös ylipäätään koinonia-piirteiden vahvistuminen, mikä tulee ilmi seuraavassa:

”Visio merkitsee yhtäältä sitä, että diakonia- ja yhteiskuntatyönsä kautta kirkko

pyrkii kasvamaan vastuun ja osallisuuden yhteisöksi, mutta toisaalta se myös

pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan siten, että sitä ohjaisivat vastuun ja

osallisuuden periaatteet ja siinä kehittyisi erilaisia vastuun ja osallisuuden

yhteisöjä.”265 Tässä tulee ilmi, että koinonia ei ole VOY:n mukaan vain kirkon

ominaisuus. VOY:n mukaan vastuun ja osallisuuden yhteisöt, joissa koinonia-

piirteitä tulisi vahvistaa, ovat ”Perhe, suku, naapurusto, kyläyhteisö,

kaupunginosayhteisö, työyhteisö ja erilaiset harrasteyhteisöt”.266

teennäistä on erottaa lähetys ja diakonia toisistaan. Niiden välille voidaan ja tuleekin tehdä
selvä ero niin kuin edellä on yritetty sitä hahmotella, mutta ne kuuluvat niin teologiassa kuin
arjen seurakuntatyössäkin yhteen. Tältä pohjalta voidaan oikein ymmärtää myös diakonian
todistusluonne.” (s. 123) sekä “Diakonia ei ole instrumentaalista, johonkin pyrkivää. Se kertoo
rakkaudesta ja uskon uudistavasta voimasta. Siksi sillä on aina vähintään epäsuora, välillinen
todistusluonne. --- Siten voidaan kokoavasti todeta, että käytännössä palvelua ja julistusta,
diakoniaa ja missiota on mahdotonta irrottaa toisistaan. Ne ovat yhden ja saman sanan erilaisia
ilmauksia, ne kuuluvat yhteen. --- Jyrkän eron tekeminen lähetyksen ja diakonian välillä on
keinotekoista.” (s. 124) VOY:n näkemys on lähellä näitä Ahosen esittämiä ajatuksia.

263  Katso OJY 1995, 22-25 ja vertaa VOY 2003, 15-16.
264  VOY 2003, 16.
265  VOY 2003, 41.
266  VOY 2003, 43. Myös s. 42: “Vastuun yhteisö kantaa vastuuta jäsenistään, mutta tukee myös
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Vaikka OJY ja VOY sisältävät erittäin paljon samanlaista ajattelua, ne

painottavat koinonia-teologiassa tiettyjä asioita hieman eri tavalla. Merkittävin ero

tulee ilmi myös strategioiden nimistä: Siinä missä VOY painottaa vastuuta ja

osallisuutta, OJY painottaa osallisuutta ja jakamista. Missä on ero? John

Vikströmin mukaan merkittävää on, että VOY painottaa vastuuta: ”Tämän uuden

vision mukaan on siis huomispäivän diakoniatyössä entistä enemmän kysymys

siitä, että tuetaan yksilöitä ja yhteisöjä niin, että nämä tulevat tietoisiksi

voimavaroistaan, mahdollisuuksistaan ja myös vastuustaan sekä itsestään että

ympäristöstään.” Vikströmin mukaan ”Vastuu on yhteisöllisyyden elimellinen

osa, vastuu itsestään ja yhteisöstä, johon kuuluu.”267 Vikström pitää VOY:n

vastuun korostamista hyvänä asiana, sillä kun vastuuta kannetaan, ”yhteisöllisyys

toteutuu aivan toisella tavalla kuin siellä missä ei vastuun vakavuutta eikä sen

laajuutta tiedosteta.”268

VOY ja OJY poikkeavat myös hiukan siinä, mistä lähteistä ne ammentavat

koinonia-teologiaa. OJY nojaa koinonia-puheessaan kolmeen lähteeseen:

tärkeimpänä ekumeeniseen ORLE269-prosessissa käytyyn koinonia-käsitteeseen

liittyviin teologisiin pohdintoihin270, toiseksi vuonna 1987 julkaistun Kirkko

2000- ja vuonna 1988 julkaistun seurakunta 2000-mietintöjen teologisiin

painotuksiin271 sekä kolmantena Lutherin teologiaan272. Kahdeksan vuotta

tuoreemmassa VOY:ssä ei enää viitata seurakunta 2000- tai kirkko 2000-

mietintöihin. Kuten OJY:ssä myös VOY:ssä koinonia-käsitteeseen liittyville

ekumeenisille keskusteluille annetaan suuri painoarvo diakonia- ja

yhteiskuntatyön teologiaan vaikuttavana tekijänä.273 Lutheriin ja Luther-

tutkimukseen viitataan enemmän kuin OJY:ssä.274 VOY:ssä myös mainitaan

teologit Philippi ja Moltmann275, joita OJY:ssä ei noteerata lainkaan. Tässä

alaluvussa on todettu, että KDY:n nykyinen koinonia-teologia on hyvin

samanlaista kuin se oli vuonna 1995. Tämä asia tuli ilmi OJY:ä ja VOY:ä

jäseniään vastuun kantamisessa niin perheissä ja lähiyhteisöissä kuin työ- ja talouselämässä,
politiikassa, tieteissä, taiteissa ja muussa yhteiselämässä.”

267  Veikkola 2005, 26. Veikkola esittelee Vikströmin Turun seurakuntien diakonian juhlakirjassa
esittämiä arvioita VOY:stä.

268  Veikkola 2005, 26.
269  Oikeudenmukaisuus, rauha ja luomakunnan eheys. Alun perin JPIC (Justice, peace and

integrity of Creation)
270  OJY 1995, 22, 23.
271  OJY 1995, 23, 28-31.
272  OJY 1995, 23.
273  VOY 2003, 13-15.
274  VOY 2003, 8, 10-11.
275  VOY 2003, 10-11.
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analysoitaessa. Nyt OJY jää taakse, seuraavissa alaluvuissa hahmotetaan

tarkemmin tämän tutkimuksen lähteiden, erityisesti VOY:n koinonia-ajattelun

liittymiä Lutheriin ja luther-tutkimukseen, ekumeenisten keskustelujen koinonia-

puheisiin sekä vielä joidenkin teologien koinonia-teologiaan liittyvään ajatteluun.

Monelta osin samoja yhteyksiä voidaan tietysti löytää myös OJY:n ja seuraavassa

esiteltyjen mallien väliltä. Pääkiinnostuksen kohteena tässä yhteydessä on VOY,

sillä siinä koinonia-teologiaa eritellään lähteistä eniten.

4.2 Koinonia, kommuunio, Luther ja luther-tutkimus

VOY:ssä viitataan raamatullisissa ja teologisissa lähtökohdissa Tuomo

Mannermaan tulkintaan Luherin rakkauskäsityksestä ”jossa ero subjektin ja

objektin, auttajan ja autettavan välillä häviää.” Heti perään VOY:ssä lainataan

Mannermaan teoksesta ”Paralleeleja”, kirjoituksesta ”Diakonian hengellinen

perusta” seuraava kohta: ”Koko kristillinen elämä on kantamista ja jälleen

kantamista. Kristus kantaa meitä ja me olemme kiedotut hänen kaulalleen; ja me

itse kannettavina kannamme kuitenkin samalla lähimmäisemme heikkoutta, syntiä

ja hätää. Kirkko on kuin sairaala, jossa kaikki ovat parantumattomasti sairaita ja

kuitenkin kantavat toinen toisiaan.”276 Kyseinen lainaus onkin hyvä tiivistelmä

Mannermaan Luther-tulkinnasta liittyen teemaan ”Diakonian kirkko”, jonka

otsikon alla Mannermaa asiaa käsittelee.

Mannermaan Luther-tulkinta on tiivistetysti seuraavanlainen. Ihmiset ovat

kaikki yhtä lailla syntisiä ja oikeastaan ei-mitään. Tällaisiin ihmisiin Jumalan

rakkaus juuri kohdistuu, sillä Jumalan rakkaus ei etsi itsessään arvokkaita

kohteita, vaan se suuntautuu arvottomaan ja tyhjään ja luo ja lahjoittaa kohteelleen

arvon.  Ihmisen  rakkaus  puolestaan  on  toisenlaista,  omaa  etuaan  etsivää,  sillä  se

kohdistuu arvokkaaseen, hyvään ja kauniiseen.277 Tähän viitataan VOY:ssä, kun

siinä puhutaan aiheesta ”Tuomo Mannermaan tulkinta Lutherin

rakkauskäsityksestä”. VOY:ssä todetaan vielä Mannermaan hengessä, että

luterilainen uskonpuhdistuksen eräs teema oli uudenlainen käsitys rakkaudesta,

jonka ”suunta ei ole kohti korkeinta hyvää, jota ihminen tavoittelee, vaan sen

suunta  on  Jumalasta  kohti  arvotonta  ja  syntistä,  sitä,  joka  ei  itsessään  ole

276  Mannermaa 1993, 99. VOY ei mainitse lähdettä täsmällisesti, kontekstista tulee kyllä selvästi
ilmi, että lainaus on Mannermaalta, mutta selville ei tule, mistä teoksesta on kyse.

277 Mannermaa 1993, 90-91. Tarkemmin Mannermaan Luther-tulkinnasta ja kahdesta rakkaudesta
Mannermaa 2002a, erityisesti 9-40.
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mitään.”278

Miten sitten on mahdollista, että ihmiset, jotka ovat omaa etuaan etsiviä ja

toisaalta tyhjää ja ei-mitään, voivat auttaa toinen toisiaan? Eivätkö tällaiset toinen

toisensa taluttajat ole sokeita, jotka molemmat putoavat kuoppaan? Ihmiset voivat

auttaa ja rakastaa toisiaan, sillä ”Uskossa kristitty vastaanottaa hyvyyksiä ylhäältä;

rakkaudessa hän antaa ne alas eteenpäin toisille ihmisille.”279 Näin siis rakkauden

lähtökohta on aina Jumalan rakkaudessa, joka ihmisten kautta ”vuotaa” toisiin

ihmisiin. Itse asiassa tämä rakkaus saa aikaan sen, että kristityt eivät ole vain

toisiaan auttavia kristittyjä, vaan ”kristityt ovat toinen toiselleen Kristus”280.

Mannermaan sanoin: ”Koska Kristus jumalallisena elämänä hallitsee ja elää sanan

kautta kristityn uskossa, tulee kristitystä tietyllä, reaalisella tavalla ”Kristus”

lähimmäiselleen.”281 Vielä ”Osallistuessaan Jumalan elämään ihminen tulee

osalliseksi myös rakkaudesta, sillä Jumala on rakkaus.”282 Näin on mahdollista,

Jumalasta lähtevän rakkauden avulla, että kristillisessä elämässä

parantumattomasti sairaat ”kuitenkin kantavat toinen toisiaan.” Edelleen

Mannermaan hengessä VOY:ssä todetaan: ”Tästä rakkaudesta elävän yhteisön,

seurakunnan ja sen jäsenten, on välitettävä rakkautta eteenpäin. Kun rakkauden

tekojen avulla ei tavoitella omaa pelastusta, vapaudutaan kysymään sitä, mitä

lähimmäisen hyvä, mitä hän omassa tilanteessaan tarvitsee.”283 Sekä VOY että

Mannermaa toteavat Lutherin pitäneen kultaista sääntöä rakkauden ohjeena.284

Eräänlaisena kirkkohistoriallisena tai oppihistoriallisena huomiona sekä VOY että

Mannermaa toteavat huonona asiana sen, että luterilaisuudessa ”oli kuitenkin jo

pian uskonpuhdistuksen jälkeen himmennyt seurakunnan yhteisöllinen luonne ja

diakoninen funktio.”285

Erona VOY:n varsinaisessa koinonia-puheessa ja Mannermaan ”diakonia

ja kirkko”-puheessa on erilainen termistö. Mannermaa ei käytä termiä koinonia.

278  VOY 2003, 8.
279  Mannermaa 1993, 99.
280 Mannermaa 1993, 98.
281  Mannermaa 1993, 94.
282  Mannermaa 1993, 96.
283  VOY 2003, 8. Mitä ilmeisimmin tekstistä on jäänyt “on” sana puuttumaan.
284  VOY 2003, 8; Mannermaa 1993, 99. Kultaisen säännön keskeistä merkitystä Lutherin

teologiassa on pitänyt esillä myös Raunio. Katso esim. Raunio 1989, 117-135, erityisesti s.
120.

285  VOY 2003, 8. Mannermaa pitää tätä teemaa esillä erityisesti kirjoituksessaan “Diakonian
perusongelma sen historian valossa” teoksessa Mannermaa 1993, katso erityisesti s, 88-89.
Mannermaan mukaan syynä kehitykselle oli se, että Lutherin teologia ei jäänyt
luterilaisuudessa vallitsevaksi, vaan tukeuduttiin Sovinnon kaavan teologiaan. Aihetta sivuttiin
jo luvussa 1.1.
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Usein Lutherin yhteydessä puhutaan ”kommuuniosta” (lat. communio).286

Mannermaan Luther-tulkinnassa ja VOY:n koinoniassa on paljon yhteisiä

piirteitä. Tokihan VOY nojaa Mannermaan teologiaan jo siihen viitatessaan ja

Mannermaata lainatessaan. Kuitenkin koinonia-teologiaa VOY:ssä perusteltaessa

ei enää suoraan viitata Mannermaahan tai Lutheriin. Ainakin kaksi

perustavanlaatuista seikkaa ovat hyvin samanlaisia. VOY:n mukaan koinoniaan

kuuluu ”ajatus, että me olemme osallisia yhteisöstä, joka perustuu meitä itseämme

suurempaan lahjaan ja merkitykseen.”287 Vielä tässä kohtaa VOY ei puhu suoraan

siitä, mikä tämä lahja ja merkitys on, eli mihin diakonia ja koinonia perustuvat,

mutta tämä tulee esiin seuraavassa: ”Kirkon palvelutyön ja yhteiskuntavastuun

lähtökohta on siis osallisuus Jumalan rakkaudesta, armosta, jonka osallisuuden

sana ja sakramentit välittävät.”288 Sekä Mannermaan diakonian kirkko-ajattelussa

että VOY:n koinonia-puheessa kaiken lähtökohtana pidetään Jumalan rakkautta,

joskin Mannermaa pitää tätä teemaa esillä jonkin verran enemmän.

Toinen VOY:ä ja Mannermaata yhdistävä teologinen seikka on seuraava:

niin koinoniassa kuin ”diakonian kirkossakin” kaikki auttavat toinen toisiaan.

Mannermaan mukaan parantumattomasti sairaat ”kantavat toinen toisiaan”,

VOY:n mukaan koinonia merkitsee ”kuormien jakamista”289 ja koinoniassa

tulevat ”ihmiset osallisiksi toinen toisistaan.”290 VOY ei kuitenkaan ota esille

Mannermaan aspektia siitä, että ”kristityt ovat toinen toisilleen Kristus” Kaiken

kaikkiaan Mannermaa puhuu enemmän rakkaudesta, kun VOY:lle tärkeämpi

käsite on juuri koinonia, osallisuus. Kuitenkin molempien teologista ajattelua

kuvaa VOY:n lause: ”Osallisuus Kristuksesta on samalla osallisuutta toisistamme:

yhteyttä ja jakamista, yhteisöllisyyttä, solidaarisuutta.”291

Vielä yksi yhdistävä seikka on ajatus ehtoollisesta kristittyjen yhteyden

ilmauksena. VOY:n mukaan ”Tämän osallisuuden (koinonian, V.K.) ilmauksena

seurakunnan jumalanpalveluksen keskuksena on pöytä, jolle on katettu

armonvälineet: sana ja sakramentit, Jumalan armon ateria.”292 Mannermaan

mukaan ”kirkko muodostaa hengellis-ruumiillisen yhteisön, joka on olennaisesti

myös ehtoollisyhteisö yhden leivän ja maljan osallisuudessa. Tässä yhteisössä

286  Katso esim. Junttila 1989, 19-31. Junttilan artikkeli sisältää hyvin paljon samoja teemoja ja
ajatuksia kuin Mannermaan kirjoitus “Diakonian hengellinen perusta”, johon tässä on viitattu.

287  VOY 2003, 15.
288  VOY 2003, 16.
289  VOY 2003, 15.
290  VOY 2003, 16.
291  VOY 2003, 16.
292  VOY 2003, 16.
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Kristus on kristittyjen leipä ja juoma ja kristityt tulevat toinen toisilleen leiväksi ja

juomaksi.”293 Mannermaa puhuu selvemmin ehtoollisesta, VOY sanasta ja

sakramenteista, mutta toisaalta ”Jumalan armon ateriasta”, jolla viitattaneen

lähinnä ehtoollisen sakramenttiin.

Eräs luterilaisessa diakoniassa ja kommuunio-mallissa tärkeä

ihmiskäsityskysymys on auttajan ja autettavan välinen suhde, kysymys siitä, mikä

on auttajan ja autettavan merkitys diakoniassa. Riikka Ryökäs pohtii tätä

diakoniatyön subjekti-objekti-asetelmaa luterilaisesta näkökulmasta

kirjoituksessaan ”Lähimmäinen avun kohteena vai osallistujana?” Ryökäksen

asetelma on monipuolinen: ”Mukana on etiikan teorioita, diakonian lähtökohtia,

Lutherin opetusta ja Luther-tutkimusta.”294 Ryökäksen mukaan ”Eettiset teoriat

eivät ota kantaa lähimmäisen (avun kohteen V.K.) osallistumiseen tai

osallistumattomuuteen teon toteuttamistilanteessa.”295 Lutherin teologian ja

Luther-tutkimuksen valossa teon kohteella on mitä suurin merkitys. Muutenkin

näkökulma hyviin tekoihin on tyystin erilainen kuin eettisissä teorioissa.

Ensinnäkin teon tekijä ei Lutherin teologiassa ole ihminen vaan itse Jumala, sillä

Jumala on lopulta kaiken hyvän toiminnan subjekti. Ihmisen rooli on Lutherin

teologiassa moninainen: ”Hän on subjekti uskoessaan Jumalaan ja objekti

vastaanottaessaan jumalallista viisautta ja rakkautta hyvien tekojen tekemistä

varten.”296 ”Teon tekijäksi muotoutuukin Kristus itse meissä sisäisesti

vaikuttavana. Tällöin toiminnan subjektina on Kristus, joka vaikuttaa meissä

yksin uskosta.”297 Entä autettavan osa? ”Kahden kristityn kohdatessa toisensa

auttamistilanteessa kyse ei enää ole pelkästään ihminen-ihminen-suhteesta.”298

Tämä johtuu siitä, että ihmisestä tulee Kristus vanhurskautettaessa. ”Tällöin

diakonisessa kohtaamisessa sekä auttajana ja autettavana on Kristus.”299 Kahden

kristityn kohdatessa siis autettavan osa ei ole suinkaan olla vain autettava, vaan

itse Kristus. Lisäksi auttaminen on vastavuoroista: ”Kristityt toimivat Kristuksina

toisilleen vuorotellen. --- Avun kohde on tällöin samalla kertaa myös avun antaja.

Tällöin ”saaja auttaa auttajaa” --- usko Kristukseen tekee autettavasta avun

kohteen, mutta toimiessaan vastavuoroisesti hänestä tulee osallistuja.”300

293 Mannermaa 1993, 98.
294  Ryökäs 2001, 133.
295  Ryökäs 2001, 133.
296  Ryökäs 2001, 136.
297  Ryökäs 2001, 137.
298  Ryökäs 2001, 137.
299  Ryökäs 2001, 137.
300  Ryökäs 2001, 137-138. Ryökäs lisää vielä: “Tuskin mikään auttamistilanne on niin
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Kun autetaan ihmistä, joka ei ole kristitty, ”Lähtökohtana on tällöin

Jumalan rakkaus. Silloin kun Jumalan rakkaus suuntautuu mitättömään ja

alhaiseen ihmiseen, häneen, joka ei mitään ole, kyseinen ihminen ei edes voisi olla

tekojen kohde. Vasta rakkauden herättämään uskoon vastaaminen tekee hänestä

olevaisen ja mahdollistaa objektina ja subjektina olemiseen. --- Vastatessaan

Jumalan rakkauteen uskolla muuttuu ihminen objektista subjektiksi. Näin hän on

sekä avun kohde että osallistuja. Avun kohde autetaan osallisuuteen ja

subjektiuteen.” Yhteenvedossa Ryökäs toteaa: ”Hyvän tekeminen lähimmäiselle

voi toteutua siten, että auttaja on Kristuksena autettavalle ja autettava Kristuksena

auttajalle. Tällöin toteutuu samanaikaisesti subjektina ja objektina oleminen.

Toisaalta hyvän tekeminen lähimmäiselle toteutuu myös silloin, kun autettava

saatetaan pysyvästä kohteena olemisen tilasta vastavuoroiseen kohteena ja

osallistujana olemiseen.”301 Tämä tapahtuu siten, että kohde ”löytää ei-mitään

olemisen tilalle Kristuksena olemisen.”302

4.3 Ekumeeniset koinonia-keskustelut

VOY:n mukaan koinonia-teologia on tullut diakonia- ja yhteiskuntatyön

teologiaan ensisijaisesti ekumeenisista keskusteluista: ”Kun Kirkon diakoniatyön

keskus ja Kirkon yhteiskunnallisen työn keskus vuonna 1991 yhdistettiin Kirkon

diakonia- ja yhteiskuntatyön keskukseksi, syntyi tarve hahmottaa näiden työalojen

yhteistä strategiaa. Yhteinen visio on ilmaistu vuonna 1995 julkaistun kirjan

otsikossa ”Osallisuuden ja jakamisen yhteisö”. Se nousee ekumeenisissa

keskusteluissa esiin nostetun uustestamentillisen käsitteen ”koinonia” pohjalta.”303

Kuten jo todettua, kahdeksan vuotta tuoreempi VOY seuraa edeltäjäänsä

koinonia-puheessaan. VOY nojaa samaan ekumeeniseen antiin kuin OJY:kin.304

VOY:n kappaleessa ”Ekumeenisia vaikutteita” todetaan, että

kansainvälisesti diakoniassa on viime vuosina vaikuttanut ajatus kirkosta, joka

yksipuolinen, etteikö siinä molemmat toimisi sekä osallistujana että kohteena.”
301  Ryökäs 2001, 138.
302  Ryökäs 2001, 139.
303  VOY 2003, 14-15.
304  Kuten on jo tullut ilmi, muutenkin VOY:n teologia on hyvin samanlaista kuin OJY:n. Tämän

toteaa Veikkola 2005: “Vuonna 1995 julkaistu linjaus, Osallisuuden ja jakamisen yhteisö,
muodosti hyvän lähtökohdan työskentelylle.” (s. 25) OJY muodosti siis hyvän lähtökohdan
VOY:n työstämiselle. Mielestäni tuon voisi sanoa vahvemminkin: VOY:n diakonian teologia
on aivan samanlaista kuin OJY:nkin. Toisaalta totta on varmasti Veikkolan lausuma:
“Lamavuosien kehitys oli kuitenkin muuttanut diakonian ja yhteiskuntatyön
toimintaympäristöä siinä määrin, että uusi tilannearvio oli tarpeen.” (s. 25)
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elää solidaarisena köyhille, tärkeänä teemana eläminen köyhien kanssa eikä vain

toimiminen heidän puolestaan. Yhtenä vaikuttimena tällaiseen diakonian

teologiaan on ollut vuonna 1980 KMN:n julkaisema kirja ”Towards a church in

solidarity with the poor.” VOY suhtautuu kuitenkin kriittisesti liialliseen köyhien

aseman korostamiseen: ”Köyhien ensisijaisuus ei sovi kuitenkaan työn

kohdistamisen ainoaksi kriteeriksi yhteiskuntatyössä, jonka perustavoitteena on

yhteyden löytäminen työikäiseen ja yhteiskunnallista vastuuta kantavaan

väestöön.”305 VOY toteaa, että KMN:n visio on vaikuttanut ”monissa maissa

kirkon diakonian ja yhteiskunnallisen työn kehitykseen muuttaen sitä

radikaalimmaksi ja poliittisesti tietoisemmaksi.”306 Paitsi että yhteiskuntaaan

vaikuttaminen on tullut 1900-luvun lopulla uutena teemana diakonia- ja

yhteiskuntatyöhön, myös ympäristökysymykset ja kestävä kehitys-teema ovat

löytäneet paikkansa Suomessa erityisesti ORLE-prosessin myötä.307 Vapautuksen

teologia on vaikuttanut kansainvälistymisen myötä Suomessakin diakonia- ja

yhteiskuntatyön köyhyys-, tuloerot- ja vähemmistöryhmät- ym. teemoihin.308

VOY ei erittele tarkemmin sitä, mistä lähteistä tai mistä tietystä

ekumeenisesta kokouksesta koinonia-puhe nousee. Veikkola korostaa ORLE-

prosessin merkitystä myös koinonia-puheen kannalta:  ”ORLE-prosessiin

liittyvässä teologisessa pohdinnassa on viime aikoina noussut eräänlaiseksi

avainkäsitteeksi kreikankielinen käsite koinonia --- Viimeaikaisessa

ekumeenisessa keskustelussa on yhteyttä kirkkojen ykseyspyrkimysten ja niiden

sosiaalieettisen vastuun (ORLE) välille etsitty nimenomaan koinonia-käsitteen

pohjalta. Se tuli ekumeeniseen käyttöön bilateraalisissa keskusteluissa, joissa

kreikkalainen muoto osoittautui joissakin yhteyksissä käyttökelpoiseksi

laajennukseksi latinan sanalle ’kommuunio’, yhteys. Sitä käytetään kuvaamaan

yhteyspyrkimysten päämäärää ilman orgaanista ykseyttä, joka edellyttää opillisten

esteitten poistamista.”309 Toisaalla Veikkola toteaa vuoden 1995 OJY:stä

puhuessaan: ”Yhteinen teologinen lähtökohta löytyi raamatullisesta käsitteestä

305  VOY 2003, 13.
306  VOY 2003, 13.
307  VOY 2003, 12-14. Katso myös esim. Veikkola 1993: ORLE-prosessi “toi aikaisempiin

teemoihin voimakkaasti mukaan myös kirkon vastuun ympäristökysymyksistä.” (s. 131)
308  VOY 2003, 11-12.
309  Veikkola 1993, 132. Saarinen 1994 esittelee Faith and Order-liikkeen kolme vaihtoehtoista

ykseysmallia, joista yksi on “orgaaninen ykseys, jossa tietyn maantieteellisen alueen kaikki
kirkot todella sulautuvat yhdeksi kirkoksi siten, että vanhat tunnustukselliset identiteetit
tavallaan lakkaavat ja kuolevat pois.” (s. 113) Saarinen toteaa, että ORLE-prosessissa haettu
yhteys on pikemminkin konsiliaarista yhteyttä, joka on orgaaniseen ykseyteen verrattuna
huomattavasti kevyempää yhteyttä. (Saarinen 1994, 115-116)
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koinonia, joka merkitsee osallisuutta ja jakamista. Se oli noussut keskeiseksi

kirkkojen yhteisissä ekoteologisissa selvittelyissä, joihin olin juuri perehtynyt.”310

VOY siis korostaa koinoniaan pyrkimistä. Herää kysymys, miksi juuri

koinoniaan. Ekumeenisissa pyrkimyksissä on ymmärrettävää, jos yhteistä

diakoniasta säveltä etsittäessä tukeudutaan koinoniaan, joka ei edellytä ”opillisten

esteitten poistamista”, mitä ”kommuunio” ilmeisesti puolestaan edellyttää. Mutta

miksi koinoniaan pyritään Suomessa? Onko ajatuksena, että Suomen ev-lut.

kirkon sisällä on opillisia esteitä, jotka vaativat puhuttavan juuri koinoniasta?

Tällaista linjauksia tehtäessä tuskin on ajateltu. Koinonia-puheen kun ei ole

tarkoitus linjauksissa vastata ekumeenisiin ekklesiologisiin haasteisiin. Veikkolan

kirjoituksista on ymmärrettävissä, että koinonia-korostuksen tuleminen diakonia-

ja yhteiskuntatyön teologiaan on monen tekijän summa: ekumeeniset koinonia-

keskustelu sattui oikeaan saumaan diakonia- ja yhteiskuntatyön visiota haettaessa

ja sai visiossa ratkaisevan paikan muiden yhteisöä korostavien näkökulmien

rinnalla. Koinoniaa ei siis otettu kantavaksi teemaksi siksi, että se ei vaadi

opillisten esteitten poistamista. Sen sijaan koinonia-teemaassa visiossa on tärkeää

yhteisöllisyyden korostus ja seurakuntadiakonia. Edelleen voi kysyä, miksi juuri

koinonia-puhe on otettu linjausten kantavaksi teemaksi. Yhteisöllistä näkökulmaa,

kun pitävät erityisesti esillä myös esitelty Lutherin teologiaan liittyvä

kommuunio-ajattelu sekä kaikki seuraavassa kappaleessa esiteltävät diakonian

yhteisöllisyyttä korostavat mallit. Lisäksi koinonia-ajattelu ei Saarisen mukaan ole

tuonut ekumeenisiin keskusteluihin oikeastaan mitään uutta verrattuna sitä

edeltäneeseen kommuunio-ajatteluun.311 Linjauksiin ORLE-prosessista nostettu

koinonia-puhe näyttää tuovan muassaan ympäristönäkökulmaa, jota muissa

yhteisöllisyyttä korostavissa ajatuksissa ei pidetä esillä.

310  Veikkola 2005, 20.
311  Saarinen 1994, 118-119. Saarinen käsittelee KMN:n Canberran yleiskokouksen koinoniaan

liittyvää ajattelua ja toteaa: “Kommuunion käsite on ekumeenisen liikkeen historiassa aina
ollut keskeinen, joten mistään varsinaisesti “uudesta” löydöstä ei ole kysymys.” Katso myös s.
180. Saarisen mukaan kommuunio- tai koinonia- ekklesiologialla ei ole suurta eroa, vaikka ne
sisältävätkin eri käsitteet.
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4.4 Philippin ja Moltmannin seurakuntaa korostava diakonian

teologia linjausten koinonia-teologian inspiroijina

VOY:ssä todetaan: ”Toisen maailmansodan jälkeen käydyn diakoniaa koskevan

teologisen keskustelun eräs leimallinen piirre on ollut käsitys, että diakonia on

kirkon olemassaolon laatua, kirkon järjestysmuotoa konstituoiva elementti.

Kirkon perustehtävää ja järjestysmuotoa on luonnehdittu diakoniseksi, koska

kirkon olemassaolo perustuu Kristuksen uhriin ja ”diakoniaan”. Diakoniassa

kirkko elää uskonsa näkyvällä tavalla todeksi maailmassa. Tässä heijastuu

suomalaiseen keskusteluun paljon vaikuttaneen saksalaisen Paul Philippin

näkemys. Hänen mukaansa diakonia on Kristusta elämässään seuraavien

kristittyjen ja heidän yhteisönsä, ´Kristuksen ruumiin´, elämäntapa.”312 Philippin

näkemykset ovat erityisesti Matti Järveläisen kautta vaikuttaneet suomalaiseen

diakonian teologiaan yleensä.313 Philippin ajatukset vaikuttavat ja näkyvät myös

tämän tutkimuksen lähteissä. Tämän enempää Philippistä itsestään ei lähteissä

mainita, mutta linjausten koinonia-teologiassa on paljon yhteisiä piirteitä

Philippin diakonian teologian kanssa.

Keskeinen yhteinen piirre on juuri se, että diakoniaa ei suinkaan tarkastella

tai pidetä yksittäisten kristittyjen toimintana, vaan kristittyjen yhteisön toimintana.

Philippin teologiassa diakonian ja kristittyjen yhteisön kytkös toisiinsa on vielä

vahvempi kuin KDY:n linjauksissa. Järveläisen mukaan ”Philippin

Christozentrische Diakonie-teoksen viimeinen lause kokoaa kaiken: Joka tahtoo

puhua oikein diakoniasta, hänen on puhuttava oikeasta kirkosta. Mutta myös: Joka

tahtoo puhua oikein kirkosta, hänen on puhuttava diakoniasta.”314 Mainitun

Philippin diakonian teologian yleisesityksen nimikin jo viittaa toiseen Philippille

erittäin keskeiseen diakoniaa määrittävään tekijään - Kristus-keskeisyyteen. Tämä

Philippille tärkeä teema ei ole niinkään esillä KDY:n linjauksissa. VOY kyllä

pitää esillä Jeesuksen esimerkkiä diakonisessa ja koinonisessa toiminnassa315,

mutta Philippille Christozentrische Diakonie merkitsee jotakin paljon syvempää.

312  VOY 2003, 10.
313  Katso Järveläinen 1977, Järveläinen 1988 ja Järveläinen 1991 sekä Henttonen 1997, 84:

“Hänen teologiansa on Suomessa tullut tunnetuksi erityisesti Matti Järveläisen väitöskirjan
“Rakkaudessa elävä yhteisö – Paul Philippin käsitys diakoniasta kirkon uskon ja elämän
ilmauksena” välityksellä.”

314  Järveläinen 1988, 135. katso myös s. 113-114. S. 114: “Oikea seurakunta on Philippille se
konkreettinen koinonia, jossa vanhurskauttava usko realisoituu seurakunnan diakonisena
elämänmuotona, diakonaattina.”

315  VOY 2003, 6 ja 15.
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Philippin diakoniateoriaa ei sen laajuuden ja monipuolisuuden vuoksi ole syytä

tässä selostaa tarkemmin, mutta Kristus-keskeisyydestä Järveläinen todistaa

seuraavasti: ”Philippin diakoniateorian kristologia on osoittautunut perustavaa

laatua olevaksi. Evankelinen teologia ei tunne toista yhtä perusteellista, näin

laajaan eksegeettiseen sekä dogmi- ja teologianhistorialliseen materiaaliin

nojaavaa diakonisen perustan selvitystä. Philippin diakoniateorian kristologia on

sui generis!”316

Jürgen Moltmannista todetaan VOY:ssä seurakunnan diakonia-

luonteisuudesta puhuttaessa seuraavasti: ”Jürgen Moltmann puolestaan nostaa

eskatologisesta Jumalan valtakunta-ajatuksesta käsin ohjelmakseen seurakunnan

diakonisoinnin ja diakonian seurakunnallistumisen.” (edellä on puhuttu Philippistä

ja Mannermaasta). VOY:ssä edellistä lausetta ei avata enempää. Henttosen

mukaan Moltmannin ajatteluun kuuluu seuraava käsitys: ”Siinä, mitä Kristus teki

ja kärsi, on Jumalan eskatologisen valtakunnan tulevaisuus jo alkanut maan

päällä. Ylösnousemus ja Pyhän Hengen vuodattaminen ovat Kristuksen vapauden

toteutumista jo nyt maailmassa. Tämän välityksellä maailmasta voi jo nyt

konkreettisesti tulla Jumalan valtakunnan koekenttä ja diakoniasta toimintaa,

jonka sisältö ja merkitys määräytyy Jumalan lopullisen pelastustyön

näkökulmasta.”317 Näin eskatologia ja diakonia linkittyvät toisiinsa.

Koinonialla ja diakonialla on selvä yhteys Moltmannin teologiassa:

”Jeesuksen tehtävä kattaa koko pelastuksen. Tässä merkityksessä se sulkee

sisäänsä koko hänen toimintansa julistavana, parantavana, kutsuvana ja

kokoavana. Se on aina samanaikaisesti missiota ja diakoniaa, joiden edellytys ja

seuraus on koinonia.”318 Tässä tullaan erittäin lähelle luvussa 4.1 käsiteltyä

VOY:n ajatusta siitä, että missiota, koinoniaa ja diakoniaa ei voi erottaa toisistaan.

Henttosen mukaan koinonian ja diakonian yhteys Moltmannilla on erityisen

kiinteä.319 Oikeastaan diakoniaa ja seurakuntaa ei voi mitenkään erottaa toisistaan.

Henttonen toteaa: ”Moltmannin ohjelmallinen ja usein siteerattu julistus kuuluu:

”Näen vain yhden ulospääsytien: seurakunnan diakonisointi ja diakonian

316  Järveläinen 1988, 64, Kristus-keskeisyydestä laajemmin s. 49-78. Philippin Kristus-keskeisestä
diakonian teologiasta tiivistetysti myös Henttonen 1997, 84-88. Henttonen toteaa ykskantaan:
“Philippin diakoniakäsitys on korostetun Kristus-keskeistä” (s. 86) ja “Philippin tulkinta
diakoniasta on ennen kaikkea raamatullisesti perusteltua Kristus-keskeisyyttä.” (s. 84)

317  Henttonen 1997, 104.
318  Henttonen 1997, 104. Katso myös Henttonen 1997, 106: “Diakonia lankeaa Moltmannin

ajattelussa yhteen sekä mission että koinonian kanssa. Koinonian ja diakonian keskinäinen
suhde on hänen tulkinnassaan selvästi dialektinen ja sisäkkäinen.”

319  Henttonen 1997, 102-108, erityisesti s. 104 ja 106-108.
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seurakunnallistuminen”.”320 Juuri  tätä  ajatusta  siteeraa  myös  VOY321. VOY:n ja

Moltmannin diakonian teologian yhteinen piirre on juuri diakonian ja

seurakunnan yhteen liittäminen siten, että diakonia olisi koko seurakunnan

toimintaa ja seurakunta olisi nimenomaan diakoninen seurakunta. Koinoniassa

tämä molempien mukaan toteutuu.

Reinhard Turren ajattelussa on monia yhteisiä piirteitä Lutherin ajattelun

kanssa. Kristillisessä yhteisössä ei voi tehdä jyrkkää jakoa auttajiin ja autettaviin:

”Jumalan luotujen keskellä ei voi olla jakoa ylhäällä oleviin vahvoihin ja alhaalle

jääviin heikkoihin. Kristuksen seurakunta on aina terveiden ja sairaiden

seurakunta, koska molemmat tarvitsevat Jumalan pelastusta. --- Turre perustelee

avun vastavuoroisuuden, joka ylittää kaikki auttajan ja autettavan väliset subjekti-

objekti-jaot kristologisesti, ekklesiologisesti ja luomisteologisesti.”322 Tosiasia,

että jokainen tarvitsee armahdusta, kutsuu ihmiset armahtamaan toinen toistaan.

Diakonisessa seurakunnassa tämä toteutuu.323

Henttosen mukaan Ulrich Bach korostaa, että diakonia on Kristus-

keskeisyytensä johdosta ”laadullisesti toisenlaista kuin kaikki muu sosiaalityö.

Kristuksessa kumoutuu myös seurakunnallisella tasolla jako auttajiin ja

autettaviin. Seurakunnassa ”Kristuksen ruumiina” jokainen jäsen on omalla

paikallaan korvaamaton ja siksi aivan yhtä tärkeä kuin toisen paikan haltija.

Diakonialla on ekklesiologinen ulottuvuus ja kristologinen laatu. Lutherin

teologian vaikutteet ovat Bachin ajattelussa selkeät.”324 Bachille on erityisen

tärkeää, että mitään jakoa auttamisen subjekteihin ja objekteihin ei tehdä. Tämän

syynä on ristinteologia, joka ”merkitsee antropologista vallankumousta. Sen

mukaan ihminen ei ole jotakin, koska hän on itse tehnyt jotakin itsestään. Ihmisen

elämän, arvon ja identiteetin perusta on Jumalan armossa.”325 Ihmisten radikaali

yhteys perustuu Bachin mukaan luomiseen ja lunastukseen.326

Heinrich Pompey huomauttaa käsitelleessään auttamisen raamatullisia

perusteita, että kristillinen seurakunta on karitatiivinen yhteisö: ”Karitatiivinen

communio tai koinonia muodostui varhaisten kristittyjen tuntomerkiksi.”327

Pompeyn mukaan karitatiivinen koinonia saa luonnehdinnan Roomalaiskirjeessä

320  Henttonen 1997, 106.
321  Henttonen on kuulunut myös VOY:ä valmistelleeseen työryhmään, katso VOY 2003, 4.
322  Henttonen 1997, 101.
323  Henttonen 1997, 101. Laajemmin Turresta Henttonen 1997, 93-101.
324  Henttonen 1997, 110.
325  Henttonen 1997, 110.
326  Henttonen 1997, 110. Laajemmin Bachista Henttonen 1997, 108-116.
327  Pompey 2003, 117.
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Paavalin tavasta verrata seurakuntaa yhteen ruumiiseen Kristuksessa.328 Hermann

Steinkampin sosiaalipastoraalin mallissa yhteisöllisyys on keskeinen muoto ja

metodi: ”Toisaalta sen (sosiaalipastoraalin V.K.) sosiaaliseen laatuun kuuluu

ongelman kohtaamien ihmisten tukeminen ja valmentaminen keskinäiseen

solidaarisuuteen, yhteisöllisyyteen, jonka tavoitteena on yhteinen toiminta

ongelmien voittamiseksi.”329

Juha Pihkala ja Kerttu Inkala kirjoittavat molemmat 1991 ilmestyneessä

diakonian teologian oppikirjassa ”Hoivatkaa toinen toistanne”, jossa on

yhteisöllinen, seurakuntadiakoniaa korostava näkökulma. Pihkalan keskeinen

sanoma on, että auttamista toteuttaa yhteisö, jossa kaikkien armolahjat pääsevät

käyttöön330, ja kristittyjen yhteisössä ei saa tehdä jyrkkää maallikko-työntekijä-

vastakkainasttelua, sillä kaikki kristityt ovat kastettuja yhteiseen pappeuteen,

minkä perusteella diakoninenkin toiminta kuuluu kaikille seurakunnan jäsenille331.

Kerttu Inkala unelmoi diakoniaseurakunnasta, jossa usko ja rakkaus eivät ole

toisistaan irrallisia, kuten ne Suomen ev-lut. kirkossa ovat olleet. Sen sijaan usko

ja rakkaus vaikuttavat samanaikaisesti, ja tästä seuraa, että diakonia on oleellinen

osa kirkon kaikkea toimintaa. Diakonian ei voi ajatella seuraavan uskoa, kuten

ennen on ajateltu rakkauden seuraavan uskoa. Diakoniaseurakunnassa diakonia on

”uskonyhteisöön kuuluva elämäntapa, joka saa voimansa evankeliumista ja

sakramenteista ja muotonsa ja suuntansa tämän päivän hädästä.”332 Inkalan

mukaan diakonian tulisi olla yhteisöllistä toimintaa, sillä pitäisi olla voimakas

yhteys jumalanpalvelukseen sekä sanaan ja sakramentteihin. Inkala tukeutuu

paljolti Lutherin teologiaan.333 VOY:n teologialla on paljon yhteyksiä tähän

Inkalan ajatteluun, mikä tulee ilmi kohdassa ”yleiset tavoitteet”334, joista yksi on

”diakoniaseurakunnan rakentuminen”. Siinä todetaan mm. ”Diakonian virka on

osa kirkon olemuksen toteuttamiselle välttämätöntä uskon ja rakkauden virkaa,

johon kuuluu myös liturgisia tehtäviä.”335

Nämä kaikki edellä käsitellyt edustavat juuri sitä diakonian teologian

keskustelua, josta VOY toteaa ”Toisen maailmansodan jälkeen käydyn diakoniaa

328  Pompey 2003, 117. Katso myös s. 105.
329  Henttonen 1997, 117. Katso myös s. 118.
330  Pihkala 1991, 137: “Mikäli ihmisiä ja maailmaa pyritään auttamaan kouraantuntuvasti, sen voi

tehdä vain yhteisö, jossa yksittäisten ihmisten luonnon- ja armolahjat pääsevät hedelmälliseen
vuorovaikutukseen toisten kanssa.” Katso myös s. 130

331  Pihkala 1991, 138-140.
332  Inkala 1991, 196.
333  Inkala 1991, 191-206, erityisesti s. 194-199 ja 203-204.
334  VOY 2003, yleiset tavoitteet esitellään sivuilla 42-44.
335  VOY 2003, 43.
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koskevan teologisen keskustelun eräs leimallinen piirre on ollut käsitys, että

diakonia on kirkon olemassaolon laatua, kirkon järjestysmuotoa konstituoiva

elementti.”336 Tämä käsitys on myös merkittävä osa KDY:n diakonian teologian

lähtökohtaa, jossa yhteisölle annetaan suuri merkitys.

4.5 Ihminen yhteisön jäsenenä

Veikkola toteaa koinoniasta: ”Koinonia diakonian perusmallina johtaa

korostamaan yhteisöelämää ja siinä kannettavaa vastuuta toisistamme. Diakonia

on silloin yhteisönä elettävää elämää, jota leimaa keskinäinen huolenpito. Siinä ei

silloin erotella kovin jyrkästi ihmisiä autettaviin ja auttajiin, viranhaltijoihin ja

asiakkaisiin. Siinä ne, jotka kärsivät, tarttuvat toisia kärsiviä kädestä ja sanovat:

”Lähdetään yhdessä etsimään korjausta tilanteeseen!”. Ihmiset otetaan

täysivaltaisina, itsenäisinä, omaehtoisina ihmisinä eikä auttamisen kohteina. ---

Tätä ”koinonista diakoniaa” voidaan toisella, maallisemmalla nimellä kutsua

yhdyskuntatyöksi. Siinä ei ylhäältä käsin viedä apua ihmisille irrallisina yksilöinä,

vaan lähdetään yhdessä ihmisten kanssa etsimään sellaisia yhteisöllisiä

elämänmuotoja, joissa ihmisten vaikeudet voitettaisiin tai ainakin opittaisiin

elämään niiden kanssa paremmin.”337 Edellisessä on tiivistettynä se, minkälaiseen

yhteisöllisyyteen linjaustenkin koinonia-diakoniassa pyritään.

Tällainen koinoninen diakonia on mitä suurimmassa määrin sosiaalista

toimintaa. Ihmisten yhdessä toimiminen ja ihmisten kanssa toimiminen korostuu.

Ihmisiä ei myöskään pyritä auttamaan ”irrallisina yksilöinä”. Tällaisessa

ajattelussa ihmistä pidetään sen sijaan erityisesti sosiaalisena olentona. Linjausten

yhteisöllisyyttä ja yhteisöä korostava malli johtaa kysymään, voiko ihminen

ylipäätään toimia ja olla yksin, voiko hän toteuttaa itseään yksin, ilman yhteisöä.

Linjaukset eivät ota suoraan kantaa ihmisen mahdollisuuksiin toteuttaa itseään

yhteisöjen ulkopuolella. Tällaista mahdollisuutta ei suoraan tyrmätä, mutta

ilmeistä on, että ainakaan täysi ihmisyys ei voi toteutua, jos ihminen elää

yksinäisyydessä ilman edes jonkin yhteisön jäsenyyttä. KVS:ssa todetaankin

ykskantaan: ”Kukaan ei voi toteuttaa ihmisyyttään yksin; tarvitaan

vuorovaikutusta, suhdetta toiseen.”338 Onkin selvää, että ilman yhteyttä toisiin

ihmisiin yksilö ei voi esimerkiksi jakaa kokemuksia ja luoda uusia ihmissuhteita,

336  VOY 2003, 10.
337  Veikkola 1997, 83.
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joita linjauksetkin pitävät diakoniassa ja yhteiskuntatyössä tärkeinä asioina.

Edelleen linjausten mukaan täysi ihmisyys koinonian ulkopuolella ei voine

onnistua sillä, koinoniassahan tulevat ”ihmiset osallisiksi toinen toisistaan.”339

Lisäksi kirkon tehtävä on auttaa ihmisiä ”elämään vastuullista elämää yhdessä

toisten kanssa.”340 (alleviivaus V.K.) Linjausten mukaan yhteisöön kuuluminen on

ihmiselle merkityksellistä erityisesti siksi, että yhteisössä ja yhteisöllisyydessä

ihminen tulee konkreettisesti autetuksi ja parannetuksi, kuten tulee ilmi luvussa

4.7.

KP:ssa on myös mielenkiintoinen tähän teemaan liittyvä ajatus:

”Evankeliumi on sanoma osallisuudesta, vieraantuneen ja syrjäytyneen ihmisen

mahdollisuudesta päästä osalliseksi Jumalan valtakunnasta ja sen avaamasta

uudesta ihmisyydestä.”341 KP tarjoaa sinänsä mielenkiintoisen määritelmän

evankeliumista. Tässä mielenkiinto kohdistuu termiin ”uusi ihmisyys”. Käsitettä

ei enempää avata, mutta ilmeisesti ”uusi ihmisyys” tarkoittaa liittymistä ”Jumalan

armon osallisuuteen ja siihen perustuvaan keskinäiseen elämänyhteyteen ja

jakamiseen.”342 Armon osallisuuden lisäksi ”uusi ihmisyys” tarkoittaa myös

osallisuutta toisiin ihmisiin, olemista liitettynä ”keskinäiseen elämänyhteyteen ja

jakamiseen” heidän kanssaan. Tästä on edelleen tehtävissä sellainen johtopäätös,

että ”uusi ihmisyys”, mitä ilmeisimmin siis täydempi ja parempi ihmisyys

toteutuu koinoniassa, yhteisössä. Linjaukset eivät tunne käsitettä ”vanha

ihmisyys”, mutta kun on olemassa ”uusi ihmisyys”, on kai oltava jotakin ”vanhaa

ihmisyyttä”. Se lienee puolestaan jotakin sellaista, jossa ei olla osallisia armosta ja

keskinäisestä elämänyhteydestä toisten kanssa.

Yhteisöllisyyden puute ei aiheuta ainoastaan sosiaalista vajausta, vaan

KP:n mukaan ”sosiaalinen eristyneisyys ja kodittomuus tuo helposti mukanaan

henkisen kodittomuuden.”343 Käytännössä yhteisöllisyyttä korostavassa

koinonisen diakonian päihdetyössä kaikilla ”on oikeus kuulua armahtavaan

yhteisöön ja saada apua kärsimykseen”, ja seurakuntayhteisö ”kutsuu mukaan

kaikki alueen ihmiset.”344 VOY:n ajatus siitä, että koinoniassa  ihmisillä on

”osallisuus toinen toisistaan” jää epäselväksi. Mitä osallisuus toisista ihmisistä

on?  On vaikea saada selvää, mitä se linjauksissa lopulta tarkoittaa. VOY

338  KVS 2005, 17.
339  VOY 2003, 16.
340  VOY 2003, 41-42.
341  KP 2005, 6.
342  KP 2005, 6.
343  KP 2005, 5.
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määrittää tätä osallisuutta seuraavasti: ”Osallisuus Kristuksesta on samalla

osallisuutta toisistamme: yhteyttä ja jakamista, yhteisöllisyyttä,

solidaarisuutta.”345 Osallisuus Kristuksesta ja osallisuus toisista ihmisistä sidotaan

yhteen, ja nähtävästi tämä osallisuus tarkoittaa elämistä yhteisöllisyydessä, jossa

ollaan solidaarisia yhteisön kaikille jäsenille. Epäselväksi jää  edelleen erityisesti

se, mitä tarkoittaa, että osallisuus Kristuksesta on samalla osallisuutta

toisistamme. Itse termiä ”osallisuus” linjauksissa määritellään muualla VOY:ssä

enemmän. Osallisuus tarkoittaa sitä, että ihmiset tuntevat todella kuuluvansa

yhteisöön, ovat kiinnostuneita siitä ja haluavat vaikuttaa siihen.346 Osallisuus on

VOY:lle tärkeä käsite, esiintyyhän se linjauksen otsikossa ja itse linjauksen

tekstissä toistuvasti.

Vastakohtana yhteisölliselle ihmiskäsitykselle linjauksissa nähdään

uusliberalistinen ja individualistinen eetos, jonka lähtökohta on yksilökeskeinen.

VOY:ssä todetaan ensinnäkin, että individualismi vaikuttaa aatteena

yhteiskunnassa murentaen yhtenäiskulttuuria, jossa kirkolla oli paikkansa.347

Toiseksi esitetään, että ”Individualistinen elämäntapa, yksilöllisyys ja

yksilönvapaus voimistuvat. --- Yhteisöllinen huolenpito ja auttaminen

heikkenevät. Hedonistiset kulutusarvot ja liberaalit vapausarvot vaikuttavat

yhdessä yksilökorostuksen lisääntymiseen.”348 Siksi ”Individualismin ja

kilpailutalouden hallitsemassa yhteiskunnassa, jossa ihmisten on kamppailtava

omasta paikastaan ja menestyksestään, kirkon haastava tehtävä on pitää esillä

välittämisen, huolenpidon ja solidaarisuuden arvoja. Niitä ilman yhteiskunnasta

tulee kova ja kylmä.”349 Epäsuorasti annetaan siis ymmärtää, että individualismi ja

kilpailutalous eivät kykene näitä arvoja esillä pitämään. Sen sijaan välittäminen,

huolenpito ja solidaarisuus ovat nimenomaan koinoniassa keskeisiä. KP ei tartu

individualismiin, mutta toteaa nykyajan ongelmaksi seuraavan: ”Evankeliumeista

välittyvää armahtavan kohtaamisen ja yhteisöllisyyden sanomaa haastaa

yhteisöjen ohentuminen, jopa rappio.”350 Kaiken edellä sanotun summa on

seuraava: linjausten koinonisessa diakoniassa ihmistä pidetään parhaimmillaan

344  KP 2005, 10. Katso myös s. 15.
345  VOY 2003, 16.
346  VOY 2003, 43.
347  VOY 2003, 34.
348  VOY 2003, 33. Samassa yhteydessä mainitaan myös: “Toisaalta on myös merkkejä uuden

sosiaalisuuden ja yhdessä tekemisen vahvistumisesta.” Yksilöllisyyden korostuksesta myös
KVS 2005, 6.

349  VOY 2003, 42.
350  KP 2005, 13.
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koinonian, yhteisön jäsenenä. Siinä hän saa parhaan avun. Ihmistä ei niinkään

nähdä tai oleteta erillisenä yksilönä toisin kuin individualistisessa ajattelussa, jota

linjaukset myös kritisoivat.

4.6 Jako subjekteihin ja objekteihin häviää

Koinonia-puheen ihmiskäsitysteeman liittyvä seikka on ajatus ihmisistä

subjekteina ja objekteina. Kuten luvuissa 4.2-4.4 tuli ilmi, linjauksissa katsotaan

Mannermaan Luther-tulkintaan, Philippin diakonian teologiaan ja Moltmannin

ajatteluun nojaten, että koinonisessa diakoniaseurakunnassa tällaista jakoa ei

voida tehdä. Kun koinoniassa kaikki ovat toinen toisensa auttajia, aiheuttaa tämä

välttämättä sen, että ei voida enää puhua diakonia- ja yhteiskuntatyön subjekteista

ja objekteista, auttajista ja autettavista. Koinoniassa ihmiset ovat ”osallisia

toisistaan” ja ”yhteys ja jakaminen tapahtuvat samalla tasolla”.351

Auttajan ja autettavan välisen rajan ”liukeneminen” tulee esille

linjauksissa perehdyttäessä siihen, miten diakoniaa ja yhteiskuntatyötä

käytännössä toteutetaan, ja miten sitä toteutettaessa perinteisesti auttajina pidetyt

itse saavat perinteisesti autettavilta pidetyiltä, ja miten vastaavasti autettavina

perinteisesti pidetyt ovat antavana osapuolena ja auttajina perinteisesti pidetyt

saavina osapuolina. Merkille pantavaa on, että päihteiden käyttäjien ei erityisesti

mainita siirtyvän koinoniassakaan antaviksi osapuoliksi. Sen sijaan vammaisten ja

vanhusten todetaan diakoniatyössä olevan myös antavia osapuolia.

”Vanhukset eivät ole vain työnkohteita; heillä on paljon annettavaa

yhteiskunnalle ja kirkolle.”352 Vanhuksilla on itse asiassa linjausten mukaan

merkittävä tehtävä yhteisön ja erityisesti nuorempien sukupolvien sosiaalista

pääomaa kasvattavina henkilöinä (tarkemmin seuraavassa luvussa 4.7). KVS:n

mukaan vanhukset voivat toimia vastuullisissakin tehtävissä ja

vertaistukitoiminnassa auttaa toinen toisiaan. ”Vanhukset voivat toimia

suorittavissa tehtävissä tai ottaa hoitaakseen vastuullisia tehtäviä

vapaaehtoistoiminnassa. Vertaistuen toimintamuodot vanhustyössä avaavat uusia

mahdollisuuksia, joiden kehittämisessä kirkon vanhustyö on avainasemassa.”353

Vertaistuki voi olla vuorovaikutusta, jossa jaetaan ”läsnäoloa, kokemuksia,

351  VOY 2003, 16.
352  KVS 2005, 7. Kohdassa Kirkon vanhustyön perustehtävä ja visio todetaan: “Toiminnassa

tuetaan vanhusten omien voimavarojen käyttämistä.” (KVS 2005, 16.)
353  KVS 2005, 6.
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ajatuksia ja tunteita”, ollaan ”samalla tasolla” ja ”aina antajina ja saajina”.354 KK

puolestaan linjaa: ”Vammaiset eivät ole vain ottavia vaan myös antavia

osapuolia.”355 Käytännön tasolla vammaiset ihmiset pitäisi saada mukaan

päätöksentekoon ja ajamaan omia asioitaan.356 Vammaisia pitäisi KK:n mukaan

rohkaista ”hakeutumaan kirkolliseen ammattikoulutukseen” ja ”Valmistuvia

ammattilaisia palkataan kirkollisiin tehtäviin.”357 Vaikka KK:ssa sanotaankin, että

vammaiset voisivat antavina osapuolina toimia kirkossa myös työntekijöinä,

suurempi peruste työnteolle näyttää kuitenkin olevan se, että ”Työ kuuluu ihmisen

perusoikeuksiin. Jokaisella on oikeus tehdä kykyjään ja voimavarojaan vastaavaa

työtä.”358 Tämä koskee myös vammaisia.

Se, että koinonisessa diakoniatyössä ihmisiä ei voi selvästi jakaa auttajiin

ja autettaviin ei poista sitä tosiasiaa, että ammattilaisilla on oma roolinsa, sillä

VOY:n sanoin koinonia ”ei sulje pois sitä erityisosaamista, jota diakonia- ja

yhteiskuntatyössä  on  pidetty  tärkeänä,  mutta  asettaa  sen  käyttöön

vuorovaikutuksessa toisten osaamisen kanssa.”359 Työntekijät eivät kuitenkaan

missään tapauksessa ole ainoita subjekteja, vaan maallikoilla tulisi linjausten

mukaan olla diakoniassa ja yhteiskuntatyössä paikkansa, linjauksethan korostavat

kautta linjan jokaisen seurakunnan jäsenen aktiivista toimintaa omassa

elinympäristössään ja yhteisön merkitystä.360 Kun jako auttajiin ja autettaviin

hälvenee ja jopa katoaa, kaikki ihmiset toimivat omalla tavallaan auttajina. KP:ssa

esitetään myös sellainen ajatus, että päihdetyön subjektina toimiikin itse asiassa

seurakuntayhteisö: ”Päihdetyön subjektina onkin salliva ja armollinen

seurakuntayhteisö, joka kutsuu mukaan kaikki alueen ihmiset.”361

Linjausten ihmiskäsitykseen näyttäisi kuuluvan sellainen ajatus, että

täydellistä ja valmista ihmistä ei ole olemassa. Ei ole olemassa ihmistä, joka ei

354  KVS 2005, 9.
355  KK 2003, 17.
356  KK 2003, 15.
357  KK 2003, 18.
358  KK 2003, 17.
359  VOY 2003, 16.
360  Esim. päihdetyössä yhteisöllisyys on oleellista, ei välttämättä niinkään minkään tietyn

ammattiryhmän toiminta: “Päihdehaittojen ehkäisyn tulisi läpäistä kaikki kirkon toiminta.
Tavoite ei ole myöskään sidottu mihinkään ammattiryhmään. Oleellista on pyrkimys luoda
turvallinen ja luottava ilmapiiri, missä yhteisöllisyys voi toteutua.” (KP 2005, 4) Toisaalta
KP:n visio korostaa työntekijöiden roolia: “Kirkon työntekijöillä on valmius kohdata ja auttaa
päihteistä ja päihdeongelmista kärsiviä. Kirkon päihdetyöntekijät ovat ammattilaisia, jotka
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ehkäisevät ja hoitavat päihdehaittoja.” Visiossa myös
vapaaehtoiset ja seurakuntayhteys otetaan esiin: “Kirkko tarjoaa vapaaehtoisille
mahdollisuuden osallistua päihdetyöhön ja kehittää itseään siinä, sekä tarjoaa kaikille
mahdollisuuden kuulua sallivaan ja armahtavaan seurakuntayhteyteen.” (KP 2005, 15)

361  KP 2005, 4, 10.
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tarvitsisi apua ja joka ei voisi muuttua. Olisi varmaankin liioiteltua sanoa, että

linjausten mukaan ihminen kuin ihminen on jatkuvassa avun ja hoidon tarpeessa,

mutta jokainen ihminen näyttäisi olevan sitä ainakin joskus. Lisäksi se, että

diakoniassa ihmisten kohdatessa kaikki ovat oikeastaan aina sekä antajia että

saajia, pitää sisällään sen ajatuksen, että jokaisella ihmisellä, vain auttajaksi

itsensä tuntevankin, on mahdollisuus saada jotakin.

Linjauksia lukiessa voi miettiä, onko kuitenkin olemassa auttamistyön

kohteita. Jo se, että on tehty päihdestrategia, vanhustyön strategia ja

vammaispoliittinen ohjelma kertoo siitä, että on tiettyjä ryhmiä, siis päihteiden

käyttäjät, vanhukset ja vammaiset, joita jollakin tavalla pidetään diakonian ja

yhteiskuntatyön erityisinä kohteina. Jos heitä ei pidettäisi työn erityisinä kohteina,

tällaisia strategioita ei olisi tarvinnut tehdä. Linjauksissa myös mainitaan

välähdyksenomaisesti joitakin erityisiä kohderyhmiä seuraavaan tapaan: ”Kirkko

koinoniana on kutsuttu jakamaan kaikkien kärsimys huolehtimalla köyhistä,

vaikeuksissa olevista ja syrjäytyneistä ja ajamalla heidän asiaansa...”362 VOY:ssä

mainitaan toistuvasti ”köyhät ja syrjäytyneet.”363 Lopputulema  on  siis  se,  että

vaikka koinonia onkin ”kasvokkain olemista toistemme kanssa”, eli kaikki

kaikkien puolesta, se on kasvokkain olemista ”erityisesti niiden kanssa, jotka

yhteiskunnassamme ovat heikoimpia.”364 George Orwellia mukaillen, kaikki

ihmiset ovat autettavia, mutta toiset ovat autettavampia kuin toiset.

4.7 Yhteisö auttaa ja parantaa

Linjauksissa tulee toistuvasti esiin yhteisön ja yhteisöllisyyden yksilöä auttava ja

parantava voima. Tämä kertoo luonnollisesti sellaisesta ihmiskäsityksestä, jossa

ihmistä pidetään yhteisön auttavan ja parantavan voiman kohteena. Ihmistä auttaa

se, että hän on yhteisön jäsen. Hänen mahdollisuutensa tulla autetuksi ja

parannetuksi on suuri, jos hän on osallinen yhteisöllisyydestä ja yhteisöstä.

Lisäksi koinoniassa yhteisöllisyys auttaa parhaimmillaan sekä kulloistakin

auttajaa että kulloistakin autettavaa. Yhteisöllisyyden auttavien tekijöiden olisi

362  VOY 2003, 16. Katso myös VOY 2003, 15; Jeesuksen toiminnassa oli tiettyjä kohderyhmiä:
“Tämän koinonian opetuslapset olivat kokeneet siinä tavassa, jolla Jeesus jakoi elämänsä
heidän kanssaan sekä syrjittyjen ja syrjäytyneitten ihmisten kanssa: sairaiden, köyhien,
sorrettujen, äänettömien ja ulosheitettyjen kanssa.” Sivulla 47 yhtenä kehittämistavoitteena on
seuraava: “Tuetaan henkisissä, sosiaalisissa ja taloudellisissa vaikeuksissa olevien ihmisten
mahdollisuuksia saada apua vaikeuksiinsa.

363 VOY 2003, 41, 48, 49.
364  KP 2005, 5.
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tarkoitus toteutua paitsi diakoniaseurakunnassa myös muissa ihmisten

muodostamissa yhteisöissä, kuten perhepiirissä, suvussa ja työyhteisöissä.365

Tämä kaikki kertoo osaltaan siitä, että linjauksissa korostetaan ihmistä

sosiaalisena olentona.

VOY:n mukaan ”Osallisuuden yhteisö antaa ihmisille mahdollisuden

kuulua johonkin, kokea itsensä tarpeellisiksi ja päästä osallisiksi niin aineellisesta

kuin henkisestäkin hyvästä, joka Jumalan lahjojen ja ihmisen työn tuloksena on

olemassa. Se on jakamisen ja huolenpidon yhteisö, joka ei holhoa, vaan antaa

mahdollisuuden vuorovaikutukseen, omien mahdollisuuksien löytämiseen ja

oman panoksen antamiseen.”366 Yhteisön yksilöön vaikuttavia myönteisiä

tekijöitä mainitaan useita. Edellä ilmi tulleiden lisäksi VOY:n mukaan ”Kokemus

yhteisöön kuulumisesta tukee yksilön sisäistä eheyttä ja antaa hänelle

merkityksen. Perhe, suku, naapurusto, kyläyhteisö, kaupunginosayhteisö,

työyhteisö ja erilaiset harrasteyhteisöt ovat parhaimmillaan yksilöä tukevia ja

yhteiskuntaa eheyttäviä yhteisöjä ja antavat mahdollisuuden omaehtoiseen

osallistumiseen.”367 ”Yhteisössä ihmisellä on mahdollisuus voimaantumiseen,

kokemusten jakamiseen ja uskonsa vahvistamiseen.”368 ”Yhteisö tarjoaa

muutoksen mahdollisuden arvoissa ja asenteissa.”369 Yhteisöllisyys tuo myös

yksilöille sosiaalista turvaa ja torjuu yksinäisyyttä370. Edelleen KVS:n mukaan

”Yhteisöllisyys on keskinäisessä yhteydessä elämistä, lepoa ja hiljentymistä.”371

Hieman epäselväksi jää tarkemmin perustelematon KVS:n lause: ”Yhteisöllisyys

antaa mahdollisuuden aktiiviseen vaikuttamiseen parempien elinolosuhteiden

saavuttamiseksi kaikille seurakuntalaisille.”372

Parhaimmillaan yhteisöjen katsotaan jopa eheyttävän yhteiskuntaa.

Yksilötasolla keskeistä näyttää olevan se, että yhteisö tarjoaa ihmiselle

mahdollisuuksia moniin hyviin asioihin, kuten myönteisiin muutoksiin, itsensä

tarpeelliseksi kokemiseen ja oman panoksen hyödyntämiseen. Edellä mainittujen,

mitä ilmeisimmin kaikkia ihmisiä koskevien seikkojen lisäksi, linjauksissa tulee

365  VOY 2003, 42: “Vastuun yhteisö kantaa vastuuta jäsenistään, mutta tukee myös jäseniään
vastuun kantamisessa niin perheessä ja lähiyhteisöissä kuin työ- ja talouselämässä, politiikassa,
tieteissä, taiteissa ja muussa yhteiselämässä.” Katso myös s. 43 ja 16, josta erit. “Kirkon
yhteiskunnallisena tehtävänä on pyrkiä saamaan aikaan ja vahvistamaan sellaisia yhteisöjä ja
rakenteita, joissa voidaan edistää hyvinvointia, yhteenkuuluvuutta ja oikeudenmukaisuutta.”

366  VOY 2003, 42.
367  VOY 2003, 43.
368  KVS 2005, 15.
369  KP 2005, 6.
370  VOY 2003, 48, KVS 2005, 9.
371  KVS 2005, 5. Katso myös KP 2005, 6.
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esiin kaksi ryhmää, joita yhteisöllisyyden ja yhteisöön kuulumisen katsotaan

erityisesti auttavan. Nämä ryhmät ovat vanhukset ja päihteiden käyttäjät.

Yhteisöllisyyden vanhuksia auttava voima tulee esiin KVS:ssa, päihteiden

käyttäjiä auttava voima puolestaan tulee luonnollisesti esiin KP:ssa.

Kuten luvussa 3.6 tuli ilmi, linjausten mukaan ihmisen

päihdekäyttäytymiseen ja siitä parantumiseen vaikuttavat lukuisat tekijät, joista

merkittäviä ovat yhteisöllisyyteen liittyvät seikat.373 Se, ettei kuuluta mihinkään

yhteisöön aiheuttaa sen, että ”ei koeta elämän mielekkyyttä eikä moraalista

velvoitetta noudattaa yhteisön normeja”, mikä altistaa päihteiden käytölle374.

Yhteisöllisyys ja yhteisöön kuuluminen puolestaan auttavat päihderiippuvuudesta

vapautumisessa. ”Seurakunta on yhteisö, joka tukee sosiaalista vastuuta.

Osallistuminen seurakunnan toimintaan vähentää tilaisuuksia päihteiden käytölle

sekä edistää päihteettömyyttä.”375 Yhteisöt pitävät KP:n mukaan myös yllä armoa

ja toivoa.376 ”Yhteisöllinen sitoutuminen luo myös sosiaalisen tukiverkoston ja tuo

ystävät, jotka vähentävät päihteiden käytön halua ja mahdollisuutta.”377 KP jättää

lausumatta julki sen mahdollisuuden, että tietynlainen yhteisöllinen sitoutuminen

parantumisen sijaan päinvastoin pahentaa ja ylläpitää riippuvuutta. Tämä riippuu

tietysti vain siitä, minkälaiseen yhteisöön sitoudutaan, esimerkiksi yhteisöllinen

sitoutuminen ns. ryyppyremmiin tuskin vähentää alkoholiriippuvuutta. Edellistä

seikkaa strategian tekijät lienevät pitäneet oikeutetusti itsestäänselvyytenä, jota ei

tarvitse ääneen lausuakaan. Yhteisöllisyyden päihteettömyyttä vähentäviä tekijöitä

ovat KP:n mukaan myös keskinäinen luottamus, yhteisten normien jakaminen ja

kuuluminen normeja vaaliviin verkostoihin.378 KP ei pidä täysin mahdottamana

sitä, että ihminen voisi selviytyä päihderiippuvuudesta yksin, mutta ”Yksin on

vaikea selviytyä ja löytää uutta ”käsikirjoitusta” elämälle.”379 Lisäksi todetaan

hyvin yksiselitteisesti, että riippuvuudesta toipumisessa ”tarvitaan toisten ihmisten

tukea.”380

372  KVS 2005, 5.
373  Esim. KP 2005, 9: “Yksilön vastuun ohessa on korostettava yhteisön merkitystä

päihdeongelmaisen toipumisessa.
374  KP 2005, 5: “Kun ei osallistuta mihinkään yhteisöön, ei koeta myöskään elämän mielekkyyttä

eikä moraalista velvoitetta noudattaa yhteisön normeja. Tämä on se maaperä, jossa alkoholin ja
huumeiden käyttö sekä rikollisuus kasvavat ja kukoistava.”

375  KP 2005, 7.
376  KP 2005, 6, 8 ja 15, jolla todetaan: “Kirkko vaikuttaa ja toimii päihteettömän elämän puolesta

luomalla armoa ja toivoa ylläpitäviä yhteisöjä.”
377  KP 2005, 4. Täysin identtisenä lause on myös KP:n sivulla 10.
378  KP 2005, 8.
379  KP 2005, 9.
380  KP 2005, 9. Kappale jatkuu: “Tukea tarvitsevat myös perheenjäsenet ja muut lähipiirissä
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Yhteisöllisyydessä ja yhteisössä erityisesti vanhuksia auttaa kuuluminen

johonkin ja sosiaalisen turvallisuuden kokeminen381. Yhteisöllisyys auttaa myös

yksinäisyyteen, joka KVS:ssa mainitaan vanhusten suureksi ongelmaksi.382

Yhteisössä vanhuksilla on myös mahdollisuus kasvattaa nuorempien sukupolvien

sosiaalista pääomaa, mikä on myös yksi tapa tuntea itsensä tarpeelliseksi ja saada

merkitystä elämälle.383 Yhteisöllisyys ei linjausten mukaan auta vain vanhuksia,

vaan myös nuorempia sukupolvia. Nuoremmat sukupolvet kun hyötyvät

vanhusten kanssa tekemisissä ollessaan vanhusten sosiaalisesta pääomasta.

”Strategian keskeisiä painopisteitä ovat vanhusten sosiaalisen pääoman ja

kokemuksen hyödyntäminen seurakuntatyössä ja tämän pääoman siirtäminen

nuoremmille sukupolville...”384 KVS käyttää myös käsitteitä ”inhimillinen

pääoma”,385 ”tietopääoma”386 ja ”henkinen pääoma”387. Sosiaalista pääomaaa

KVS määrittelee seuraavasti: ”Käsitteenä se on hyvin monitahoinen eikä sitä ole

yksiselitteisesti määritelty. Sosiaalinen pääoma on yhteisön ominaisuus, jonka

muotoja ovat verkostot, sosiaaliset suhteet, normit ja luottamus; ne antavat

ihmisille mahdollisuuden koordinoida omaa toimintaansa haluttujen tavoitteiden

saavuttamiseksi. Ihmisten väliset sosiaaliset siteet mahdollistavat luottamuksen

syntymisen ihmisten välille. Sosiaalista pääomaa voidaan sanoa resurssiksi, joka

parantaa elämän laatua.”388 KVS korostaa, että yhteisössä ja erityisesti perhe- ja

sukuyhteisöissä sosiaalista pääomaa siirtyy vanhemmilta nuoremmille, mistä

vanhemmat hyötyvät tuntiessaan itsensä tarpeellisiksi ja nuoremmat

kartuttaessaan tätä pääomaa. Tässä toteutuu KVS:n ajatus: ”Vuorovaikutuksessa

toistemme kanssa olemme aina antajina ja saajina.”389

elävät.”
381  KVS 2005, 6.
382  KVS 2005, 9.
383  KVS 2005, 10.
384  KVS 2005, 4. Katso myös s. 15 sekä 9-10, erit. “Vuorovaikutuksessa toistemme kanssa

kasvatamme sosiaalista pääomaa. --- Tätä pääomaa on vanhuksille kertynyt runsaasti pitkän
elämän aikana. Kirkon vanhustyö voi sitä sekä hyödyntää että toiminnallaan myös edelleen
lisätä. --- Nuoremmat sukupolvet tarvitsevat vanhusten elämänkokemusta ja tietotaitoa.” (s. 10)

385  KVS 2005, 7.
386  KVS 2005,
387  KVS 2005, 25.
388  KVS 2005, 10. VOY:n mukaan “Sosiaalipoliittisessa keskustelussa on viime vuosina

kiinnitetty huomiota niin kutsutun sosiaalisen pääoman merkitykseen vastuullisen ja ihmisyyttä
tukevan yhteiskunnan rakennusaineena. Sen elementtejä ovat tiiviit sosiaaliset
vuorovaikutusverkostot, luottamukseen perustuvat toimintatavat ja yhteiselämää ja vastuun
kantamista tukeva normisto.” VOY 2003, 26.

389  KVS 2005, 9,
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4.8 Yhteenveto ja linjausten painotuserot koinonia-puheessa

Koska koinonia on linjauksissa niin keskeinen käsite, ja yhteisöllisyyden ja

diakoniaseurakunnan rakentaminen niin vahva teema, perehdyttiin tämän luvun

alussa linjausten koinonia-teologiaan ja sen yhteyksiin ekumeenisten koinonia-

keskustelujen, Lutherin ja Luther-tutkimuksen ja eräiden yhteisöllisyyttä

diakoniassa korostavien teologien ajattelun kanssa. Samalla kun eriteltiin

koinonia-käsitteen sisältöä, todettiin, että vahvoja yhteyksiä linjausten koinonia-

teologialla on erityisesti Lutherin kommuunio-mallin, Paul Philippin

diakoniaseurakunta-ajattelun sekä Moltmannin, Bachin ja Pompeyn diakonia-

mallien kanssa. Koinonia-puhe nousee linjauksiin VOY:n mukaan erityisesti

ekumeenisista yhteyksistä. Tämä koinonia-puhe puolestaan ei ole diakonia- ja

yhteiskuntatyössä mitään uutta, vaan 2000-luvun linjaukset jatkavat sillä tiellä,

jonka KDY:n entinen strategia vuonna 1995 viitoitti.

Kokoavasti voidaan todeta linjausten koinonia-teologiasta kaksi seikkaa.

Ensinnäkin: linjaukset tulevat yhteisöllisyydestä puhuessaan hyvin lähelle lukuisia

eri teologeja ja teologisia ajatuksia. Nähdäkseni nämä eri teologeilta nousevat

ajatukset muodostavat linjauksissa toimivan kombinaation, eikä mitään suuria

ristiriitaisuuksia pääse syntymään. Tämä johtuu tietysti siitä, että nämä teologiset

ajatukset ovat itsessään hyvin lähellä toisiaan. Joitakin epäselvyyksiä

argumentoinnissa on, ja selkeyden ja johdonmukaisuuden lisäämiseksi voisi olla

järkevää ottaa (vain) yksi selvä teologinen lähtökohta, josta yhteisöllisyys-teema

rakentuisi. Luterilaisessa kirkossa tämä olisi luonnollisesti Lutherin teologia, josta

on Suomessa suomen kielellä tehty myös kommuunio-teemasta hyvää ja selkeää

selvitystä. Toiseksi: seurakuntadiakonian ja yhteisöllisyyden korostus

suomalaisessa diakonian teologiassa on oikeastaan aina ollut voimakasta. Tämän

tutkimuksen lähteissä KK:ta lukuun ottamatta tämä korostus saa eräänlaisen

huipentumansa. Onkin mielenkiintoista nähdä, mitä tällä rintamalla tapahtuu

tulevaisuudessa, jatkuuko diakonia- ja yhteiskuntatyössä yhteisöllisyyden

korostus, pysyykö se nykyisellään vai heikkeneekö, kun samanaikaisesti yksilön

korostus näyttää yhteiskunnassa saavan entistä enemmän jalansijaa, ja myös

uskonnon alueella ihminen nähdään entistä enemmän yksittäiseksi vapaaksi

valitsijaksi ja toimijaksi.

Koinonia-teologia korostaa yhteisöllisyyttä ja diakoniaa koko seurakunnan

asiana. Tämä tarkoittaa sitä, että diakonian pitäisi olla kaikkien seurakunnan
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jäsenten kontolla, ja diakonian pitäisi näkyä paitsi kaikessa seurakunnan

toiminnassa, myös kaikessa ihmisten toiminnassa, muissakin yhteisöissä kuin

seurakunnassa. Koinonia-luonnetta tulisi linjausten mukaan lisätä kaikkialla.

Koinonia-korostus herättää erään seurakuntien käytäntöjä koskevan kysymyksen:

kuinka suuria voivat olla yhteisölliset yksiköt, joissa tapahtuu todellista ihmisten

välistä kohtaamista ja ihmisten välistä yhteyttä, jota koinonia parhaimmillaan on?

Miten koinonia-ajattelu sopii yksiin seurakuntien yhdistymisien ja syntyvien (ja jo

olemassa olevien) suurten seurakuntien kanssa? Todennäköisesti koinonia-

luonnetta voisi edistää ainakin seurakuntien jakautuminen pienempiin alueellisiin

yksiköihin. Tällaista mahdollisuutta myös VOY väläyttää.390 Toinen käytännön

kysymys on, miten toimitaan sellaisen ihmisen kanssa, joka ei missään

tapauksessa halua olla yhteisöllinen ja toimia yhteisössä. Tällaiseen tilanteeseen ei

linjauksista vastausta löydy. Tahdonvastaista pakkoauttamista linjauksissa ei

ainakaan hyväksytä.

Koinonia-ajattelu on Imago Dei-puheen ohella toinen keskeinen teema,

josta avautuu ihmiskäsitykseen liittyviä linjauksille keskeisiä asioita. Ihminen

nähdään linjauksissa sosiaalisena ja yhteisöllisenä olentona, joka parhaimmillaan

on osa ainakin jotakin yhteisöä. Hänen täysi ihmisyytensä ei toteudu, jos hän

toimii yksin, ilman toisia ihmisiä. Koinoniassa ihmisiä ei myöskään nähdä

ensisijaisesti, tai ollenkaan, auttajina ja autettavina, vaan kaikki ihmiset ovat paitsi

avun tarvitsijoita myös antavia osapuolia. Näin diakonia- ja yhteiskuntatyössä

jako auttajiin ja autettaviin katoaa. Edelleen ihmistä ei ole järkevä auttaa

irrallisena yksilönä, vaan hän tulee monellakin tavalla parhaiten autetuksi

yhteisössä, yhteisön jäsenenä. Yhteisön jäsenenä apua tarvitseva ihminen voi

myös samalla toimia itse samanaikaisesti antavana osapuolena. Tämä koskee

erityisesti vanhuksia, joiden sosiaalinen pääoma tulee yhteisössä hyödylliseen

käyttöön erityisesti nuoremmille sukupolville. Edellä sanotusta huolimatta jo

linjausten olemassaolo kertoo siitä, että todellisuudessa tietyt ihmiset ovat syystä

tai toisesta enemmän diakonia- ja yhteiskuntatyön varsinaisia kohteita kuin toiset.

Neljästä linjauksesta vain KK ei korosta yhteisöllisyyttä erityisesti. Siksi

siinä ei myöskään näy auttajan ja autettavan välisen rajan häviäminen ja yhteisön

auttava ja parantava voima sillä tavalla kuin muissa linjauksissa. KK:ssahan

390  VOY 2003, 43: “Seurakuntayhteisöä tulisi myös kehittää ihmisten osallisuutta ja
vuorovaikutusta edistäväksi. Seurakunnan jakautuminen pieniin alueellisiin yhteisöihin voi
edistää tätä ja luoda niistä arkipäivän tasolle ulottuvia lähimmäisyyden ja huolenpidon
yhteisöjä.”
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Imago Dei-korostus on sen sijaan voimakas. Muut kolme sisältävät vahvan

yhteisöllisyys-korostuksen. Jostakin syystä KVS ei käytä sanaa koinonia, kuten

VOY ja KP tekevät. Kaikki kuitenkin korostavat yhteisöllisyyttä ja sen merkitystä

hyvin samoin tavoin, joskaan VOY:ssä ei ole niin paljon esillä yhteisön ihmistä

auttava ja parantava merkitys kuin KP:ssa ja KVS:ssa. Edellä esitetyt käsitykset

ihmisestä esiintyvät sekä VOY:ssä, KP:ssa että KVS:ssa myös hyvin

samankaltaisesti. Ero on siinä, että VOY puhuu enemmän yleisellä tasolla, KVS

esittää samat asiat luonnollisestikin vanhojen ihmisten näkökulmasta, KP taas

päihdetyön  näkökulmasta.  KP:n  ja  KVS:n  välillä  on  kuitenkin  se  ero,  että

päihteiden käyttäjiä ei tarkastella antavina osapuolina toisin kuin vanhuksia.
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5. Loppukatsaus

Ihminen on kaiken mitta, sanotaan. Tällainen yleishumanistinen ajatus ei

useimpien mielestä sovi kristillisen diakoniatyön lähtökohdaksi, ainakaan

sellaisenaan, koska se ei huomioi kristinuskon lähtökohtaa, Jumalaa. Ihminen on

kuitenkin diakonia- ja yhteiskuntatyön keskiössä, sillä ihmiseenhän apu

kohdistuu. Lähtökohta tälle tutkimukselle oli selvittää, mikä on tämä ihminen, jota

diakonia- ja yhteiskuntatyössä pyritään auttamaan. Tätä lähteistä nousevaa

ihmiskäsitystä on pyritty pitkin matkaa suhteuttamaan muihin diakonian saralla

esitettyihin käsityksiin ihmisestä, joita on viimeisen muutaman vuosikymmenen

aikana esitetty eri suomalaisissa julkaisuissa. Kun diakonia- ja yhteiskuntatyön

ihmiskäsitystä on nyt tutkittu, on sitä mahdollisuus verrata muuhun SELK:n

ihmiskäsitykseen. Millä tavalla diakonia- ja yhteiskuntatyön käsitys ihmisestä on

samanlainen, ja miten se mahdollisesti poikkeaa muusta SELK:n

ihmiskäsityksestä. Onko esimerkiksi kirkon rippikoulutyössä käsitys ihmisestä

ratkaisevasti erilainen kuin diakonia- ja yhteiskuntatyössä, ja jos, niin millä

tavalla? Tämä vertaileva tutkimus ei tietenkään sisälly tähän tutkimukseen, vaan

se jää lukijan tai mahdollisen tulevan aiheesta tehtävän tutkimuksen tehtäväksi.

Tutkimuksen tarkoituksena on myös ollut samalla selvittää diakonia- ja

yhteiskuntatyön yleisiä teologisia lähtökohtia siinä määrin kuin se on ollut

varsinaisen tutkimuskohteen, ihmiskäsityksen, selvittämiseksi tarpeen.

Yleisemmän tason teologiset lähtökohdat ovat tulleet esille erityisesti luvun neljä

alussa, jossa perehdyttiin diakonia- ja yhteiskuntatyössä tällä hetkellä ratkaisevasti

esillä olevaan koinonia-teologiaan.

Tutkimus on keskittynyt kaikkein tuoreimpaan, 2000-luvun diakonian

teologiaan. Lähteiksi valikoituivat vuosina 2003-2005 julkaistut

Kirkkohallituksen työalan, Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön linjaukset, joissa

diakonia- ja yhteiskuntatyön perusteita määritetään. Tutkimuksen lähtökohta oli

tutkia paitsi näissä linjauksissa esiintyvää ihmiskäsitystä, myös koko kirkon

diakonia- ja yhteiskuntatyössä vallalla olevaa ihmiskäsitystä sellaisena kuin se

lähteissä ilmenee. Oletus oli siis, että tämän tutkimuksen lähteet kykenevät

ilmaisemaan sen käsityksen ihmisestä, joka laajemminkin diakonia- ja

yhteiskuntatyössä SELK:n piirissä on vallalla. Olisiko analysoinnin tuloksena

saatu käsitys ihmisestä erilainen, jos tutkimuksen lähteet olisivat olleet jotkin

toiset? Tietysti jossain määrin, mutta oleellista onkin, että tämän tutkimuksen
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lähteet kykenevät ilmaisemaan diakonia- ja yhteiskuntatyön ihmiskäsityksen

ensinnäkin riittävän hyvin ja toiseksi tutkimuksen käytännölliset näkökulmat

huomioon ottaen parhaiten. 2000-luvulta parempaa kirjallista lähdemateriaalia ei

löydy. Tutkimuksen metodi oli systemaattinen analyysi, mikä tarkoitti seuraavaa:

lähdemateriaalia lähestyttiin väljällä kysymyksellä, mitä riveillä ja niiden väleissä

sanotaan ihmisestä. Lähteiden annettiin puhua, etsittiin ihmistä koskevat

väittämät, sitten niitä ja niihin liittyviä perusteluita ja argumentaatioita

analysoitiin ja verrattiin muihin vastaavanlaisiin väittämiin, perusteluihin ja

argumentaatiohin. Lukujen kolme ja neljä lopussa tehtiin jo yhteenveto liittyen

kahteen keskeiseen ihmiskäsitysteemaan, jotka linjauksissa esiintyvät: 1) Ihminen

Jumalan kuvana ja 2) Ihminen koinoniassa, yhteisössä. Seuraavaksi esitän

kuitenkin vielä tiivistelmän analyysiluvuista sekä muutaman johtopäätöksen.

Luvussa ”Imago Dei. Ihmisen ehdoton arvo Jumalan kuvana” (luku 3)

käsiteltiin sitä, miten lähteissä tulkitaan kristillistä ajatusta, jonka mukaan ihminen

on luotu Jumalan kuvaksi. Linjauksissa Jumalan kuvaksi luominen tarkoittaa

ennen kaikkea sitä, että jokainen ihminen omaa ehdottoman ihmisarvon, joka on

myös kaikilla ihmisillä sama toisin kuin uusliberalismissa, jossa ihmisarvo

määräytyy sen perusteella, kuinka hyödyllinen kukin on. Jumalan kuvaksi luotu

ihminen on myös vastuullinen toimija, joskin yhteisön vastuu on myös suuri.

Ihminen ei myöskään ole pakkoauttamisen kohde, vaan täyden

itsemääräämisoikeuden omaava yksilö vammaisena ja vanhuksenakin. Ihminen on

myös osa muuta luomakuntaa, ja hänellä on vastuu lähimmäisten lisäksi

luonnosta. Tämän lisäksi ihminen on kokonaisvaltainen olento, fyysinen,

psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen kokonaisuus, jossa nämä kaikki puolet

vaikuttavat samanaikaisesti. Tällaisena kokonaisvaltaisena olentona ihminen

pyritään diakoniatyössä myös kohtaamaan. Kahta viimeksimainittua teemaa,

ihmisen paikkaa luomakunnassa ja ihmisen kokonaisvaltaisuutta ei linjauksissa

johdeta siitä, että ihminen on Jumalan kuva, vaan ne tulevat esille muissa

yhteyksissä.

Linjauksissa tulee esille ihmisestä näkökulmia, jotka ovat tunnettuja

ihmisoikeusjulistuksissa ja humanistisessa ihmiskäsityksessä. Ero on vain

perusteluissa, ihmisoikeusjulistukset ja humanistiset määrittelyt eivät lähde

liikkeelle kristinuskon Jumalasta. Linjausten Imago Dei-tulkinnasta puuttuvat

sellaiset käsitykset ihmisestä, joita yleisesti pidetään nimenomaan teologisina

näkökulmina, ihmisen kyky partisipoida Jumalan kanssa, tai ihmisen kyky
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ymmärää oikea ja väärä, vain joitakin manitakseni. Nähdäkseni näiden

näkökulmien puuttuminen johtuu kontekstista. Edellä mainittujen asioiden esillä

pitämistä ei diakonia- ja yhteiskuntatyössä pidetä tärkeänä, toisin kuin ehdottoman

ihmisarvon perustelemista. Arvioni on, että tämä on nimenomaan ero diakonia- ja

yhteiskuntatyön ihmiskäsityksessä verrattuna muuhun SELK:n ihmiskäsitykseen.

Luotuisuudesta tuleva ihmisarvo lienee nimenomaan diakoniatyön korostus,

joskin se varmasti tulee esille myös muiden työalojen teologisissa perusteissa.

Edellä sanottu tarkoittaa myös sitä, että diakonia- ja yhteiskuntatyön ihmiskäsitys,

olivatpa lähteet mitkä tahansa, ei ilmaise kirkon ihmiskäsitystä kaikkine

puolineen. Tämä puolestaan ei käsittääkseni tarkoita, että diakonia- ja

yhteiskuntatyön käsitys ihmisestä Jumalan kuvana olisi niinkään erilainen kuin

kirkon ”kokonaiskäsitys” ihmisestä, vaan ero on painotuksissa.

Luvussa kaksi luotiin katsaus siihen, millä tavalla diakonian ihmiskäsitystä

on määritetty suomalaisessa diakonian teologiassa. Tämän tutkimuksen lähteiden

ihmiskäsityksessä on huomattavan paljon samaa kuin tässä taustaluvussa

esitellyissä ihmiskäsityksissä. Tämä oli ainakin jossain määrin myös oletettavaa.

Samankaltaisuutta on yleensä puhuminen ihmisestä Jumalan kuvana ja tästä

seuraavat tulkinnat. Erojakin on. Diakoniatyössä on tavallista korostaa, että

Jumalan kuvaksi luotu ihminen on luotu palvelemaan, mikä ei linjauksissa tule

esiin. Edelleen linjaukset edustavat tyypillistä tämän päivän diakonian teologiaa

puhuessaan hyvin vähän ihmisestä syntisenä ja lunastettuna. Ihmisen

kokonaisvaltaisuudesta puhuessaan linjaukset kulkevat diakonian teologian

valtavirran mukana, mutta tulevat lähelle samalla monia muita ihmistä auttamaan

pyrkiviä aloja, joissa ihmisen kokonaisvaltaista hoitamista painotetaan yhtä lailla.

Neljännessä luvussa ”Koinonia. Ihminen kuuluu yhteisöön ja saa siinä

diakonisen avun.” perehdyttiin ensiksi siihen, mitä ”koinonia”, yhteys linjauksissa

itse asiassa tarkoittaa. Näin tuli selvitettyä myös linjausten keskeisiä yleisiä

diakonia- ja yhteiskuntatyön teologisia perusteita, sillä koinonia on diakonia- ja

yhteiskuntatyön vision perusta. Linjausten mukaan koinonia on ennen kaikkea

ihmisten yhteyttä samanaikaisesti toisiinsa ja Jumalaan. Tämä koinonia on

nostettu linjausten mukaan diakonia- ja yhteiskuntatyön perusteeksi ennen

kaikkea ekumeenisten keskustelujen pohjalta. Teologisissa perusteissa linjaukset

nojaavat myöskin Martti Lutherin, Jürgen Moltmannin ja Paul Philippin

teologiaan, joissa yhteisöllisyyttä korostava seurakuntadiakonia on keskeisesti

esillä. Linjausten koinonialla on paljon yhteyksiä edellä mainittuijen teologien
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ajatuksien kanssa sekä lisäksi monen muun seurakunnan tai yhteisöllisyyden

roolia korostavan diakonian teologian kanssa. Koinonia merkitsee lähteiden

mukaan diakoniaa, joka tapahtuu keskeisesti seurakunnassa, mutta myös muissa

yhteisöissä, joita ihmisillä on. Diakonia on näin keskeisesti 1) kaikkien kristittyjen

kaikkialla suorittamaa toimintaa sekä 2) erityisesti yhteisöissä tapahtuvaa

toimintaa.

Linjausten teologiassa, jota kutsun koinonia-teologiaksi, ihminen nähdään

ensisijaisesti yhteisön jäsenenä, hänen täysi ihmisyytensä toteutuu muiden

ihmisten yhteydessä. Ihmisen nähdään myös saavan parhaiten apua yhteisössä,

tämä näyttää koskevan erityisesti vanhuksia ja päihderiippuvaisia. Linjauksissa

kertautuu Lutherin ajatus seurakunnasta parantumattomien ihmisten sairaalana,

jossa kaikki auttavat vuorollaan toinen toisiaan, kun linjauksissa korostetaan

erityisesti vanhusten kohdalla, että diakoniatyössä kaikki ovat sekä antajia että

saajia, auttajia ja autettavia. Näin diakoniatyön niin sanottujen subjektin ja

objektin välinen raja häviää, eikä oikeastaan voida edes tehdä jakoa subjekteihin

ja objekteihin. Kuitenkin toiset ihmiset ovat todellisuudessa autettavampia kuin

toiset, mistä kertoo jo sekin, että tiettyjä ihmisryhmiä silmällä pitäen on tehty

omat strategiansa.

Seurakuntadiakoniaa ja yhteisön merkitystä on suomalaisessa diakonian

teologiassa pidetty aina esillä. Näkökulmaa on tuotu esiin juuri lähteissä

mainittujen teologien kautta, mutta myös joidenkin muiden kotimaisten ja

ulkomaisten teologien ajatusten kautta tällainen diakonian korostus on saanut

jalansijaa Suomessa. Linjausten koinonia-teologia tulee lähelle kaikkia näitä

korostaessaan seurakunnan ja yhteisöllisyyden merkitystä diakoniassa.

Linjauksille ominaista on puhuminen nimenomaan koinoniasta, ei esimerkiksi

kommuuniosta, josta Luther-tutkimuksessa tavataan puhua. Lähteissä käytetään

vain kerran käsitettä diakoniaseurakunta, jota taas muussa suomalaisessa

diakonian teologiassa usein käytetään, ja jota käytettiin erityisesti vuonna 1991

julkaistussa diakonian teologian käsikirjassa ”Hoivatkaa toinen toistanne”.

Koinonia-teologia on suomalaisessa diakonian teologiassa uusi asia, ja sitä ei ole

aiemmin analysoitu. Tämä oli yksi syy analysoida lähteiden koinonia-teologiaa.

Toinen syy oli se, että koinonia on lähteissä niin keskeinen diakonian teologiaa

määrittävä seikka, että se vaati selvitystä ennen siihen liittyvien

ihmiskäsitysteemojen analysointia. Keskeinen havainto oli, että linjausten

koinonia-teologia ei lopulta poikkea juuri lainkaan kommuunio-teologiasta tai
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diakoniaseurakuntaa perustelevasta teologiasta, joita suomalaisessa diakonian

teologiassa on pidetty esillä. Samoin koinonia-teologiaan sisältyvä käsitys

ihmisestä on tuttua suomalaisessa keskustelussa esiintyneissä koinonia-teologian

”sisarmalleissa”. Arvioni on, että seurakuntatasolla koinonia-puhe koetaan

vieraana, ja koinonia-teologian sisäänajo kirkon kaikille tasoille on haasteellinen

prosessi.

Lopuksi teen vielä muutaman yleishuomion ja esitän näkemykseni

joistakin mahdollisista tutkimusaiheista, joita tutkimusprosessin aikana on tullut

mieleeni. Ensinnäkin linjauksissa on havaittavissa argumentoinnissa joitakin

epäselvyyksiä, ja esiin otetaan monesti pienessä tilassa useita käsitteitä ja asioita.

Asioiden selkeyttäminen ja jonkinlainen ydinajatusten kirkastaminen parantaisi

linjauksia. Myös niiden hyödyntäminen seurakuntatasolla todennäköisesti

lisääntyisi. Yksi mielenkiintoinen selvitettävä seikka lähinnä kirkon oman

toiminnan parantamiseksi olisi selvittää, mikä Kirkkohallituksen strategioiden

merkitys hiippakunta- ja seurakuntatasolla itse asiassa on.

Sekä linjauksissa että muutenkin tämän hetken diakonian teologiaa

perusteltaessa korostetaan seurakunnan diakonista luonnetta ja diakoniaa kirkon

perustavana elementtinä. Augsburgin tunnustuksen tunnetun ajatuksen mukaan

taas kirkko on puhtaasti saarnatun evankeliumin ja oikein jaettujen sakramenttien

yhteisö. Jonkinasteinen kirkko-opillinen selvitys siitä, miten nämä kaksi ajatusta

sopivat yhteen, voisi olla hyödyllinen. Erityisesti olisi syytä tutkia, sopiiko

luterilaiseen teologiaan kirkon määritteleminen sen diakonisesta luonteesta käsin.

Diakonian teologiassa on tavallista myös puhua kirkosta ensisijaisesti uskon ja

rakkauden yhteisönä. Tämän ajatuksen ja edellä mainitun Augsburgin

tunnustuksen puhdasta evankeliumia ja oikein jaettujen sakramenttien merkitystä

korostavan ajatuksen yhteensopivuus voisi myös olla kirkko-opillisen selvityksen

mielenkiintoinen ja hyödyllinen kohde.

SELK:n piirissä tapahtuva uusliberalismin vastainen eetos ja

hyvinvointivaltion puolustaminen ansaitsisi lisävalotusta. Tämän

yhteiskuntafilosofisen ajattelun tarkempi analysointi sekä lisäisi kirkon

itseymmärrystä että auttaisi muita instansseja hahmottamaan kirkon äänellä

lausutun yhteiskuntafilosofisen ajattelun perusteita. Samalla kirkon piirissä lienee

syytä pohtia, kuinka paljon, millä tasolla ja millä perusteilla yhteiskuntafilosofisia

kannanottoja tehdään, ja kuka niitä käytännössä tekee.
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