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1 Johdanto 
Sielunhoito on keskeinen osa Suomen evankelisluterilaisen kirkon elämää. Kirkkolaissa 

sielunhoito määritellään seurakunnan oleelliseksi tehtäväksi (KL 4:1§). Erityisesti se on 

pappien ja lehtorien tehtävä (KJ 4:1§). Näissä virallisissa asiakirjoissa ei määritellä 

sielunhoidon sisällöllisistä kysymyksiä, mutta kirkon verkkosivuilla sielunhoito kuvataan 

elämän kaikissa vaiheissa tapahtuvaksi auttamiseksi, tukemiseksi ja lohduttamiseksi. 

Toiminnan peruslähtökohtana on tilanteessa eritavoin välittyvä Jumalan rakkaus. Keskeiset 

keinot Jumalan rakkauden välittämiseen ovat keskustelu ja pyhät välineet Jumalan sana ja 

ehtoollinen.1 Sielunhoidon peruslähtökohdan mukaan usko, jumalasuhde ja Jumalan 

näkökulma ovat aina läsnä sielunhoitotilanteessa, vaikka ne eivät välttämättä nouse 

eksplisiittisellä tasolla kommunikaatioon. 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan uskonkriisin kanssa kamppailleiden, keski-ikäisten 

ihmisten kokemuksia sielunhoidosta Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappien kanssa. 

Usko ja sen kriisiytyminen valikoituivat sielunhoitoa käsittelevän tutkielman aiheeksi, koska 

papin kanssa tapahtuva uskonkriisin käsittely on uskonelämän ja sielunhoidon keskiössä. 

Ihmisen elämässä kaikki suhteet, myös jumalasuhde voi joutua kriisiin. Elämänkaaressa 

tapahtuvat, ihmiselämään kuuluvat vastoinkäymiset, sairaudet ja ihmissuhteiden 

rikkoutumiset voivat laukaista tämän suhteen pohdinnan. Myös psyykkiset syyt voivat olla 

merkittävä tekijä uskoon liittyvän kriisin synnyssä.2 Kiinnostavaa on, millaisessa suhteessa 

sielunhoitotilanteet sisältävät uskoon ja jumalasuhteeseen ja muihin elämän ongelmiin 

liittyviä kysymyksiä.  

Suomessa on tutkittu paljon nuorten uskonnollista käyttäytymistä. Myös kuolemaan ja 

vanhenemiseen liittyvää sielunhoito- ja kohtaamistutkimustakin on runsaasti. Keski-ikäisten 

kokemuksista tutkimuksia on liian vähän. Laajimmillaan keski-ikä määritetään 35–65-

ikävuoden ajanjaksoksi.3 Keski-ikäiset ihmiset ovat ehtineet elää elämäänsä ja todennäköisesti 

myös kokea erilaisia käänteen tekeviä ajanjaksoja. Heidän elämäänsä on kuulunut 

elämänkaaren kehityskriisejä ja mahdollisesti myös erilaisia traumaattisia kriisejä, jotka 

saavat ihmisen puntaroimaan elämäänsä kokonaisvaltaisemmin. Yleisesti voidaan ajatella, 

että menetykset ja luopumiset tulevat yleisemmiksi. Eksistentiaaliset pohdinnat ja omaa 

minuutta koskevat kysymykset nousevat tätä kautta pinnalle.4  

                                                
1 Sielunhoito s.a.. 
2 Kettunen 2013, 235–237; Helo 2012, 68. 
3 Cullberg 1980, 82, 92, 98; Scheid-Gerlach et al. 2014, 59; Kruus 1997, 154. 
4 Scheid-Gerlach et al. 2014, 59. 
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Henkilökohtainen kiinnostukseni aihetta kohtaan nousee kirkon tämänhetkisestä 

tilanteesta muuttuvassa sekularisoituvassa maailmassa. Lisäksi aiheen tutkimista motivoivat 

omassa elämässä ja lähiympäristössä esiintyneet uskoa, jumalasuhdetta ja sielunhoitoa 

koskeneet pohdinnat. Keskustelun tarve on suuri. Tämä näyttää olevan todellisuutta myös 

aiemman tutkimuksen valossa. Teologian tohtori Paavo Kettusen (s. 1949) mukaan kirkon 

sielunhoidollisten erityisalojen, esimerkiksi sairaalapappien ja perheneuvojien, 

keskustelumäärät ovat nousseet ja diakoniatyöntekijöiden sielunhoidolliset kohtaamiset ovat 

lisääntyneet. Seurakuntapappien sielunhoitokohtaamiset ovat kuitenkin vähentyneet.5  

Tämä herättää kysymyksen, miksi pappien sielunhoitotilanteet ovat vähentyneet ja 

minkälaisia keinoja kirkolla on postmodernissa maailmassa vastata ihmisten uskonnollisen 

pohdinnan ja kohtaamisen tarpeeseen? Aiemmin kuvattu motivoi minua tarkastelemaan 

pappien kanssa toteutuvaa sielunhoitoa erityisesti apua hakevan seurakuntalaisen 

näkökulmasta. Kuinka hän tulee kohdatuksi omine uskoon liittyvine kysymyksineen ja 

epäilyineen? Mikä tässä kohtaamisessa on merkityksellistä?  

Laadullisin menetelmin toteutettu tutkielma uskonkriisin kanssa kamppailleiden 

ihmisten kohtaamiskokemuksista papin kanssa mahdollistaa jumalasuhteen ja kristillisen 

uskonelämän ydinasioiden tarkastelun sielunhoitokokemuksen yhteydessä. Tämänkaltaista 

sielunhoitoon hakeutuvan ihmisen näkökulmaa tarkastelevaa tutkimusta ei ole aiemmin 

juurikaan tehty. Tutkielma voi omalta osaltaan olla valottamassa ihmisten tarpeita suhteessa 

Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon ja näin olla kehittämässä kirkon tulevaisuutta. 

  

                                                
5 Kettunen 2013, 203. 
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2 Tutkielman tausta 

2.1 Uskonkriisin ja sielunhoidon moniulotteisuus 
Uskonkriisi ja sielunhoito ovat moniulotteisia ilmiöitä ja koskettavat ihmistä 

kokonaisvaltaisesti. Tämän vuoksi tutkielman taustoittava teoria muodostuu laajasta 

kokonaisuudesta, joka pitää sisällään niin tutkimusta nykyisen suomalaisen ja kansainvälisen 

sielunhoidon käsitteistä, metodeista ja auttavuudesta kuin erilaisista kriisiteorioista ja 

hengellisetä- ja uskonnollisesta kasvusta. Keskeisiä käsitteitä tutkielman yhteydessä ovat usko 

ja ihmisen uskonnollisuus. Myös ihmisen kasvu ja kehitys elämänkriisiteorioineen ja 

tehtävineen sekä uskonkehitysteoriat auttavat valottamaan uskonkriisiä ja sielunhoidon 

tarpeita. Sielunhoidon kannalta keskeisiä käsitteitä ovat sielunhoito, sen teologia ja teoria, 

pitäen sisällään nykynäkemyksen auttavasta kohtaamisesta, dialogisuudesta ja 

yhteistoiminnallisuudesta.  

Edellä kuvatut tekijät nostavat uskonkriisikeskusteluun niin hengellisen ohjauksen kuin 

psykologian ja sosiologiankin näkemykset. Aiheeseen liittyy yleinen ajatus postmodernin 

maailman oletuksista ja olosuhteista, yksityistymis- ja maallistumisnäkökulmineen.6 

Esimerkkinä hengellinen ohjaus on nyky-yhteiskunnassamme hyvin toisenlaista kuin 1500-

luvulla Lutherin aikakaudella. Nykymaailmassa kristinusko on vain yksi monista 

vaihtoehdoista erilaisten uskontojen ja elämänkatsomusten joukossa. Lisäksi elämää on 

viimeisen vuosisadan aikana muovannut psykologian kieli.7 Keskeistä nykyisessä 

sielunhoidollisessa maailmassa on siis psykologian ja teologian tiivis vuorovaikutus. Voidaan 

katsoa, että näkemysten toisessa ääripäässä on psykologian pitäminen aputieteenä ja 

teologialle alisteisena ja toisessa sielunhoidon ymmärtäminen kirkolliseen viitekehykseen 

sovellettuna psykoterapiana. Suuri osa sielunhoitajista asettuu jollekin sijalle näiden kahden 

ääripään väliin.8  

Tämän tutkielman kaltaista sielunhoitoon hakeutuvan ihmisen näkökulmaa 

tarkastelevaa tutkimusta ei juurikaan ole julkaistu. Sielunhoidon tarvetta on tarkasteltu 

Johanna Räisäsen tutkimuksessa Sielunhoito selviytymisen tukena sairaudessa ja kriiseissä 

(2005). Kyseinen tutkimus kartoitti sielunhoidollista tarvetta ja merkitystä terveydenhuollon 

asiakkaiden ja työntekijöiden parissa. Satu Helo puolestaan on tutkinut pappien uskonkriisiä 

pro gradu -tutkielmassaan Pappien kokemuksia uskonkriiseistä ja niistä selviytymisestä 

(2012). Hengelliset kriisit voivat näyttäytyä Helon mukaan toivon, epätoivon ja teodikean 

                                                
6 Wikström 1994, 17. 
7 Ghiselli 2006, 80–81. 
8 Gothóni 2014, 15. 
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näkökulmasta ja liittyä näin osin ruotsalaisen teologian tohtori Owe Wikströmin (s. 1945) 

kuvaamaan Jumalan poissaolon kokemukseen. Tällöin ne saattavat totaalisuudessaan 

aiheuttaa jyrkän muutoksen uskon ja hengellisyyden alueella. Helon tutkielmassa kuitenkin 

todetaan, että hengellisten kriisien kirjo on huomattavasti laajempi ja liittyy lievempänä myös 

hengelliseen kasvukokemukseen.9  

Uskonkriisiksi kuvattu tila voi kummuta myös eksistentiaalisesta eksyneisyyden 

tunteesta. Uskonnollisten instituutioiden menettäessä merkitystään, monet ihmiset kokevat 

tämän hajaannuksen, maallistumisen ja kulutusajattelun johtaneen heidän uskonsa 

arkipäiväistymiseen ja maallistumiseen. Hengellinen keskustelu voi kristillisenkin yhteisön 

sisällä olla vähäisempää kuin sen ulkopuolella. Tämä saa ihmiset kokemaan muukalaisuutta 

kirkossa.10 Uskonkriisi tuo siis tarkasteluun myös sielunhoidon, terapian ja hengellisen 

ohjauksen keskinäiset suhteet.11 Tämän vuoksi uskonkriisin ja sielunhoidon suhdetta on 

tarkasteltava sekä ihmisen psyykkisen että hengellisen ulottuvuuden näkökulmasta. 

2.2 Ihmisen elämänkaari ja kriisit 

Psykososiaalinen kehitys 
Psykoanalyytikko, psykologi Erik H. Erikson (1902–1994) on tutkinut ihmisen 

kehityspsykologiaa. Ihmisen kehitystä voidaan Eriksonin mukaan tarkastella yksilön ja 

ympäristön vuorovaikutuksena. Eriksonin luoman elämänkaaren kehitysteorian mukaan 

ihminen kohtaa elämänkaaressaan kahdeksan psykososiaalista vaihetta. Nämä vaiheet ovat 

eräänlaisia elämänkriisejä ja niiden taustalla on ihmisen kasvun kannalta oleellisia 

kehitystehtäviä. Kehityksen vaiheet ovat vauvaikä, varhainen leikki-ikä, myöhäinen leikki-

ikä, kouluikä, nuoruusikä, varhaisaikuisuus, keski-ikä ja vanhuus. Teoriassaan Erikson 

nojautuu Sigmund Freudin (1856–1939) luomiin linjoihin, mutta korostaa ympäristön 

vaikutusta ihmisen kehitykseen. Jokaisessa kehitysvaiheessa vaikuttavat ihmisen yksilölliset 

valmiudet ja ympäristö.12  

Psykososiaalisissa vaiheissa voidaan erilaisissa kriittisissä kehityshaasteissa nähdä sekä 

myönteinen, että kielteinen ratkaisu. Vaiheiden ratkaisut vaikuttavat myös myöhempien 

kehityshaasteiden ja kriisien ratkaisuihin ja ihmisen mahdollisuuksiin niissä toimimiseen.13 

Vauvaiän kehitystehtävä liittyy perusluottamuksen tai turvattomuuden muotoutumiseen. 

                                                
9 Helo 2012, 46–47. 
10 Wikström 2002, 14–16. 
11 Peura 2006, 108. 
12 Cullberg 1991, 20, 24; Erikson 1980, 128, 130. 
13 Cullberg 1991, 20, 24; Erikson 1980, 128, 130. 
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Leikki-iässä kehitys keskittyy aluksi itsenäisyyden ja epäilyn akselille, myöhemmin 

keskeinen haaste on aloitteellisuus/syyllisyys. Kouluiässä keskeistä on ahkeruuden ja 

alemmuuden akseli suhteessa toisiin ja nuoruusiässä oman identiteetin löytymisen tai roolien 

hajaantumisen kysymys. Varhaisaikuisuuden kehitystehtävä liittyy läheisyyden ja 

eristäytymisen teemaan ja keski-iässä kysymys on tuottavuuden ja lamaantumisen välisen 

ristiriidan ratkaisemisesta. Vanhuuden keskeinen psykososiaalisen kehityksen vaihe 

puolestaan keskittyy minän eheyden tai epätoivon akselille.14 

Kriisit ihmisen elämänkaaressa 
Kriisit voivat ihmisen elämässä olla tilanteita, jotka saavat liikkeelle myös uskoon ja 

jumalasuhteeseen liittyvän pohdinnan. Ruotsalainen psykiatrian professori, psykoanalyytikko 

Johan Cullberg (s. 1934) on luonut yhtenäisen kriisiteorian, jota vasten ihmiselämän erilaisia 

psyykkisiä tapahtumia voidaan peilata. Teoksessaan Tasapainon Järkkyessä (1975) hän 

tarkastelee psyykkisten kriisien luonnetta ja niihin vaikuttavia mekanismeja.15 Pyykkiseksi 

kriisiksi voidaan kuvata tilannetta, jossa ihminen joutuu tilanteeseen, missä hänen aiemmat 

kokemuksensa ja opitut reaktiotavat eivät ole riittäviä tilanteen ymmärtämiseksi ja 

psyykkisten reaktioiden hallitsemiseksi. Cullbergin mukaan kriisi voi olla traumaattinen kriisi 

tai kehityskriisi. Jälkimmäistä kutsutaan myös elämänkriisiksi. Hänen näkökulmansa ihmisen 

kehitystä ja kriisiä käsittelevään teoriaan on psykoanalyyttinen ja taustalla vaikuttavia 

tekijöitä ovat Sigmund Freud (1856–1939) ja edellä tarkasteltu Erik H. Erikson.16 

Elämänkriisien ja traumaattisten kriisien erot eivät ole kovin selkeitä. Yleensä 

traumaattisesta kriisistä puhuttaessa tarkoitetaan tilannetta, jossa jokin äkillinen ja 

odottamaton ulkopuolinen tapahtuma aiheuttaa kriisin syntymisen. Traumaattisen tapahtuman 

tunnusmerkeiksi voidaan katsoa tilanteen ennustamattomuus, tapahtuman 

kontrolloimattomuus ja sen elämän arvoja koetteleva ja muuttava luonne.17 Ihminen kokee 

joko fyysiseen olemassaoloonsa, sosiaaliseen identiteettiinsä, turvallisuuteensa tai perustaviin 

elämäntyytyväisyyden mahdollisuuksiinsa kohdistuvaa vakavaa uhkaa. Esimerkkeinä 

traumaattisista kriiseistä voidaan mainita läheisen kuolema, oma sairastuminen tai myös 

joutuminen pois työelämän piiristä. Kehityskriisi liitetään tilanteisiin, joita voidaan pitää 

normaaliin elämänkulkuun kuuluvina tapahtumina. Ne saattavat kuitenkin joskus muodostaa 

                                                
14 Erikson 1980, 128–130. 
15 Cullberg 1991. 
16 Ganzevoort 1994, 22; Cullberg 1991,17, 20. 
17 Saari 2008, 22–25; Cullberg 1991, 116; 1980, 17.  
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yksilölle ylivoimaisen tilanteen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lapsen syntymä tai 

eläkkeelle jääminen.18 

Kriisin luonteen lisäksi kriisitilanteessa on pyrittävä ymmärtämään sen merkitystä 

yksilölle. Tässä keskeistä on ihmisen kehityshistoria ja elämänkulku. Nämä tekijät vaikuttavat 

suuresti siihen, kuinka kukin yksilö kokee tietynlaisen tapahtuman. Kriisissä on aina kyse 

yksilön subjektiivisesta kokemuksesta. Yhdelle vähäinen tapahtuma saattaa toiselle merkitä 

katastrofia. Voimakkuuteen vaikuttaa merkittävästi yksilölle kriisistä aiheutunut vahinko. 

Kokemukseen vaikuttaa myös ihmisen elämänkaaren vaihe. Nuorta ihmistä koskettavat 

yleensä erilaiset asiat kuin hiukan enemmän elämää kokenutta. Elämänkriisit ovatkin usein 

yhteydessä ihmisen kriittisiin kehitysvaiheisiin. Merkityksellistä on myös ihmisen sosiaalinen 

tilanne ja muut elämän edellytykset. Sosiaaliset suhteet tai taloudelliset resurssit voivat 

vaikuttaa merkittävästi kriisin puhkeamiseen ja sen kulkuun.19 

Elämänkaaren kriisit Cullberg jakaa lapsuus- ja nuoruusvuosien kriittisiin 

kehitysvaiheisiin ja aikuisen kriittisiin elämänkausiin. Lapsuusaika alkaa imeväisikäisetä 

kulkien teini-iän kautta nuoruusiän päättymiseen noin 20–30 -vuotiaana. Aikuisiän Cullberg 

katsoo alkavan tästä. Varhaisesta keski-iästä kuljetaan kohti vanhuutta.20 Nämä elämänkriisit 

kuten myös traumaattiset kriisit pitävät sisällään ihmiselämän kehittymisen ja kasvun 

mahdollisuuden. Oikeastaan ne ovat myös sen edellytys. Kasvu ja kehitys merkitsee ihmisille 

kykyä ymmärtää ja oivaltaa elämän ehtoja ja mahdollisuuksia. Kehityksen kannalta niin 

positiiviset kuin negatiivisetkin tunteet ja tunnot, kuten yksinäisyys ja levottomuus ilon ja 

yhteisöllisyyden rinnalla ovat oleellisia. Tällöin näkemys ihmisestä on dialektinen ja painottaa 

myös tuskallisten tapahtumakulkujen merkitystä elämänasenteen muovaajana.21 

Hollantilainen käytännöllisen teologian professori Ruard Ganzevoortin (s. 1965) 

mukaan sekä traumaattisia että psykososiaaliseen kehitykseen liittyviä kriisejä voidaan 

tarkastella ja tulkita osana ihmisen elämänkertomusta. Tämä henkilökohtainen narratiivi luo 

elämälle tulkintakehyksen. Kriisit määrittyvät tässä elämänkaaren kertomuksessa 

kokemuksiksi, joille ei kyetä löytämään asianmukaista merkitystä oman persoonallisen 

narratiivin puitteissa.22 Copin-prosessi, joka voidaan suomentaa elämänhallintana tai 

selviytymisenä, on pyrkimys ratkaista ongelma. Coping-prosessissa keskeisiä tekijöitä ovat 

kriisin aiheuttava tapahtuma, arvio tapahtuman luonteesta ja käsittelyyn käytettävissä olevista 

                                                
18 Cullberg 1980, 17. 
19 Geels & Wikström 2009, 329; Cullberg 1980,18–19. 
20 Cullberg 1980, 24, 25–81. 
21 Geels & Wikström 2009, 332–333; Cullberg 1991, 109–110. 
22 Ganzevoort 1994, 21–23. 
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resursseista, erilaisten coping-strategioiden käyttö ja lopulta prosessin tulos. Kriisit nostavat 

usein esiin eksistentiaalisia kysymyksiä ja tällöin uskonnolla voi olla merkityksellinen rooli 

kriisistä selviytymisen prosessissa. Kriisiprosessit voivat myös suuresti muuttaa uskonnollisia 

asenteita ja ovat näin merkittäviä ajanjaksoja uskon kehityksen kannalta. Prosessissa keskeisiä 

vaikuttajia uskonnon lisäksi ovat myös jatkuvasti muuttuvat identiteetti ja konteksti.23 

2.3 Usko ja hengellinen kehitys 

Ihmisen uskonnollisuus ja usko 
Uskonkriisiin liittyy merkityksellisenä tekijänä myös käsitys uskosta. Tässä luvussa 

tarkastellaan uskoon ja uskonnollisuuteen liittyviä teorioita, joilla on merkitystä ihmisen 

hengellisessä kasvussa ja uskon ilmenemistavoissa. Ne luovat taustaa uskonelämän 

tarkastelulle ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa. Psyykkisen kehityksen lisäksi ihmisen 

todellisuudessa on läsnä myös hengellinen aspekti. Uskonnollisuuden määritelmässä voidaan 

lähteä liikkeelle uskonnon käsitteestä. Uskonnon määritteleminen ei ole helppoa ja 

määritelmiä voidaan katsoa olevan niin paljon kuin on tutkijoitakin. Yleisesti uskonto voidaan 

nähdä joko substanssia koskevana tai funktionaalisena. Toisin sanoen uskontoa voidaan 

yrittää kuvata siten, mitä se on tai kuinka se toimii.24  

Uskonto voidaan nähdä yleismaailmallisena ilmiönä ja ihmisessä on olemassa 

luontainen uskonnollisuus. Uskonto, uskonnollisuus ja usko liittyvät käsitteinä toisiinsa, eikä 

niiden raja ole kovin selkeä. Arkielämässä puhuttaessa uskosta ja uskonnollisuudesta niiden 

käsitteellinen ero voidaan kuitenkin havaita. Uskonto ja uskonnollisuus ovat avoimempia 

käsitteitä, joiden kohde voidaan jättää myös määrittelemättä ja ne käsitetään yleensä 

yhteisöllisinä ilmiöinä. Usko puolestaan viittaa suomen kielessä henkilökohtaisempaan ja 

sisäisempään näkemykseen tai tilaan. Uskonnollisuus nähdään ihmisen yleisenä tilana ja usko 

ymmärretään esimerkiksi kristillisessä kontekstissa Jumalan lahjoittamana asiana.25 

Uskoon ja uskonnollisuuteen liittyy kiinteästi ihmiskäsitys. Eri uskontojen ja 

kristinuskon sisälläkin ihmis- ja elämänkäsitykset vaihtelevat suuresti. Olennaista 

uskonnollisessa ihmiskäsityksessä on yksilön suhde johonkin itseä suurempaan. 

Uskonnollinen ihmiskäsitys ei siis anna teoreettista käsitystä ihmisestä, vaan luo kuvaa 

ihmisyydestä ja antaa päämärän olemassaololle. Tämä suhde konkretisoituu usein 

                                                
23 Ganzevoort 1998, 260, 264–267, 272–273. 
24 Geels & Wikström 2009, 19–22. 
25 Huovinen 2015, 105–106; Fowler 1981, 9–15. 
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sitoutumisena erilaisiin teologioihin, rituaaleihin ja uskonnolliseen yhteisöön. Usko siis 

ilmenee sekä kokemuksina, tulkintoina että käyttäytymisenä.26 

Uskon käsitteeseen liittyvät myös spirituaalisuuden ja hengellisyyden käsitteet. 

Suomalaisessa kontekstissa spiritualiteetti on aiemmin mielletty synonyymiksi hengelliselle 

elämälle, joka koskee ihmisen uskonnollista suuntautumista, uskomuksia ja näihin liittyviä 

käytänteitä.27 Nykyisin spirituaalisuus ymmärretään useimmiten uskonnosta irralliseksi 

käsitteeksi, jolloin se viittaa yleisesti eksistentiaalisiin eli elämän perimmäistä tarkoitusta ja 

arvoja pohtiviin kysymyksiin. Aiemmin nämä on ymmärretty lähinnä uskonnollisiksi 

kysymyksiksi, joihin sisältyy transsendentti todellisuus ja jumalasuhde.28 Tässä tutkielmassa 

ihmisen jumalasuhteen ja uskonnollisen ymmärryksen ja kokemuksen ilmaisemiseen 

käytetään käsitettä hengellisyys. Tutkielmassa usko ja hengellisyys määrittyvät kristillisetä 

viitekehyksestä käsin ja tällöin usko on suhde kolmiyhteiseen Jumalaan ja hengellisyys 

merkitsee tämän uskonsuhteen ymmärrystä, kokemista ja todeksi elämistä. 

Uskon kehitysvaiheet  
Ihmisen uskoa, suhdetta johonkin itseä suurempaan, voidaan tarkastella myös eräänlaisena 

elämänkestävänä prosessina tai kehitysaskelmina. Samoin kuin ihmisen psyykkinen tila 

muuntuu ikääntymisen ja kognitiivisen kehityksen myötä, samoin voi tapahtua uskolle ja 

ihmisen suhteelle transsendenttiin. Uskon kehittymistä ihmisen elämänkaaressa on tarkastellut 

amerikkalainen teologian professori James W. Fowler (1940–2015). Fowlerin uskonnollisten 

kehitysvaiheiden teorian keskeinen sisältö on uskon muuttuvissa rakenteissa, eikä se pyri 

määrittämään uskon sisältöjä. Se siis tarkastelee muutoksia ihmisen arvioinnin, arvottamisen 

ja tietämisen rakenteissa. Ihmisen uskon kehityksessä voidaan Fowlerin mukaan nähdä kuusi 

vaihetta. Ennen ensimmäistä vaihetta on vauva-aika tai varhaislapsuus, joka kattaa ikävuodet 

nollasta kahteen. Tämän ajanjakson Fowler määrittää eriytymättömän uskon vaiheeksi.29 

Kokemukset eriytymättömän uskon vaiheessa linkittyvät hoivanantajien läsnäoloon ja 

perusturvallisuuden tai turvattomuuden tunteen kehittymiseen. Ensimmäinen varsinainen 

kehitysaskel uskossa on intuitiivis-projektiivinen -vaihe. Se alkaa noin kahden vuoden iässä. 

Keskeistä vaiheessa on vahva kokemuksellisuus. Kekseliäs mielikuvitus, havainnot ja tunteet 

hallitsevat elämysmaailmaa. Uskossa keskeistä ovat symbolit ja ihmeet. Seuraava vaihe on 

myyttis-kirjaimellinen uskonvaihe. Tämä alkaa noin seitsemän vuoden iässä kattaen 

                                                
26 Kettunen 2013, 54; Ganzevoort 1998, 265; Lindqvist 1997, 30. 
27 Thornton & Gill-Auster 2014, 133. 
28 Kettunen 2013, 126–127. 
29 Parker 2009, 40, 43; Fowler 2000, 40; 1981, 113; Ganzevoort 1998, 265. 
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kouluajan noin kahteentoista ikävuoteen asti. Myös monen aikuisen usko voi edustaa tällaista 

ajattelua. Tässä vaiheessa ihmisen ajattelu tulee lineaarisemmaksi ja maailma muuttuu 

järjestelmällisemmäksi ja ennustettavammaksi. Syy-seuraussuhteet ja niiden pohdinta 

mahdollistuvat. Yhteisöllä on keskeinen merkitys. Käsitteet, havainnot ja esimerkiksi 

moraalisäännöt mielletään konkreettisina. Usko on luottamista opittuihin totuuksiin. Myös 

suhde Jumalaan koetaan konkreettisena ja vastavuoroisena. Usko voi tällöin näyttäytyä hyvin 

lakihenkisenä ja jumalakuva olla suoraviivainen.30 

Kolmas uskon kehityksen vaihe on synteettis-sovinnainen vaihe. Se alkaa useimmiten 

murrosiässä, mutta Fowlerin mukaan tämä on monen aikuisenkin pysyvä uskoon liittyvän 

ajattelun tila. Abstrakti ajattelu kehittyy ja tämä mahdollistaa maailman uudenlaisen 

arvioinnin. Elämän tarkoituksen etsintä ja oman elämän narraation luominen nousee 

keskeiseksi tekijäksi. Identiteetin etsintä on vielä prosessissa ja tämän vuoksi vaiheelle on 

tyypillistä sovinnaisuus ja mukautuminen toisten odotuksiin. Uskon kannalta tämä merkitsee, 

että halutaan elää läheisessä suhteessa Jumalaan ja omaan uskonnolliseen yhteisöön. 

Keskeistä on emotionaalisen tuen etsintä ja ideaali käsitys uskonyhteisöstä. Fowlerin mukaan 

kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen itseymmärrys on usein tämän vaiheen kaltainen.31  

Neljännessä yksilöllis-reflektiivisessä vaiheessa ihminen pohtii itseään sekä yksilönä 

että suhteessa ryhmään. Vaiheeseen siirrytään usein varhaisaikuisuudessa, mutta monet 

löytävät itsensä tällaisen ajattelun keskeltä vasta keski-iässä. Siirtymä edellistä vaiheesta voi 

olla vaikea ja tapahtua usein jonkin elämään liittyvän kriisin myötä. Oman elämän traditioita, 

arvoja ja uskomuksia tarkastellaan ja reflektoidaan kriittisesti. Oma minuus ja 

maailmankatsomus eriytyvät muiden määritelmistä. Neljännen vaiheen kautta mahdollistuu 

myös viides, konjunktiivisen uskon vaihe. Lähinnä keski-iässä ja sen jälkeisenä aikana 

ihmisen identiteetti, maailmankatsomus ja ympärillä oleva maailma yhdistyvät. Siirtymä 

vaiheeseen saattaa pitää sisällään erilaisia kipeitä luopumiskokemuksia ja oman tähänastisen 

elämänkaaren arviointia. Tämä antaa valmiuden kohdata erilaisuutta. Ihminen näkee itsensä 

vastuullisena toimijana. Minuuden voimavarana on tiedostamattoman käsittely omassa itsessä 

ja tätä kautta muotoutuva itsetuntemus ja syvä hengellisyys. Inhimillisen ymmärryksen ja 

tiedon rajallisuus suhteessa Jumalaan tulee näkyväksi.32 

Fowlerin teoriassa kuudes vaihe on universaalin uskon vaihe. Tässä vaiheessa ylittyvät 

normaaliuden kriteerit. Siihen liittyy yleismaailmallisuus ja kaiken kattavan moraalin 

                                                
30 Räsänen 2006, 137–140; Fowler 2000, 40–45. 
31 Räsänen 2006, 140–142, 144; Fowler 2000, 45–49; 1981, 294. 
32 Räsänen 2006, 142–147; Fowler 2000, 49–54. 
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löytyminen. Vaiheeseen eteneminen on Fowlerinkin mukaan harvinaista. Uskon kehityksen 

kuudes vaihe on saanut osakseen paljon kritiikkiä. Ongelmana on, että vaihe ei enää ole 

strukturaalinen, vaan siihen liittyvä toiminta ja ajattelu on sisällöllistä ja teologista. 

Empiirinen näyttö vaiheen olemassaolosta perustuu poikkeusyksilöiden olemassaoloon.33 

Usko hengellisenä tienä 
Fowler kuvaa uskoa sisäisten psyykkisten rakenteiden ja ajattelun muuntumisen kategorioina. 

Tässä tarkastelutavassa liikutaan lähinnä ihmisen psykologisen kehityksen parissa ja puhutaan 

uskosta ja sen muotoutumisesta psykologian kielellä. Uskoa on kuitenkin mahdollista lähestyä 

hengellisin ilmaisuin ja sen muovautumista voidaan tarkastella teologian kielellä. 

Kristillisessä viitekehyksessä ihminen asettuu tällöin itseään suurempaan merkityskehykseen 

ja suhteeseen kolmiyhteisen Jumalan kanssa. Owe Wikströmin mukaan uskoa ja sen 

muovautumista on oleellista tarkastella molemmista näkökulmista niin psykologisen kuin 

teologisenkin tietämyksen varassa.34  

Teoksessaan Häikäisevä pimeys (1994) Wikstöm kuvaa ihmisen uskon kasvua 

seitsenvaiheisena hengellisenä tienä, jossa vaiheet pääsääntöisesti seuraavat toisiaan, mutta 

esiintyvät usein myös rinnakkaisina ja sisäkkäisinä. Osa saattaa elämänsä aikana käydä 

prosessin läpi useamman kerran ja toisten kohdalla mikään ei etene vaiheiden kuvauksen 

tavalla, vaan Jumala toimii aivan eri tavalla. Wikströmin kuvaama tie alkaa kaipauksen 

vaiheesta, joka on perinteisesti kristillisessä kontekstissa nähty Jumalan kutsuna. Seuraavassa 

esimaun vaiheessa ihminen saa kokemuksen siitä, että Jumala on todellinen. Tätä vaihetta 

seuraa parannuksen vaihe, jota voidaan tarkastella moralisoinnin tilana, jossa ihminen pyrkii 

ottamaan Jumalan todesta ja tulemaan hyväksi. Parannuksen vaiheessa ihminen tajuaa oman 

kykenemättömyytensä ja pikkuhiljaa Kristuksen sovitustyö merkitys alkaa koskea myös häntä 

itseään. Armon vaiheessa ihminen on valmis ottamaan ulkopuolisen pelastuksen vastaan.35 

Vaellettuaan armon varassa ihminen joutuu yön vaiheeseen, jossa Jumalan tuoma turva 

katoaa, Jumala kätkeytyy ja ihminen tuntee jäävänsä yksin. Tämän pimeyden jälkeen löytyy 

kuitenkin jälleen elämää synnyttävä tuli. Joidenkin kohdalla valon vaihe avautuu hitaasti ja 

toisille se syttyy yllättäen. Tässä vaiheessa ihminen elää samanaikaisesti elämäänsä väkevästi, 

mutta kokee kuuluvansa vahvasti myös transsendenttiin todellisuuteen. Valon vaihetta seuraa 

                                                
33 Räsänen 2006, 147–148; Fowler 2000, 54–57. 
34 Wikström 2002, 108–109, 112–114. 
35 Wikström 2002, 245–251, 255. 
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vaelluksen aika, jossa ihminen saa elää elämäänsä tyynesti. Tähän sisältyy syvä 

vakuuttuneisuus Jumalan olemassaolosta, hellyydestä ja huolenpidosta.36 

2.4 Sielunhoito  

Sielunhoidon käsitteet ja teologia 
Sielunhoidon yksiselitteinen määrittely on monimutkaista. Yleisesti se mielletään kirkkojen ja 

uskonnollisten yhteisöjen tarjoamaksi auttamistoiminnaksi.37 Kristillisesti ymmärrettynä 

sielunhoito perustuu uskonnolliseen todellisuuskäsitykseen. Sielunhoitoa voidaan määritellä 

siten, että se on toimintaa, jossa uskonnäkemyksen ja siitä seuraavan todellisuuskäsityksen 

pohjalta tuetaan yksilön hengellistä ja psyykkistä kasvua. Tämän toimimisen perusmerkitys ei 

ole ihmisen hoitamisessa vaan tukemisessa. Sielunhoidon keskeinen päämäärä on kaikella 

tavoin kunnioittaa avun hakijaa ja edesauttaa hänen itsenäistä toimintaansa ja pohdintaansa 

oman elämänsä kysymyksissä.38  

Isto Peltomäki tiivistää käsiteanalyyttisessä pro gradu -tutkielmassaan Sielunhoito papin 

profession valossa (2014) sielunhoidon kahden toimijan väliseksi tavoitteelliseksi 

yhteistoiminnaksi. Sielunhoito nähdään tämän tutkimuksen mukaan nimenomaan teologisesta 

ja psyykkisestä lähtökohdasta nousevana toimintana, jonka keskeinen toteutumismuoto on 

keskustelu. Tässä tilanteessa sielunhoidon tavoitteena on kirkon teologiselta ja eettiseltä 

pohjalta rakentaa ja auttaa apuun hakeutuvan voimaantumista ja hyvinvointia.39 Toisin sanoen 

sielunhoidon pyrkimys on kirkon arvoihin ja käsityksiin sitoutuen tukea apua tarvitsevan 

omaa toimijuutta.  

Yhdysvaltalainen professori Pamela Cooper-White (s. 1955) kuvaa tätä toimijoiden 

välistä tilaa interpersoonallisena minä-sinä -suhteena, jossa tunteet ja kehollisuus ovat järjen 

lisäksi merkittäviä tekijöitä. Sekä tiedostettu että tiedostamaton aines toimivat 

vuorovaikutustilanteessa ja siihen vaikuttaa merkittävästi toimijoiden sosiaalinen konteksti ja 

elämänhistoria. Interpersoonallisessa suhteessa monitasoinen kommunikointi ja yhteinen 

tulkinta mahdollistavat uuden luomisen ja voimaantumisen kokemuksen. Cooper-Whiten 

mukaan tämä tapahtuu niin ihmisten välisessä kuin ihmisen ja transsendentinkin suhteessa.40 

                                                
36 Wikström 2002, 251–256. 
37 Kettunen 2013, 16. 
38 Geels & Wikström 2009, 348–349. 
39 Peltomäki 2014, 6, 15, 61–62. 
40 Cooper-White 2004, 54–56, 190. 
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Sielunhoito on siis kirkon käytännöllistä auttamistoimintaa, mutta samalla tätä toimintaa 

toteutettaessa muotoutuu sielunhoidon teologia.41 Kettusen ja Wikströmin mukaan 

sielunhoitoa ei ole olemassa ilman kirkollista kontekstia. Sielunhoidon keskiössä on 

yksittäinen apua hakeva ihminen, mutta hän on osa kollektiivista toimintaa, jossa 

sielunhoitaja ei koskaan ole olemassa vain yksilönä, vaan toimii edustamansa instituution 

puitteissa. Kirkon arvopohja sekä transsendentti ja eksistentiaalinen taso ovat tilanteessa läsnä 

tätä kautta. Aina tämä ei toteudu eksplisiittisesti, mutta sielunhoito on kommunikointia, jossa 

on mahdollisuus käsitellä uskoon ja jumalasuhteeseen liittyviä kysymyksiä. Nämä kolme, 

kirkollinen konteksti, avoimuus olemassaoloon liittyviin kysymyksiin ja mahdollisuus 

henkilökohtaisen uskon pohdintaan, ovat sielunhoidon olennaiset aspektit.42  

Papin keskeisin tehtävä on julistaa evankeliumia ja tuoda Jumalan todellisuutta esille. 

Nykymuotoisessa sielunhoidossa tämä ei kuitenkaan tapahdu suorana julistuksena, vaan 

Peltomäki määrittää, että sielunhoidossa evankeliumin julistus toteutuu apua hakevan 

kunnioittamisena. Kunnioittava asennoituminen luo luottamusta ja mahdollistaa auttavan 

dialogisen sielunhoitosuhteen. Perusta tähän löytyy sielunhoidon teologiasta ja 

ihmiskäsityksestä, jonka mukaan jokainen ihminen on Jumalalle mittaamattoman arvokas. 

Sielunhoitajan tehtävä on välittää tätä armon kokemusta.43 

Keskeistä uskonnollisessa ihmiskäsityksessä on, että ihminen on riippuvainen itseään 

suuremmasta, absoluuttisesta. Kristillisen uskon mukaan Jumalan on luonut kaiken. Ihmisen 

arvon perusta on tässä Jumalan luomistyössä ja hänen ehdottomassa rakkaudessaan, 

armossa.44 Sama asia voidaan ilmaista siten, että ihminen on luotu, langennut ja lunastettu. 

Tämän pohjalta muodostuu olemassaolon perusta. Jumala on halunnut luoda ihmisen ja elämä 

on hänen kannattelemansa lahja ihmiselle. Ihminen on kuitenkin langennut ja tämä sitoo hänet 

kärsimykseen ja elämän rajallisuuteen. Lunastettuna, armon varassa, ihminen saa kasvaa 

siihen identiteettiin, johon luominen on tähdännyt. Näin ihminen on transsendenttinen olento, 

jonka merkitys avautuu oman itsen ulkopuolelta, Jumalasta.45 

Sielunhoidon ulottuvuudet ja toimintamallit suomalaisessa kontekstissa 
Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkolaissa sielunhoito määritellään erääksi 

seurakunnan keskeiseksi tehtäväksi (KL 4:1§) ja kirkkojärjestyksessä koko seurakunnan 

                                                
41 Kettunen 2013, 16–17; Peltomäki 2014, 15. 
42 Kettunen 2013, 92–93; Geels & Wikström 2009, 348–349. 
43 Peltomäki 2014, 68, 87–88, 114; Papin ydinosaaminen, 2010. 
44 Lindqvist 1997, 30, 33. 
45 Kettunen 2013, 54–58. 
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tehtäväksi, mutta erityisesti se on pappien ja lehtorien tehtävä (KJ 4:1§). Sielunhoitotoimintaa 

kuvaava lyhyt määritelmä löytyy kirkon verkkosivuilta:  
Sielunhoito on ihmisen auttamista, tukemista ja lohduttamista hänen elämänsä kaikissa vaiheissa, ilossa ja 
surussa, sairaudessa ja terveydessä. Auttamisen, tukemisen ja lohduttamisen lähde on Jumalan rakkaus, 
joka sielunhoidossa välittyy usein vuorovaikutuksena, läsnäolona, kuunteluna, kunnioittamisena. 
Sielunhoidon arkinen väline on keskustelu, sen pyhiä välineitä ovat Jumalan sana ja ehtoollisen vietto.46  
 

Sielunhoitotilanteessa on määritelmän mukaan aina läsnä Jumalan rakkauden näkökulma. 

Sielunhoidossa toimitaan samanaikaisesti sekä menetelmällisistä että uskonnollisista 

lähtökohdista ja sielunhoidon olemus selittyy papin profession perustalta. Papin tehtävänä on 

virkaansa sitoutuneena kirkon legitimoimana edustajana julistaa evankeliumia. 

Toiminnassaan pappi sitoutuu uskonnolliseen yhteisöönsä ja papin virkaan. Tämän pohjalta 

hän toimii asiantuntijana palvelutehtävässä.47  

Suomalainen evankelisluterilaisen kirkon sielunhoito on muovautunut oman tyyppiseksi 

konseptiksi. Yleisesti se noudattelee kansainvälistä sielunhoidon kehitystä. Suomalaisessa 

kontekstissa käännekohdiksi voidaan katsoa toinen maailmansota ja 1960-luku. Vuonna 1944 

käynnistyi kirkon perheneuvonta. Tätä ennen oli alkanut jo sairaalasielunhoito, joka muuntui 

merkittävästi 1960-luvulla lähimmäiskeskeisen sielunhoitometodin rantauduttua Suomeen. 

Tämä teologian tohtori Irja Kilpeläisen (1911–1999) lanseeraama toimintatapa on 

merkittävästi muokannut sielunhoitoa ja vaikuttanut sielunhoitokoulutukseen 1960-luvulta 

tähän päivään asti.48 

Sielunhoidon toteutusta voidaan tarkastella monesta eri kategoriasta käsin. Eräs tapa 

hahmotella erityisesti suomalaisen sielunhoidon kenttää on jaotella se neljään erilaiseen 

toteutusmuotoon. Näistä ensimmäinen on keskinäinen sielunhoito. Se toteutuu 

lähimmäisyytenä toisia kohtaan ja tätä voivat toteuttaa kaikki seurakuntalaiset. Toinen on 

pastoraalinen sielunhoito, jonka toteuttajia ovat ammatillisti koulutetut papit sekä diakonia- ja 

nuorisotyöntekijät. Kolmas muoto, terapeuttinen erityissielunhoito, toteutuu kirkon 

erityistyömuodoissa perheneuvonnassa sekä sairaala- ja vankilasielunhoidossa. Tämä on 

pastoraalista sielunhoitoa intensiivisempää ja toimijoilla on käytössä erilaisia 

lyhytterapeuttisia toimintavälineitä. Neljäs sielunhoidon muoto on 

pastoraalipsykoterapeuttinen toteutustapa. Tämä on ammatillisin hoivataso, jolloin 

sielunhoitajan käytössä on sekä teologian että psykologian kieli ja hänellä on 

                                                
46 Sielunhoito, s.a.. 
47 Peltomäki 2014, 147–148. 
48 Kettunen 2013, 28–32; Kiiski 2009, 29. 
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psykoterapeuttinen koulutustausta. Auttaminen on tällöin strukturoidumpaa ja 

muodollisempaa kuin perussielunhoidossa.49  

Teologian tohtori Jouko Kiiski (s. 1955) jakaa kirkossa tapahtuvan pastoraalisen 

sielunhoidon neljään eri toimintamalliin. Nämä dimensiot ovat: dialoginen, spirituaalinen, 

diakoninen ja tavoitesuuntautunut malli. Sielunhoidon yleisin toteutumistapa on dialoginen 

dimensio, joka yksinkertaistetusti koostuu kuuntelusta ja keskustelusta. Spirituaalisessa 

sielunhoidossa keskeisessä asemassa ovat hengelliset elementit: ehtoollinen, Raamattu, rippi, 

rukous, virret ja öljyllä voitelu. Spirituaalinen sielunhoito voi keskustelumuotoisena lähestyä 

hengellisen ohjauksen käsitettä. Teologian tohtori Raili Gothónin (s. 1951) mukaan 

hengelliset elementit ovat hengellisen elämän tukemista ja ne voivat esiintyä missä tahansa 

sielunhoidollisessa lähestymistavassa. Diakoninen sielunhoito toteutuu kokonaisvaltaisena 

kohtaamisena sielunhoidon ja diakoniatyön leikkauspisteessä. Tavoitesuuntautuneessa 

mallissa käytetään hyväksi erilaisia lyhytterapian metodeja.50  

Tässä tutkielmassa yksittäinen sielunhoitosuhde voi siis linkittyä Kettusen erilaisiin 

toimintamuotoihin ja sielunhoitajan ammatillisiin valmiuksiin ja pitää sisällään Kiisken 

muotoilemia erilaisia dimensioita. Lisäksi sielunhoitosuhde on ammatillisella tasolla 

erilaisista sielunhoitajan valmiuksista ja metodeista lähtevää toimintaa. Keskeiset 

sielunhoidon metodilliset suuntaukset Suomessa ovat Gothónin mukaan keerygmaattinen, 

lähimmäiskeskeinen, psykodynaaminen, ratkaisukeskeinen, voimavarakeskeinen, 

yhteiskunnallis-yhteisöllinen sielunhoito ja seurakunnallinen sielunhoito. Kyseinen malli ja 

erilaiset dimensiot on muovattu norjalaisen professorin Tor Johan Grevbon kahdeksanosaisen 

sielunhoidon luokittelumallin pohjalta suomalaiseen sielunhoidon perinteeseen sopiviksi.51  

Sielunhoidon, terapian ja hengellisen ohjauksen suhde 
Sielunhoidossa pyritään toimimaan kaikilla mahdollisilla tavoilla apua hakevan hyväksi. 

Tällöin psykologinen tietämys toimii rinnakkain teologisen näkökulman kanssa. Ihmistä ei 

voida ymmärtää ainoastaan teologisesta tai uskonnollisesta näkökulmasta. 

Pastoraalipsykologisen näkökulman mukaan jokainen ihmisen elämässä toteutuva 

uskonnollinen tapahtuma on myös psykologinen tapahtuma. Uskonnollinen ja psyykkinen 

todellisuus ilmenevät sisäkkäisinä. Sisällöllisesti sielunhoidossa voidaan käsitellä niin 

psyykkiseen kuin hengelliseenkin todellisuuteen liittyviä asioita tai näitä molempia.52 

                                                
49 Egan 2014, 8; Kettunen 2013, 67–69; Kiiski 2009, 71. 
50 Gothóni 2014, 49–60; Kettunen 2013, 67–69; Kiiski 2009, 49–51, 71–72, 113. 
51 Gothóni 2014, 25–43; Kiiski 2009, 36. 
52 Kettunen 2013, 16, 43, 128. 
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Psyykkisten näkökulmien hyödyllisyyden sielunhoidossa ymmärsi yhdysvaltalainen 

sielunhoidon opettaja Howard J. Clinebell (1922–2005) teoksessaan Käytännön sielunhoito 

(1980). Käyttäytymistieteiden innovaatiot ja erilaiset psykoterapeuttiset menetelmät antoivat 

sielunhoidolle uudenlaisen tavan lähestyä ihmistä.53 Nykymuotoisen sielunhoidon käyttöön 

on siis tullut kliinisen psykologian tutkimuksen kautta erilaisia toimintamuotoja. Näistä 

keskeinen on psykoanalyysitaustainen psykoterapia, joka on kokonaisnimitys erilaisille 

psyykkistä terveyttä edistämään pyrkiville psykologisille prosesseille. Psykoterapia eroaa 

sielunhoidosta kuitenkin siinä, että se on ammatillinen teorialähtöinen hoitomuoto. 

Sielunhoidossa taustateoriat eivät ole näin suoraviivaisesti määritettävissä.54 Nykyparadigman 

mukaan sielunhoidossa psykologisen tarkastelun lisäksi keskeistä on myös sosiaalisen 

konstruktion ja kontekstuaalisuuden huomioiminen. Tämä lisää esimerkiksi sosiologian ja 

poliittisen tutkimuksen merkittäväksi sielunhoidon näkökulmaksi.55 

Sielunhoidon omaleimainen ja keskeinen merkitys ei ole parantaa ihmistä psykiatrisessa 

tai lääketieteellisessä merkityksessä, vaan sielunhoidon voidaan katsoa olevan huolenpitoa, 

joka nousee hengellisestä todellisuuskäsityksestä. Tällöin pyritään tukemaan ihmisen 

psyykkistä ja hengellistä kasvua ja hyvinvointia. Sielunhoidon tehtävänä on tarjota ihmisen 

sisäisen kokemusmaailman rinnalle teologian avulla kokonaisvaltaisempaa hengellistä 

yhteyttä ja tulkintakehystä. Sielunhoidon ja terapian suhdetta voidaankin määrittää kahden 

erilaisen kielen avulla. Psykoterapia kartoittaa ihmisen kokemuksen emotionaalisia tekijöitä ja 

sielunhoito keskittyy kokonaisvaltaisempiin elämänkysymyksiin.56 Tässä tutkimuksessa 

terapeuttisuutta käytetään kattokäsitteenä, joka pitää sisällään sekä pitkälle ammatillisen 

psykoterapeuttisen toiminnan että lyhytkestoisen erilaisista metodeista koostuvan 

terapiatoiminnan. 

Sielunhoidon perusta on uskonnollisessa ja hengellisessä taustassa. Sielunhoito liittyy 

aina hengelliseen instituutioon ja edustaa näin sen kantavia näkemyksiä.57 Wikströmin 

mukaan sielunhoidon ulottuvuuksiin liittyy myös syventäminen, jonka tehtävänä on auttaa 

ihmistä vahvistamaan tai omaksumaan uskonnollinen elämänkatsomus. Tätä on kutsuttu 

kristillisessä traditiossa hengelliseksi ohjaukseksi.58 Gothónin mukaan sielunhoito ei merkitse 

synonyymisesti hengellistä ohjausta. Hengellisen ohjauksen välineinä toimivat aina rukous ja 

                                                
53 Clinebell 1980, 16. 
54 Kettunen 2013, 46; Geels & Wikström 2009, 326–327. 
55 Miller-McLemore 2005, 40; Cooper-White 2004, 53–54. 
56 Kettunen 2013, 40, Geels & Wikström 2009, 327, 348–349; Wikström 2002, 114–115. 
57 Geels & Wikström 2009, 349. 
58 Geels & Wikström 2009, 352. 
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Raamattu. Sielunhoidossa erilaiset toimet nousevat sielunhoitoon hakeutuvan tarpeista ja 

asenteesta uskoon. Joskus sielunhoito kuitenkin keskittyy uskon ja jumalasuhteen tarkasteluun 

ja tällöin sielunhoito saattaa lähestyä hengellisen ohjauksen perinnettä.59  

Sielunhoito dialogina, suhteena ja prosessina 
Edellä tarkastellun perusteella sielunhoito toteutuu suhteena, johon vaikuttavat lukemattomat 

eri tekijät. Sielunhoitosuhteen perustana on kommunikaatio ja keskustelu kommunikaation 

erityisenä muotona. Tämä ei kuitenkaan ole ollut aina itsestään selvää. Vasta 1900-luvun 

puolella keskustelu on saanut merkityksen, jollaisena me ymmärrämme sen sielunhoidossa 

nykypäivänä. Kehitys on ollut voimakkaasti sidoksissa psykoterapeuttisen suuntauksen 

kanssa ja saanut tässä yhteydessä dialogisen merkityksen esimerkiksi aiemman 

keerygmaattisen eli yksityiselle ihmiselle julistusta tarjoavan sielunhoidon sijaan.60 

Dialogin käsite pitää sisällään ensisijaisesti kuuntelun ja keskustelun. Se kuitenkin 

poikkeaa normaalista keskustelusta siinä, että dialogiin kuuluu tasavertaisuus, kunnioitus ja 

vilpittömyys. Kuunteluun keskittyvän kommunikoinnin tulee olla aktiivista kuuntelua, jolloin 

on mahdollisuus saada kokemus ymmärretyksi tulosta ja läsnäolosta. Oleellista on tunteiden 

kuuntelu ja niiden ilmaisun hyväksyminen eri tavoin. Ihmisen tunteilla on kokonaisvaltainen 

vaikutus elämän suunnanmuokkaajana ja samanaikaisesti ne ovat tärkeä omien tarpeiden 

informaatiolähde. Kuuntelun lisäksi usein erityisesti lyhyissä sielunhoitosuhteissa 

sielunhoitoon hakeutunut odottaa sielunhoitajalta jonkinlaista reagointia ilmaisemiinsa 

asioihin, jolloin kyseessä on enemmän keskusteluun painottuva apu. Tällöinkin on 

useimmiten vältettävä suorien neuvojen antamista. Sen sijaa on hyvä pohtia yhdessä erilaisia 

ratkaisuvaihtoehtoja käsillä olevaan ongelmaan tai tilanteeseen.61 

Ainoastaan vastavuoroinen, ymmärtävä ja kuunteleva kommunikointi mahdollistaa 

todellisen kohtaamisen. Tämä edellyttää kykyä empatiaan, joka merkitsee valmiutta asettua 

toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää hänen perspektiiviään, pitäen kuitenkin samalla 

ammatillinen raja oman ja toisen maailman välillä. Tällöin dialogisuus toteutuu toimijoiden 

välisessä yhteisessä, ymmärtävässä ja kunnioittavassa todellisuudessa. Kohtaaminen voi näin 

ollen olla uutta luovaa. Vaikka kohtaaminen ja vuorovaikutus on molemminpuolista, se ei 

kuitenkaan sielunhoitotilanteessa ole symmetristä. Sielunhoidossa toimitaan apua etsivän 

lähtökohdista käsin. Sielunhoitaja on ammattiauttaja, jolla on vastuu tilanteen ohjaamisesta ja 

autettavan tunteiden vastaanottajana ja containerina toimimisesta. Tämä voi joskus pitää 

                                                
59 Gothóni 2014, 58–59; Häyrynen 2006, 157–160. 
60 Kettunen 2013, 90–91. 
61 Moschella 2016, 27; Kiiski 2009, 86, 96–98, 100–101, 105. 
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sisällään myös konfrontaation tarpeen.62 Näin ollen dialogi sielunhoidossa on arvostavaa 

vuorovaikutusta ja keskinäisviestintää, jossa pääpaino on sielunhoitoon hakeutuneessa 

ihmisessä, hänen tarpeidensa ja tarinansa näkemisessä.63 

Sielunhoidon dialogisessa suhteessa on läsnä neljä eri suhteessa olon muotoa. Nämä 

ovat ihmisen suhde toisiin ihmisiin, suhde itseensä, suhde omaan ympäristöönsä ja suhde 

Jumalaan. Nämä eri näkökulmat toimivat yhtäaikaisesti auttavassa kohtaamisessa. Näissä 

suhteissa on tietynlaisia tavoitteita. Clinebellin mukaan ihmisen keskeinen tarve on antaa ja 

vastaanottaa rakkautta. Tämän pohjalta hän luokittelee ihmiselle viisi perustarvetta: oman 

arvon tunteminen, tarve elää vastuullisesti, kokea sisäistä vapautta tunne-elämässä, tarve 

mielekkyyden kokemukselle ja tarve elää luottavassa suhteessa Jumalaan.64  

Näistä tarpeista nousee myös sielunhoidon tavoitteiden määrittely. Gothóni määrittelee 

sielunhoidon tavoitteiksi ensinnäkin, että sielunhoito pyrkii auttamaan ihmistä kohtaamaan 

omia ongelmiaan ja toteuttamaan kasvun avulla omia mahdollisuuksiaan. Toiseksi sielunhoito 

pyrkii mahdollistamaan mielekkäiden ihmissuhteiden muodostamisen tätä estävien tekijöiden 

käsittelyn kautta ja kolmanneksi sielunhoito pyrkii auttamaan hengellisen elämän kasvussa, 

jumalasuhteen ja elämän tarkoituksen pohdinnassa.65 Tämä merkitsee siis sielunhoitoon 

hakeutuvan voimaantumista ja sitä että hän kykenee arvioimaan paremmin omia intressejään 

ja kasvamaan suhteessa omiin ongelmiinsa ja rakentamaan omaa hyvinvointiaan.66 Tarpeiden 

jäsentäminen lähtee aina sielunhoitoon hakeutuvan ihmisen näkökulmasta ja tarpeet 

määrittyvät erikseen jokaisessa sielunhoitosuhteessa.67 

Sielunhoitoa voidaan tarkastella myös prosessina. Wikström jakaa sielunhoidon neljään 

eri ulottuvuuteen. Ensimmäinen ulottuvuus sielunhoidossa on huolenpito. Tämä merkitsee 

sitä, että sielunhoidon tarkoitus ei ole hoitaa ja parantaa sanan varsinaisessa merkityksessä, 

vaan tarjota huolenpitoa inhimillisen lämmön ja ymmärryksen avulla. Toinen ulottuvuus on 

pohdinta, jonka tarkoituksena sielunhoitotilanteessa on auttaa sielunhoitoon hakeutuvaa 

kohtaamaan ja tarkastelemaan elämän suuria kysymyksiä, tarkoitusta ja päämäärää. Kolmas 

ulottuvuus on tulkinta. Sielunhoidossa tulkinta mielletään autettavan elämänkokemusten ja 

kristillisen tradition leikkauspintoja hakevaksi. Tässä kohdassa sielunhoitajan on periaatteessa 

ymmärrettävä itsensä kristillisestä kontekstista käsin, mutta hänen on kyettävä tilanteessa 

                                                
62 Egan 2014, 10; Peltomäki 2014, 77; Kettunen 2013, 115–119; Cooper-White 2004, 178–180. 
63 Kiiski 2009, 86–87. 
64 Gothóni 2014, 25; Kettunen 2013, 64–65, 83; Clinebell 1980, 17–19. 
65 Gothóni 2014, 25. 
66 Peltomäki 2014, 61–62; Cooper-White 2004, 129. 
67 Gothóni 2014, 25; Kettunen 2013, 65. 
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toimimaan joustavasti ja tarkastelemaan erilaisia vakaumuksia empaattisesti. Neljäs 

ulottuvuus on Wikströmin mukaan syventäminen, jossa pyritään auttamaan ihmistä 

kristillisessä uskossa kypsymisessä.68  

Kettunen ja Gothóni näkevät neljännen vaiheen ongelmallisena nykysielunhoidossa ja 

liitävät sen mieluummin hengellisen ohjauksen käsitteeseen. Kettunen jakaa 

sielunhoitoprosessin kuuteen erilaiseen vaiheeseen, jotka ovat hakeutuminen, kontakti, 

luottamus, kohtaaminen, vierellä kulkeminen ja elämän tarkoituksen pohdinta. Hän kuitenkin 

korostaa, että eri vaiheilla ei ole jyrkkiä rajoja ja ne voivat olla myös sisäkkäisiä, eivätkä ne 

välttämättä esiinny peräkkäisessä järjestyksessä.69  

Käytännössä sielunhoitosuhde toteutuu joko yksittäisenä sielunhoitokeskusteluna tai 

pidempänä sielunhoitoprosessina. Teologian tohtori Martti Lindqvist (1945–2004) kuvaa tätä 

prosessia neljänä vaiheena, joissa sielunhoitajan persoonallinen ja ammatillinen ote 

vaihtelevat. Avun hakemisvaiheessa korostuvat sielunhoitoon hakeutuvan ja auttajan 

persoonalliset ominaisuudet. Tässä yleensä muodostuu luottamus ja kokemus hyväksytyksi 

tulosta ja tosissaan ottamisesta. Hahmotusvaiheessa, jossa kartoitetaan tilannetta ja pohditaan 

tavoitteita, ammatillisuus korostuu. Työskentelyvaiheessa ammatillisuus ja persoonallinen 

taso vaihtelevat tarpeen mukaan. Lopetusvaiheessa ammatillisuus puolestaan auttaa 

sielunhoitoon hakeutunutta palaamaan omaan maailmaansa.70  

Suhteessa olo ja dialogisuus saavat paikkansa prosessissa, joka toteutuu määritellyssä 

tilanteessa ja jakaantuu sekä mikro, että makrotasolla aloitus-, työskentely- ja 

lopetusvaiheisiin.71 Tässä prosessissa toteutuu kohtaaminen. Kohtaaminen on siis omien 

asioiden kohtaamista, ihmisten välistä kohtaamista ja sielunhoitotilanteessa se on myös 

Jumalan kohtaamista. Tutkielmassa kohtaamisen käsite kattaa koko prosessin erilaisine 

näkökulmineen, konteksteineen, ulottuvuuksineen ja toimintatapoineen. 

  

                                                
68 Kettunen 2013, 51–52; Wikström 2000, 268–269. 
69 Gothóni 2014, 58; Kettunen 2013, 52, 106. 
70 Gothóni 2014, 46–47; Lindqvist 2006, 78. 
71 Kiiski 2009, 62–63. 
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3 Tutkimuksen tehtävä ja sen toteuttaminen 

3.1 Tutkimustehtävä 
Tämän käytännöllisen teologian syventävien opintojen tutkielma selvittää, kuinka 

uskonkriisin kanssa kamppaillut ihminen on kokenut tulleensa kohdatuksi Suomen 

evankelisluterilaisen kirkon papin kanssa tapahtuvassa sielunhoidossa ja mikä merkitys tällä 

kohtaamisella on. Tutkimustehtävää kartoitetaan kahden tutkimuskysymyksen avulla: 

 

1. Millaisena uskonkriisi näyttäytyy sielunhoitoon hakeutuvan ihmisen näkökulmasta ja 

millaisia odotuksia sielunhoidolle tässä tilanteessa asetetaan? 

2. Minkälainen on papin kanssa tapahtuva sielunhoitokohtaaminen ja millainen merkitys 

sillä on uskoon liittyvässä kriisissä? 

3.2 Tutkimuksen aineisto ja aineiston keräys 
Tämän tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen 

lähtökohta on todellisen elämän kuvaamista ja sen mahdollisimman kokonaisvaltaista 

tutkimista. Menetelmillä ei pyritä yleistettävyyteen, vaan saamaan käsillä olevasta ilmiöstä 

syväluotaavaa tietoa.72 Tämän vuoksi laadullisen tutkimuksen menetelmät sopivat 

uskonkriisin kanssa kamppailleiden ihmisten kokemusten tarkasteluun. Tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys73 muodostuu aiemmista ihmisen kehitykseen, sielunhoitoon ja uskoon 

liittyvistä tutkimuksista. Teoreettisen taustan perusteella uskonkriisi ja sielunhoito ovat 

moniulotteisia ja toisiinsa kietoutuneita ilmiöitä. Tämä vaikutti haastattelun valikoitumiseen 

aineistokeräysmetodiksi. Haastattelu on luonteva ja joustava tapa kerätä informaatiota 

ihmisten kokemuksista ja sen edetessä on mahdollista jatkuvasti tarkentaa kysymyksiä ja 

oikaista väärinkäsityksiä.74  

Tutkielman resurssien puitteissa tutkittavien etsintä keskitettiin pääkaupunkiseudulle ja 

sen läheisyyteen. Keskeisimmät osallistumiskutsun levittämiskanavat olivat Kirkko 

Helsingissä ja Kirkko Vantaalla -Facebook sivut75 ja Kirkko ja kaupunki -lehti76 Espoossa, 

Helsingissä ja Vantaalla. Lehdessä kutsu oli näkyvillä sekä painetuissa versioissa että 

verkkojulkaisuissa. Tutkimusta esiteltiin myös Agricolan kirkossa toimivan Tuomas-

                                                
72 Tuomi & Sarajärvi 2009, 17–24; Hirsjärvi 2009, 161. 
73 Tuomi & Sarajärvi 2009, 18. 
74 Tuomi & Sarajärvi 2009, 73–75. 
75 Kirkko Helsingissä -Facebook sivusto on yksi Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen viestintäkanava. Kirkko 
Vantaalla Facebook on vastaava Vantaa seurakuntien yhteisöllinen sähköinen foorumi. 
76 Pääkaupunkiseudun yhteinen seurakuntalehti. 
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yhteisön77 jumalanpalveluksen yhteydessä, yhteisön lehdessä ja Facebook-sivuilla. Lisäksi 

kutsu oli esillä teologian opiskelijoiden Teologian Nestorit78 -Facebook-ryhmässä ja yhden 

pääkaupunkiseudun liepeillä toimivan seurakunnan sivuilla. Haastattelukutsun79 esittäminen 

eri foorumeilla tapahtui 13.12.2017–21.1.2018 välisenä aikana. 

Aineiston keruun lähtökohtana oli löytää tutkimukseen keski-ikäisiä, uskonkriisin 

kokeneita ja papin kanssa sielunhoitokeskusteluja käyneitä ihmisiä. Haastattelukutsussa 

informoitiin tutkimuksen aiheesta ja pyydettiin ottamaan yhteyttä tutkijaan. Sähköpostitse 

yhteydenottoja tuli yksitoista ja puhelimitse yksi. Kaikki yhteydenotot olivat hyvin 

mielenkiintoisia. Osa yhteyttä ottaneista jouduttiin kuitenkin tunnustelevien keskustelujen 

jälkeen rajaamaan tutkielman ulkopuolelle eettisistä syistä ja osa sen vuoksi, että 

kokemuksista puuttui joko uskonkriisin tai papin kanssa tapahtuneen sielunhoidon elementti. 

Aineiston keräys toteutettiin yksilöllisinä teemahaastatteluina80 tammi–maaliskuussa 

2018. Haastattelurunko muodostui teoreettisen taustan pohjalta ja jakautui kolmeen osioon. 

Keskeiset teemat olivat uskonkriisi, sielunhoitoon hakeutuminen ja odotukset sekä 

sielunhoitokohtaamisen merkitys uskonkriisissä. Taustatietoina kysyttiin ikää ja sukupuolta. 

Hieman laajemmat taustoittavat kysymykset liittyivät tutkittavien hengelliseen taustaan ja 

tämänhetkiseen suhteeseen Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon. Viisi haastattelua on 

toteutettu Helsingin yliopiston pääkirjastossa haastatteluun sopivassa yksityisessä tilassa ja 

kaksi haastateltavien kodeissa. 

Haastattelutilanteissa kaikki haastattelut äänitettiin. Tämän jälkeen äänitiedostot 

kirjattiin tekstitiedostoiksi. Tutkielman aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa tarkasteltiin 

lähinnä puheen asiasisältöä, jonka vuoksi litterointi on toteutettu perustasoisesti. 

Kommunikoinnin ymmärtämiseksi puhe kirjattiin kuitenkin suhteellisen sanatarkasti 

puhekieltä noudattaen ja ottaen mukaan erilaiset täytesanat ja äännähdykset. Litteroinnissa on 

käytetty yleisiä litterointimerkkejä.81 

Lopulliseen aineistoon valikoitui seitsemän tutkittavaa. Aineisto koostuu seitsemästä 

haastattelusta, jotka vaihtelevat ajalliselta kestoltaan 47.43 minuutista 1.31.16 minuuttiin. 

Keskimäärin haastattelut kestivät noin tunnin. Kaikki tutkittavat olivat motivoituneita 

                                                
77 Tuomasyhteiso ry on Tuomasmessun taustalla toimiva yhteisö. Yhteisö järjestää suurelta osin vapaaehtoisin 
voimin toteutettavaa, kaikille avointa ja hengellisesti avaraa Tuomasmessua.  
78 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen alainen vapaamuotoinen teologian opiskelijoiden ryhmä, 
jonka useimmat jäsenet suorittavat toista tai kolmatta tutkintoaan ja ovat iällisesti yleisesti hieman 
varttuneempia. Ryhmä on aloittanut toimintansa vuonna 2008. 
79 Liite 1. 
80 Tuomi & Sarajärvi 2009, 75. 
81 Ruusuvuori & Tiittula 2005, 303. 
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jakamaan omia kokemuksiaan ja käytännössä kaikki haastattelut toteutuivat yksilöiden hyvin 

vapaamuotisina kertomuksina elämästään. Tutkimustilanteissa henkilökohtainen uskonkriisin 

käsittely sai paljon tilaa. Haastattelut lähtivät liikkeelle taustoittavista kysymyksistä ja 

uskonkriisin teemasta, mutta tästä eteenpäin teemarungon eri ulottuvuudet vuorottelivat ja 

nivoutuivat kussakin haastattelussa yksilöllisillä tavoilla toisiinsa. 

Aineisto kattaa hyvin ikähaarukan 35–65-vuotiaat. Nuorin tutkimukseen osallistunut oli 

kolmekymmentäviisivuotias ja vanhin kuusikymmentäkolme. Sukupuoleltaan tutkimusjoukko 

muodostuu viidestä naisesta ja kahdesta miehestä. Tutkimukseen osallistuivat (nimet 

muutettu) 35-vuotias Hannele, 48-vuotias Anna, 50-vuotias Johanna, 52-vuotias Ilmari, 55-

vuotias Marjatta, 59-vuotias Helena ja 63-vuotias Juhani. 

3.3 Aineiston analyysi 
Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tavoitteena on järjestää aineistosta nousevaa informaatiota 

johtopäätöksiä varten ja kuvata ilmiötä yleistettävämmässä muodossa. Tämä tapahtuu 

aineiston pelkistämisen ryhmittelyn ja teoreettisten käsitteiden luomisen kautta. Ennen 

analysointia määritetään analyysissä käytettävä yksikkö, joka voi olla yksittäinen sana, lause 

tai ajatuskokonaisuus.82 Analyysiyksikkönä toimi tässä tutkielmassa asiakokonaisuus, 

vaihdellen yksittäisestä lauseesta usean lauseen muodostamiin kokonaisuuksiin.  

Aineisto teemoitettiin aluksi haastattelurungon mukaisesti uskonkriisiin, odotuksiin ja 

sielunhoidon merkitykseen.83 Teemojen sisältä nousseet pelkistetyt ilmaukset järjesteltiin 

samankaltaisuuden perusteella alaluokkakokonaisuuksiksi. Aineiston käsitteellistämistä 

jatkettiin muodostaen erilaisia yläluokituksia.84 Analyysin edetessä kokoavat luokat 

muodostuivat teemarungosta poikkeaviksi. Kokonaisuuden hahmottamisessa merkittäväksi 

tekijöiksi muodostuivat sielunhoitosuhteen taustoittaviksi tekijöiksi mielletyt uskonkriisi ja 

sen sisällölliset kysymykset sekä tutkittavien sielunhoitoon liitämät odotukset. 

Hakeutumiseen liittyvät tekijät asettuivat luontevaksi osaksi sielunhoitokokemusta, joka pitää 

sisällään sielunhoidon yleisen luonteen niin auttavien kuin toimimattomienkin kohtaamisten 

osalta ja sielunhoitajien valmiudet. Lisäksi aineistosta nousivat erillisinä tekijöinä 

kohtaamiskokemukseen vaikuttavat estävät ja sitä edesauttavat tekijät. Uskonkriisin 

vaikutukset jakaantuivat yleisiin vaikutuksiin ja sielunhoidon merkitykseen näiden 

                                                
82 Tuomi & Sarajärvi 2009, 105–113. 
83 Tuomi & Sarajärvi 2009, 93. 
84 Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–112. 
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vaikutusten osalta. Analyysirungosta muodostui luontevasti myös tutkielman kantava 

rakenne. Taulukossa 1 on esitelty analyysin tarkempi rakenne. 
 
Taulukko 1 
 

Yhdistävä luokka Pääluokka Yläluokka 
Sielunhoitokohtaamisen 
taustatekijät tekijät 

Uskonkriisin synty 

Suhde kirkkoon 
Suhde kristittyihin 
Suhde Jumalaan 
Elämänkulku 
Traumaattinen kriisi 

Uskonkriisin sisältö 

Kelpaanko Jumalalle? 
Oletko edes Jumala? 
Miten Jumala sallii? 
Miksi minut hylkäsit? 

Sielunhoitoon kohdistuvat odotukset 

Dialogisuus 
Terapeuttisuus 
Teologisuus/hengellisyys 
Muu ammatillisuus 
Papin persoona 
Ulkoiset puitteet 

Sielunhoitokokemus 

Sielunhoitoon hakeutuminen  

Yhteydenotto 

Sopivuuden kartoitus  

Tuntematon sielunhoitaja 

Sanoitettu syy  

Sielunhoidon dimensiot ja sielunhoitajien 
valmiudet 

Dialoginen 

Spirituaalinen 

Terapeuttinen 

Papin valmiudet 

Sielunhoitosuhteen kohtaamista  
estävät tekijät  

Yhteisymmärryksen puute 

Toimimaton tunneyhteys 

Sielunhoitosuhteen auttavuutta edistävät 
tekijät 

Luonteva auttamissuhde 

Myötäelävä ote 

Uskonkriisin 
vaikutukset  
ja sielunhoidon 
merkitys 

Uskonkriisin vaikutus elämässä 
Psyykkiset seuraukset ja käytännön vaikutukset 
Seuraukset uskonelämässä 

Sielunhoidon merkitys uskonkriisissä 
Uskonkriisiä syventävä 
Uskonelämää vahvistava 
Hyvinvointia ja elämänhallintaa lisäävä 

 

3.4 Eettisyys ja luotettavuus 
Tämän tutkielman luotettavuuden ja eettisyyden varmistamiseksi on edellisisää alaluvuissa 

pyritty kuvaamaan tutkimusprosessin metodit ja niiden käyttö mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti. Tutkielmassa on kaikissa vaiheissa pyritty noudattamaan hyvää tieteellistä 

käytäntöä. Tiedonhankinnan, tutkimisen ja raportoinnin vaiheissa on otettu huomioon muun 

muassa tieteelliset kriteerit, eettisten ratkaisujen kestävyys ja avoimuus.85  

                                                
85 Tuomi & Sarajärvi 2009, 132–133. 
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Edellä kuvattuun sisältyy myös tutkijan suhde tutkimusaiheeseen. Tutkijana minulla on 

henkilökohtainen kokemus uskon- ja jumalasuhteen kriisiytymisestä. Omaa prosessiani 

jälkikäteen tarkastellen, voin todeta sen olleen avioerokriisistä alkanut itselleni välttämätön 

hengellisen kasvun prosessi. Omakohtainen kokemus antaa tässä yhteydessä lähinnä 

mahdollisuuden ymmärtää aiheen sensitiivistä luonnetta ja korostaa eettisten periaatteiden 

noudattamisen merkitystä. 

Aineiston keruuvaiheessa tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus otettiin huomioon 

tutkittavien riittävän informoinnin kautta. Informoinnin tarkoituksena on ennen kaikkea 

suojata yksityisyyttä ja edistää tutkittavan itsemääräämisoikeutta. Informaation on oltava 

luonteeltaan riittävän laajaa ja selkeää.86 Tässä tutkielmassa informointi piti sisällään yleisestä 

tutkimusetiikasta kertomisen ja erityisesti tutkittavan anonymiteettiin ja tutkimusaineiston 

käyttöön liittyvien asioiden käsittelyn.  

Raportoinnissa tukittaville on annettu peitenimet. Nimet on valittu 

Väestörekisterikeskuksen nimipalvelun vuosisadan kymmenen suosituimman nimen joukosta 

alkuvuodesta 2018.87 Mikäli anonymiteettiä on jouduttu suojaamaan suorissa lainauksissa 

poistamalla tunniste- tai muita tietoja, ne on korvattu merkillä: ---. Suorista lainauksista on 

poistettu osin myös sisältöön vaikuttamattomia täytesanoja ja äännähdyksiä. 

Edellä kuvatut menetelmät aineiston hankinnassa, analyysissä ja raportoinnissa pyrkivät 

turvaamaan yksilöiden anonymiteetin, luottamuksenarvoisen ja kunnioittavan kohtelun. 

Jokainen tutkielmaan osallistunut haastateltava on päästänyt tutkijan hetkeksi osaksi omaa, 

syviäkin haavoja sisältäneeseen, kokemusmaailmaansa. Aineiston raportoinnissa pyritään 

ilmaisemaan selkeästi tutkielman kannalta oleellinen informaatio, samalla huomioiden 

anonymiteetin, sensitiivisyyden ja tutkielmaan osallistuneiden henkilöiden ainutlaatuisuuden. 

Tutkielma on kooltaan verrattain pieni ja näin ollen sen perusteella ei voida tehdä 

minkäänlaisia yleistyksiä uskonkriisin tai papin kanssa tapahtuvan sielunhoidon luonteesta. Se 

antaa kuitenkin suuntaviivoja siitä, millaisina keski-ikäiset ihmiset näkevät uskonkriisin ja 

kuinka he ovat tässä yhteydessä kokeneet evankelisluterilaisen papin kanssa tapahtuvan 

sielunhoitokohtaamisen vaikuttaneen elämäänsä.  

                                                
86 Tutkittavien informointi 2018. 
87 Nimipalvelu, s.a.. 
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4 Sielunhoitokohtaamisen taustatekijät 

4.1 Uskonkriisin syntyyn vaikuttavat tekijät 
Tässä tutkielmassa seitsemän tutkittavan uskonriisiä tarkasteltiin henkilökohtaisen 

jumalasuhteen kriisiytymisenä tai siinä esiintyvinä vaikeuksina. Aluksi tutkittiin uskonkriisiin 

johtaneita syitä. Kriisin syntyä kuvaillessaan tutkittavat kertoivat useiden tekijöiden 

vaikuttaneen uskonkriisin syntyyn. Aineistosta keskeisimmiksi nousivat ulkopuolisuuden 

kokemus, traumaattinen kriisitapahtuma ja oma suhde Jumalaan.  

Johannan uskonkriisin syntyyn vaikutti ensisijaisesti ulkopuolisuuden kokemus. Tämä 

ei kuitenkaan syntynyt tyhjiössä. Taustalla oli samanaikaisesti useampia tekijöitä. 
Mutta mulla on ollut pitkään semmonen haku, että mä löytäsin jotenkin sen oman paikkani siinä 
kristinuskon tällasessa kentässä, ku siellä on niin hirveesti niit kaikkee. – – Ni, ne ja sitte siinä oli vielä 
hengel- tai siis henkisen, niin ku ihmissuhdekriisiä myös siinä samalla ihan. Ja äiti kuoli siihen samaan 
syssyyn. Tuli kaikki tällaset, oikeen sellanen myllerrys. Ni, mä en tienny enää, et mikä on totta ja mikä 
mitäkin. (Johanna) 

 
Keskeisimmät tekijät liittyivät Johanna kohdalla oman hengellisen paikan etsintään 

kristillisessä kontekstissa, joka näyttäytyi hänelle laajana kenttänä. Lisäksi äidin kuolema ja 

konflikti läheisen ihmisen kanssa vaikuttivat kriisin kulkuun. Uskonpohdinta kuitenkin alkoi 

ennen äidin kuolemaa. Taustalla vaikuttivat lapsuuden kokemukset ja keskivaikea masennus. 

Hän ei kokenut löytävänsä sielunhoitajaa luterilaisen kirkon papeista ja tunsi itsensä 

ulkopuoliseksi seurakunnassa. 

Hengellisen ohjauksen yhteydessä puhutaan yhteisöllisyyden ikävästä, jonka puitteissa 

voi selkeyttää omaa identiteettiä peilaten toiseen tai toisiin ihmisiin, käydä luontevaa 

keskustelua uskosta ja hengellisen elämän kysymyksistä kirkossa, seurakunnassa ja omassa 

lähipiirissä.88 Yhteisöllisyyden kaipuu näytti olevan keskeinen tekijä Johannan uskonkriisin 

synnyssä. Aineiston perusteella hänen pohdintansa osoitti selkeästi tarpeen käsitellä 

uskonkysymyksiä ja omaa identiteettiä luotettavan kristillisen viitekehyksen sisällä. 

Psyykkiset tekijät, kuten masennus, vaikuttavat ihmisen kokemusmaailmaan. 

Masennuksen voi laukaista kielteinen elämänmuutos tai menetys. Siihen liittyy usein 

psykososiaalisen toimintakyvyn heikkenemistä ja ihmissuhdevaikeuksia, joko masennusta 

tuottavana tai seuraamuksellisena tekijänä.89 Aineiston perusteella Johannan masennuksen 

syntyä ei ole paikannettavissa, mutta sillä on voinut olla merkittävä vaikutus myös uskon 

kriisiytymiseen. Lisäksi on mahdollista, että uskonkriisiin vaikutti myös kehityskriittinen 

elämänvaihe. Uskonkriisi ajoittui keski-iän ajanjaksoon, jolloin kehityshaaste koskee 

                                                
88 Kotila 2006, 13. 
89 Isometsä 2011; Gothóni 2014, 158–160. 
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tuotteliaisuutta ja pysähtyneisyyttä. Tällöin monet psykologiset, sosiaaliset ja biologiset 

muutokset saavat ihmisen uudelleenarvioimaan elämäänsä.90 Johannan uskonkriisin 

laukaisevina tekijöinä näyttivät olleen ulkopuolisuuden kokemus suhteessa kirkkoon ja oma 

identiteetti kristittynä, suhteessa yhteisöön ja Jumalaan. 

Neljän haastateltavan uskonkriisi liittyi traumaattisiin kriiseihin. Annan molemmat 

vanhemmat kuolivat äkillisesti lyhyen ajan sisällä. Samanaikaisesti Annan lapsi kohtasi 

epäeettistä toimintaa kristityksi mielletyn auktoriteetin taholta. Tämä ja mahdollisesti 

isovanhempien kuolemat saivat lapsen reagoimaan itsetuhoisin puhein. Apua etsiessään Anna 

koki pettymyksiä kristittyjen ja kristillistä ihmiskäsitystä edustavien ihmisten toiminnassa. 
Sit mä jotenki siihenki niin ku petyin, että, et tota, miten niin ku… Se, että ollaan niin uskovaisia, mut sit 
ei oikeesti niin ku todellisessa elämässä se toteudukaan. (Anna) 

 
Annan uskonnollisen pohdinnan keskeiset laukaisijat olivat omien vanhempien äkillinen 

kuolema, huoli lapsesta, pettymys evankelisluterilaiseen kirkkoon ja eri suuntauksia 

edustaviin kristittyihin ihmisiin tuen etsinnän vaiheissa. 

Läheisen kuolema oli merkittävänä tekijänä myös Helenan uskonkriisissä. Kolmen 

vuoden sisällä kaikki Helenan lähimmät sukulaiset kuolivat. Ensimmäinen 

kuolemantapauksista nosti tietoisuuteen lapsuudessa koettuja traumaattisia tapahtumia. 
Mikä sitten oli yllätys, että tällasten perhetapahtumien, niin ku kuolintapausten myötä, tuli… Muisti alko 
toimimaan, mitä oli tapahtunu. Ja se niin ku sitte kohdistu mun uskonelämään. (Helena) 
 

Helenan kohdalla akuutissa äidin kuoleman aiheuttamassa kriisissä näyttää tapahtuneen 

erityinen psyykkinen reaktio. Joskus akuutin kriisin yhteydessä regressiotilanteessa ajatusten 

sensurointi vähenee ja erilaiset torjutut muistot pääsevät tietoisuuteen.91 Helena koki 

torjuttujen muistojen palautumisen ”universumin laajentumisena”. 

Traumaattinen kriisi syntyy elämässä äkillisestä tai odottamattomasta tapahtumasta, 

jossa tavanomaiset psyykkiset ongelmanratkaisukeinot eivät toimi. Läheisen kuolema on yksi 

merkittävä traumaattisen kriisin laukaisija. Psyykkiset voimavarat joutuvat vielä suuremmalle 

koetukselle, mikäli traumaattisia tapahtumia on yhtäaikaisesti useita.92 Annan ja Helenan 

tilanteiden voidaan katsoa olleen usean traumaattisen tapahtuman sarjoja. Annan vanhemmat 

kuolivat muutaman kuukauden välein ja Helenakin läheiset muutaman vuoden sisällä. Lisäksi 

lapsuuden traumaattiset muistot tulvivat Helenan tietoisuuteen. Aiemmin tiedostamattoman 

tiedostaminen mahdollisesti syvensi hänen kriisiään. Molempien kohdalla läheisten kuolema 

johti eksistentiaalisten kysymysten käsittelyyn. 

                                                
90 Kruus 1997, 152–154; Cullberg 1991, 92–93; Erikson 1980, 103–104. 
91 Cullberg 1991, 147. 
92 Cullberg 1991, 116–117, 147; Clinebell 1980, 179; Geels & Wikström 2009, 328–329. 
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Hannelen uskonkriisin syntymiseen vaikutti traumaattinen hyväksikäyttö 

sielunhoitotilanteessa: ”Pappi käytti mua seksuaalisesti hyväksi.” Uskonkriisiksi 

traumaattinen kriisi muuntui, kun Hannele yritti hakea apua ja puhui tilanteestaan useamman 

papin kanssa. Hannele koki, että hänet pyrittiin vaientamaan kirkon imagon tähden. 

Tapahtumat sysäsivät liikkeelle pohdinnan Jumalan olemuksesta. 
Sit, ku mä kerroin siitä eteenpäin ni, kaksi eri ihmistä, jotka ei ees toisiaan tunne, ni sano, että pitää olla 
hiljaa. Et tällasista asioista ei kirkossa puhuta, koska se on huonoa imagoa ja ihmiset lähtee. (Hannele) 
 

Auttajan ja autettavan välille voi sielunhoitotilanteessa syntyä voimakkaita tunteita. Nämä 

tunteet voivat herätä kummassa tahansa suhteen osapuolessa. Sielunhoitosuhde on kuitenkin 

ammatillinen auttamissuhde, jossa sielunhoitajalla on sekä valta että vastuu haavoittuvassa 

tilassa olevasta avunhakijasta.93 Tällöin on oleellista tiedostaa transferenssien ja 

vastatransferenssien olemassaolo. Näillä tarkoitetaan auttamissuhteen osapuolten mielissä 

herääviä tunnelmia ja mielikuvia, tunteensiirtoa. Erityisesti psykoanalyysissä ja 

psykoterapeuttisesti suuntautuneille sielunhoitajille ne ovat merkittävä työväline, mutta 

näiden periaatteellinen ymmärtäminen kuulu jokaisen ammatillisen auttajan eettiseen 

toimintaan. Sielunhoito ei missään olosuhteissa saa ylittää ammatillisuuden rajoja esimerkiksi 

suhteen seksualisoitumisena.94 Hannelen kokemuksessa näin kuitenkin kävi. Tämä sitoi 

Hannelen uskonkriisin synnyn evankelisluterilaiseen kirkkoon ja auttajiksi koettujen ihmisten 

epäeettiseen toimintaan. 

Myös Marjatan usko kriisiytyi traumaattisen kriisin seurauksena. Hän jäi kahden pienen 

lapsen yksinhuoltajaksi äkillisen, yllätyksenä tulleen, avioeron jälkeen.  
Jäin tosiaan yksinhuoltajaks ja sitten tuli tosiaan taas uudelleen hylkäämiskokemus. Ja se avioero oli 
sitten, se oma, joka niin kun laukas semmosen syvän, syvän kriisin. (Marjatta) 
 

Avioero voi olla merkittävä traumaattisen kriisin aiheuttaja ja tällaisessa tilanteessa 

menetykseen ja loukkaantumisen kokemukset usein kietoutuvat yhteen. Suru, viha, paniikki ja 

häpeä sekoittuvat keskenään.95 Marjatta korosti, että koko elämänkululla on ollut vaikutusta 

uskonkriisin syntyyn. Merkittäviä tekijöitä hänen kohdallaan ovat olleet lapsuuden perheen 

hajoaminen ja tästä seuranneet hylkäämiskokemukset sekä sisaruksen vakava 

vammautuminen. Marjatan kohdalla erossa toistunut hylkäämiskokemus johti uskonkriisiin. 

Yleensä traumaattiset tapahtumat koettelevat ja muuttavat maailmankuvaa ja arvoja. 

Joudutaan sopeutumaan muuttuneeseen todellisuuteen, jossa ulkoisia olosuhteita tai sisäisiä 

reaktioita ei pystytä hallitsemaan totutulla tavalla. Oma haavoittuvuus tulee ilmi ja vaikuttaa 

                                                
93 Egan 2014, 10. 
94 Kettunen 2013, 102, 131; Lindqvist 2006, 110–112; Hyrck 2003, 29–30; Cooper-White 2004, 55, 131–132. 
95 Geels & Wikström 2009, 329. 
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elämänarvojen ja katsomusten luonteeseen.96 Aineistossa traumaattiset kokemukset näyttivät 

toimivan edellä kuvatulla tavalla ja kriisiprosessien eri vaiheissa myös oma elämänkatsomus 

ja suhde Jumalaan asetettiin kyseenalaiseksi. 

Kahden tutkittavan kohdalla uskonkriisi näytti lähtevän liikkeelle suoraan omaan 

jumalasuhteeseen liittyvistä kysymyksistä. Juhani pohti omaa jumalasuhdettaan ja 

samanaikaisesti, nuorena aikuisena, hänen elämässään tapahtui monia muutoksia. Kotoa 

muutto, naimisiin meno ja opiskelun aloitus tulivat ajankohtaisiksi. Juhani oli elänyt lapsesta 

saakka uskoen, mutta koki tässä vaiheessa voimakkaan heräämisen ja tunsi, että hänen on 

ryhdyttävä myös ulkoisesti elämään uskonsa mukaisesti. Seurauksena oli muun muassa 

jatkuva ripittäytymisen tarve ja pakkolukeminen. 
Se oli mulla hyvin sellasta lainomasta se touhu, pakkolukemista ja tommosta. – – KRS:ssä oli aika paljon 
sellasta ilmapiirii, että kans, et piti lukee Raamattua niin ja niin paljon. Mulla se karkas ihan käsistä se 
touhu. (Juhani) 
 

Cullberg määrittelee aikuisuuden alkamisen ajankohdaksi muuton lapsuuden kodista. 

Eriksonin psykososiaalisten kehitysvaiheiden mukaan nuorella aikuisella on kehityshaasteena 

läheisyyden ja välimatkan suhde vastakohtanaan itsekeskeisyys ja vetäytyminen.97 Nuoruuden 

päättyminen tuottaa siis kehittymiseen kuuluvia haasteita. Nämä saattavat laukaista erilaisia 

ahdistustiloja, jotka voidaan jakaa reaktiiviseen ja neuroottisen ahdistukseen. 

Eksistentiaalinen ahdistus on eräs reaktiivisen ahdistuksen muoto ja elämän suurten 

muutosten seurauksena asiallinen reaktio todellisuuteen.98 Neuroosi puolestaan on häiriö, 

jossa voimakas ahdistus nousee usein sisäisistä torjutuista konflikteista.99 Juhanin 

uskonkriisin syntyi ajankohdassa, johon liittyy merkittävä psykososiaalinen kehitysvaihe. 

Nämä suuret elämänmuutokset, elämänkriisi, saattoivat vaikuttaa merkittävällä tavalla 

Juhanin uskonkriisiin ja ahdistukseen, joka sisälsi myös neuroottisia piirteitä. Neuroottisia 

oireitaan Juhani ymmärsi uskonkriisinsä myöhemmässä vaiheessa.  

Myös Ilmarin uskonkriisi liittyi jumalasuhteeseen ja syntyi uskoontulon myötä. Hän 

koki radio-ohjelmassa kuulemansa puheenvuoron koskettavan kuin veitsellä olisi viilletty 

sydäntä ja että hänen on vihdoin tunnustettava olevansa uskossa. Raamatun tekstit 

puhuttelivat häntä syyttävästi ja aiheuttivat syvää tuskaa. 
Noh, sit mä luin Raamattua hyvin kiihkeesti ja siel oli sitten tää kohta, jossa Jeesus varottaa Pyhän 
Hengen pilkasta ja sitten Heprealaiskirjeessä on tää, että kuka talloo jalkoihinsa Pyhän, sillon menee… 
Siel on yks kohta hyvin ankara, niin ku semmonen. Ni, mä olin sitte semmosessa mielentilassa, että otin 
nää itteeni. (Ilmari) 

                                                
96 Saari 2008, 25–27. 
97 Cullberg 1991, 79; Erikson 1980, 100–103. 
98 Kettunen 2013, 124–125; Wikström 2000, 126–128. 
99 Geels & Wikström 2009, 337–338. 
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Ilmarin kokemat voimakkaat tuntemukset ja myöhemmin selkeämmin ilmenneet aistiharhat ja 

harhaluulot ovat viitteitä psykoottisista oireista.100 Ihmismielen järkkyessä sairaat ja terveet 

ainekset saattavat lomittua ja kuva maailmasta muuntuu. Akuutissa vaiheessa sairauden oireet 

täyttävät elämän häiritsevällä tavalla ja tilanteeseen voi liittyä myös vahva kokemus 

hengellisyydestä. Psyykkinen sairaus voi vääristää uskonnollisuutta, mutta se voi toisaalta olla 

kaikkein tervein alue ihmisen senhetkisessä todellisuudessa.101 Ilmarin mielentila, uskon 

kiihkeä toteuttaminen ja hengellisen tiedon etsintä kulminoituivat henkiseen romahdukseen. 

Haastattelun perusteella ei voida sanoa, nousiko Ilmarin uskonkriisi jumalakysymyksestä vai 

psyykkisestä tilasta. Mahdollisesti molemmat tekijät ovat vaikuttaneet toisiinsa.  

Ihminen voidaan nähdä kolmiulotteisena verkostona, johon samanaikaisesti vaikuttaa 

moni eri tekijä. Psykologinen näkökulma sisäisine emootioineen ja niiden tulkintoineen on 

merkittävä. Mutta myös sosiaalisten ja poliittisten ulottuvuuksien vaikutus ihmisten 

kokemusmaailmaan on suuri. Todellisuus ja yksilöiden reaktiot siinä muodostuvat siis 

lukemattomista yhteen liittyvistä ja jatkuvasti kehittyvistä ilmiöistä ja tapahtumista.102  

Tämä on nähtävissä myös tutkielman aineistossa, jossa uskonkriisin lähtökohdat olivat 

moninaisia ja elämän eri ulottuvuudet kietoutuivat yhteen. Yhden tutkittavan usko kriisiytyi 

pääosin ulkopuolisuuden kokemuksen seurauksena. Tämän taustalla vaikuttivat mahdollisesti 

lapsuuden kokemukset ja psyykkiset syyt. Neljän tutkittavan kohdalla uskonkriisin laukaisi 

traumaattinen kriisi. Kriisien aiheuttajina olivat läheisten kuolemat, seksuaalinen 

hyväksikäyttö ja avioero. Näissä tapauksissa usko kriisiytyi prosessien eri vaiheissa. Kahdessa 

tapauksessa uskonkriisit lähtivät liikkeelle suoraan jumalasuhteesta. Taustalla vaikuttavia 

tekijöitä näissä olivat psyykkiset syyt ja elämänkulkuun liittyvät muutokset. Osan 

kokemuksissa merkittävänä alkusysäyksen antajana oli toisten kristittyjen toiminta niin 

kirkollisessa kontekstissa kuin yksittäisissä ihmissuhteissakin.  

Kaikki kuvasivat elämänkulun eri ulottuvuuksineen vaikuttaneen uskonkriisin syntyyn. 

Fowlerin uskonkehityksen teoriassa sekä ihmisen kognitiivinen ja henkinen kehitys että 

mahdollinen uskonvaiheen muuttuminen liittyvät toisiinsa. Uskonvaiheet eivät kuitenkaan 

muutu automaattisesti tai väistämättä ihmisen kasvaessa, vaan tietäminen, toiminta ja 

arvottaminen suhteessa uskoon muuttuu erilaisten elämänkokemusten seurauksena. Erilaiset 

sisäiset ja ulkoiset tapahtumat kyseenalaistavat ja muokkaavat tapaa uskoa ja ymmärtää.103 

                                                
100 Suvisaari & Lönnqvist 2017. 
101 Gothóni 2014, 156, 167–168. 
102 Miller-McLemore 2005, 42–43. 
103 Fowler 2000, 114. 
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Niin uskon sisällölliset kysymykset, kuten uskoon tulo tai hengellinen herääminen, kuin 

muutokset rakenteissa tai muodoissa voivat sekä aiheuttaa että olla seurausta uskonvaiheen 

muuttumisesta tai muuntumistarpeesta.104  

Uskonto voi olla voimavara erilaisten kriisien kohtaamisessa, mutta kriisit voivat myös 

laukaista merkittävän yksilön uskonnollisten järjestelmien ja uskonkohteen 

uudelleenarvioinnin. Uskonkriisi voidaan nähdä prosessina, jossa vanhat elämän narraation 

tulkintamallit eivät enää toimi ja tämä aiheuttaa tarpeen uskontulkintojen kehittymiselle tai 

uudelleenmuotoutumiselle.105 Tutkittavien prosessit voidaan siis nähdä myös Ganzevoortin 

uskonnollisen coping-teorian valossa, jossa tilanteen arvioinnista ja uudelleen muotoilusta 

seuraa myös uskoon ja jumalasuhteeseen liittyviä muutoksia. Aineiston perusteella vaikuttaa 

siltä, että tutkittavien uskonkriisin herättäneet tilat johtuivat sekä uskon sisällöllisistä että 

elämänkulusta johtuvista rakenteellisista ajatteluun ja kokemiseen liittyvistä muutoksista ja 

näin ollen loivat tilan myös mahdolliselle uskonvaiheen muutokselle ja olivat käännekohtia 

elämän naarration uudelleenmuokkaamisessa.  

4.2 Uskonkriisin sisältö 
Uskonkriisin syntyyn vaikuttaneet tekijät muovasivat niiden keskeisiä kysymyksiä. 

Aineistosta nousevat jumalasuhteeseen liittyvät kysymykset olivat: Kelpaanko Jumalalle? 

Miten Jumala sallii? Oletko edes Jumala? ja Miksi minut hylkäsit? Kolmen haastateltavan 

uskonkriisin pohdinta liittyi Jumalalle kelpaavuuteen. Johannan uskonkriisi lähti liikkeelle 

ulkopuolisuuden kokemuksesta ja oman paikan etsinnästä kristillisessä kentässä. Lopulta 

Johannan keskeiseksi kysymykseksi näytti muodostuvan oma identiteetti kristittynä ja 

identiteetti suhteessa Jumalaan. Mitä hän saa olla suhteessa Jumalaan ja toisiin ihmisiin? 
Tavallaan jotenkin se minäkuva, minän suhde Jumalaan ja se niin ku jotenki se minäkuva kristittynä. 
(Johanna) 
 

Juhanin keskeinen jumalasuhteen ongelma näytti liittyvän omaan syntisyyteen. Hän ei 

missään vaiheessa kritisoinut Jumalan auktoriteettia, vaan etsi syytä vaikeuksilleen omasta 

toiminnastaan pyrkien elämään yhä kuuliaisempaa kristityn elämää.  
Mut se ei oo siis, mul ei oo ollu oikeestaan koskaan semmonen hirveen helppo tää uskonsuhde. Tää on 
ollu aina semmonen niin ku… Täs on aina tupannu oleen semmosii jotain varjostavii tekijöitä, joista mun 
ollu vaikee päästä niin ku semmoseen täydelliseen uskoniloon. (Juhani) 
 

Keskeisimmät uskoon liittyvät varjostavat tekijät Juhanin kohdalla olivat pelko Pyhän Hengen 

pilkasta ja anteeksisaamisen kysymys. 

                                                
104 Fowler 1981, 274–275, 281–282. 
105 Ganzevoort 1994, 25. 
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Myös Ilmarin uskonkriisi kulminoitui ankaraan jumalakuvaan, Jumalan hyväksyntään ja 

helvetin pelkoon. Uskoontulonsa yhteydessä Ilmari kysyi: ”Hyväksyykö Jumala mut vielä vai 

ei?”. Erilaisten hengellisten yhteisöjen paineessa hän pohti omaa pelastustaan. 
Tai tällanen niin kun epäilys, että onko nyt, onko koko, kaikki menetetty. Siinä pyöri päässä sitte kaikki 
nää helvetit ja. (Ilmari) 
 

Juhanin ja Ilmarin kohdalla Jumalalle kelpaaminen liittyi ankaraan jumalakuvaan ja 

syyllisyyteen. Näissä tapauksissa tutkittavien kokemus on mahdollista liittää Wikströmin 

hengellisen tien moraaliseen parannuksen vaiheeseen, jossa Jumala koetaan vaativana ja 

pelottavana.106 Johannan Jumalalle kelpaamisen kysymyksen sisältö liittyi mahdollisesti oman 

elämän merkityksellisyyden pohdintaan ja saattoi liittyä psyykkiseen minäkuvaan, joka 

Kettusen mukaan sävyttää merkittävästi myös ihmisen jumalakuvaa.107 

Kolmen uskonkriisin ytimessä merkittävä tekijä oli Jumalan sallima paha. Hannelen 

kohdalla hänen aiempiin pohdintoihin liittyi kysymys, onko hän ”kunnon kristitty” ja tämän 

voidaan katsoa liittyvän Jumalalle kelpaavuuden pohdintaan, mutta hänen keskeisin 

ongelmansa suhteessa Jumalaan näytti kuitenkin liittyvä Jumalan sallimaan pahuuteen 

kristittyjen keskuudessa. 
Ni, kyllähän siin alkaa niin ku miettimään sitte, et mitä kirkko mulle edustaa ja edustaako se kristinuskoa 
ja minkälaista Jumalaa se edustaa, jos se edustaa tolla tavalla. (Hannele) 
 

Hannelen maailmassa pahuuden sallivan Jumalan toiminta kyseenalaistui voimakkaasti ja 

tämä tapahtui selkeästi kirkon, Jumalaa edustavan instituution, ja pappien kautta. 

Marjatan jumalasuhteen pohdinnan laukaisi raju ero uskovasta puolisosta. Hän 

kyseenalaisti suhdettaan Jumalaan hyvin laaja-alaisesti. 
Miks Jumala sallii tämmöstä tapahtua? Ja missä tosiaan Jumala on sillon, kun tämmöstä tapahtuu, että ja, 
että eikö mikään riitä? (Marjatta) 
 

Prosessinsa vaiheissa Marjatta pohti jopa, että oliko tilanne jonkinlainen Jumalan kosto 

jostakin väärästä teosta. Oleellisinta näytti olevan kysymys, kuinka hyvä Jumala voi sallia 

perheen hajoamisen ja samanaikainen kokemus siitä, että Jumala on kaukana, eikä kuule. 

Annan uskonkriisi liittyi osin Jumalan sallimukseen. Läheisten kuolemaa koskevassa 

kriisissä apua etsiessään Anna pettyi kristityiksi koettujen ihmisten raadollisuuteen.  
Tai silleen ett, tai voiksen tai pettykö sitä… Tai niin kun mitä usko on tai mitä on oma usko tai pettykö 
sitä kirkkoon vai niihin uskoviin ihmisiin, siinäpä se on niin ku. (Anna) 
 

Anna puhui jumalasuhteestaan sekä uskon että uskonnollisuuden käsittein. Uskonnollisuus 

voidaan ajatella ihmisyyden luontaiseksi ominaisuudeksi ja usko Jumalan lahjoittamaksi 

                                                
106 Wikström 2002, 127, 277–282. 
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tilaksi, jossa sitoutuminen uskon kohteeseen on tiiviimpää.108 Aineiston pohjalta näyttää siltä, 

että Anna etsi kuolemaa koskettavassa kriisissä tasapainoa ja syvyyttä jumalasuhteeseensa, 

pohti sen olemusta ja pettyi pohdinnoissaan. Kriisin keskellä hän ei tiennyt, kuinka suhtautua 

koko uskoon. Näistä pohdinnoista Annan kohdalla keskeiseksi kysymykseksi näytti lopulta 

nousevan koko kristillisen Jumalan olemassaolo.  

Traumaattisissa kriiseissä uskon ja jumalasuhteen kysymykset vaikuttivat aineiston 

perusteella nousevan akuuteista kriisitilanteista ja johtavan pohdintoihin Jumalan 

olemassaolosta ja toiminnasta omassa elämässä. Tässä tutkielman aineisto liittyy aiempaan 

tutkimukseen, jonka mukaan jumalakysymyksiä ei voida erottaa ihmisen muusta elämästä ja 

kokemuksellinen kärsimys voi kyseenalaistaa vakaankin jumalakuvan.109 Hannelen ja 

Marjatan keskeinen kysymys uskonkriisissä oli: Miksi Jumala sallii? Anna kohdalla sallimus 

kulminoitui lopulta kysymykseen koko Jumalan olemassaolosta. Heidän jumalasuhteidensa 

kriisiytyminen voidaan liittää teodikean eli kärsimyksen ja pahan ongelmaan.110 Omassa 

elämässään ihminen pohtii tällöin, miksei hyvä Jumala poista hänen elämässään ilmenevää 

kärsimystä ja pahuutta, menetyksen ja loukkauksen aiheuttamaa tuskaa.111 

Helenan uskonkriisi ilmeni Jumalan poissaolon kokemuksena. Hän koki surussaan ja 

lapsuuden traumoja käsitellessään jäävänsä totaalisen yksin.  
Mitä mä sanoin niin kun tän kriisin ytimeks, että Jumala käänsi selkänsä, et niin kun ei kuule, ei puhu, ei 
näe. (Helena) 

 
Kriisin vaiheissa Helena otti välimatkaa kaikkeen, myös Jumalaan, joka oli aina aiemmin 

toiminut turvana hänen elämässään. Hän koki henkilökohtaisen uskonsa olevan katkolla. 

Sallimuksen kysymykset olivat mahdollisesti läsnä myös Helenana traumaattisesta kriisistä 

alkaneessa suruprosessissa, mutta keskeisin uskonkriisin sisältö liittyi kokemukseen Jumalan 

hylkäämisestä. Tässä tapauksessa Jumalan kätkeytyminen voidaan nähdä mahdollisesti 

Wikströmin kuvaaman tien Yö-vaiheena, jossa Jumalan olemassaoloa ei epäillä, mutta hän 

tuntuu olevan totaalisesti poissa.112  

Kaksi tutkittavaa, Helena ja Hannele, ilmaisivat eksplisiittisesti, että kriisin alussa ei 

ollut kysymys uskon kriisiytymisestä, vaan uskonkriisin oli jopa yllättävä käänne. 
Et se, et samaan aikaan tapahtu paljon semmosia isoja, mullistavia asioita. Se [uskonkriisi] niin kun liittyy 
niitten sisään. Et siihen, mä tarkotan sitä, että mä en arvannu, että tulee uskonkriisi, kun tuli kaikkee 
muutakin. (Helena) 
 

                                                
108 Huovinen 105–106. 
109 Kettunen 2013, 236–240. 
110 Pihlström 2014, 225; McGrath 2011, 315. 
111 Kettunen 2013, 237. 
112 Wikström 2002, 298–306. 
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Uskonkriisien sisällöt tiivistyivät neljään teemaan. Tutkittavat pohtivat omaa kelpaavuuttaan 

Jumalalle, Jumalan sallimusta, koko Jumalan olemassaoloa ja Jumalan hylkäämistä. 

Kysymyksiin liittyi elämän eksistentiaalisten ehtojen, kuoleman, ajan, syyllisyyden ja 

ihmisenä olemisen tarkoituksen pohdintaa.113 Aineistossa näkyy samankaltaisuus Satu Helon 

tutkimien pappien kokemiin uskonkriiseihin. Kuolema, teodikean ongelma, kätkeytyvä 

Jumala ja jumalakuva olivat keskeisiä tekijöitä myös pappien uskonkriiseissä.114  

Uskon sisällölliset kysymykset ovat aina suhteessa tietyn yksilön kokemuksiin. 

Uskonvaiheteoriassa uskon sisältö muodostuu arvokeskuksista, valtamielikuvista ja yksilön 

elämässä vaikuttavista metatarinoista. Sekä uskon sisältö että rakenteellinen muoto yhdessä 

ylläpitävät ihmisen merkityksellisyyden kokemusta ja ohjaavat toimintaa.115 Esimerkiksi 

tutkielman aineistossa esiintyvistä ulkoisista traumaattisista tapahtumista liikkeelle lähteneet 

uskonkriisit muokkaavat rakenteita, ihmisen ajattelua ja tapaa toteuttaa uskoa. Samalla 

muutos voi vaikuttaa jatkuvana prosessina uskon sisältöön ja suhteeseen perimmäiseen 

olevaan, joka tässä tutkielmassa on kolmiyhteinen Jumala.116 Aineistossa uskonkriisi 

ulkoisine tekijöineen ja sisältöineen, uskon kohteeseen liittyvine epäilyineen ja 

kyseenalaistamisineen, voidaan nähdä vaiheteorian mukaisena prosessina, jossa uskolla on 

mahdollisuus kehittyä kohti enenevää tasapainoa suhteessa omaan itseen ja muuhun olevaan. 

4.3 Odotukset sielunhoitoa kohtaan 
Odotukset sielunhoitosuhteesta luovat merkittävän taustan kokemukselle. Aineistossa 

odotuksia etsittiin vapaan kerronnan lomasta ja kysyttiin suoraan. Osa haastateltavista myös 

määritteli, mitä sielunhoito heille merkitsee. Keskeiset odotukset koskivat dialogisuutta, 

hengellisyyttä ja terapeuttisuutta. Papin ammatillisuus, persoonalliset tekijät ja 

sielunhoitotilanteen ulkoiset puitteet olivat myös osa odotuksia.  

Dialogisuus oli merkittävä odotus viiden tutkittavan kohdalla. Dialogisuudessa 

oleelliseksi koettiin kuuntelu, keskustelu ja vuorovaikutteisuus. Kuuntelun ja kuuluksitulon 

keskeisyys nousivat esiin Annan, Marjatan ja Ilmarin haastatteluissa.  
Että tavallaan niin kun siinä kohtaamisessa ois tietysti olennaista se, että tulee kuulluksi. Et se nyt, jos 
tulee se vaikutelma, että ei tule kuulluksi, että torju- torjutaan tavallaan. (Anna) 
 

                                                
113 Wikström 2000, 145–146. 
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Juhani odotti, että pääsee keskustelemaan mieltään painavasta asiasta. Helenalle merkittävää 

oli samanarvoisten ihmisten vuorovaikutus. Marjatta kiteyttää kohtaamiseen liittyvät 

odotukset: ” Nähdyks ja kuulluks tulemista, kaipaa ihmiset. Se on tärkeää.”  

Tässä yhteydessä dialogisuudella viitattiin ensisijaisesti sen perusmerkitykseen, 

keskusteluun tai vuoropuheluun ja kuunteluun perustuvaan auttamiseen.117 Mutta kuulluksi 

tulon ja samanarvoisten ihmisten vuorovaikutuksen ilmaukset antoivat aineistossa viitteitä 

dialogisuuden laajemmasta ymmärryksestä. Tämä pitää sisällään kiireettömän läsnäolon, 

sielunhoitajan tilaa antavan kuuntelemisen taidon, suostumisen tietämättömyyteen ja yhteisen 

ymmärryksen ja totuuden etsimisen. Näin mahdollistuu jakamisen kokemus, mikä helpottaa 

vaikeiden asioiden ilmaisemista ja jäsentymistä. Tämä puolestaan edesauttaa uusien 

näkökulmien avautumista.118 

Toinen aineistosta nouseva odotusarvo oli teologisuus ja hengellisyys. Neljä tutkittavaa 

ilmaisivat sanallisesti hengellisyyteen liittyviä odotuksiaan. Johannalle, Hannelelle ja 

Marjatalle hengellisyys merkitsi sitä, että tilanteeseen oli hengellinen perspektiivi ja se 

tapahtui Raamatun valossa. Se merkitsi myös sielunhoidon kristillistä lähtökohtaa, 

uskonnollisen pohdinnan mahdollisuutta ja Jumalan läsnäoloa. Hannele viittasi myös 

hengellisten asioiden pohtimisen merkityksellisyyteen ja Anna kaipasi kuoleman käsittelyä, 

joka olisi lopulta liittynyt myös uskoon ja uskonnolliseen pohdintaan. 

Vaikka Juhanin ja Ilmarin sielunhoitoon johtaneen kriisit kohdistuivat suoraan 

jumalasuhteeseen, heidän odotuksissaan hengellisyys tai teologisuus eivät nousseet esiin. 

Tämä saattaa liittyä siihen, että papin oletetaan itsestään selvästi edustavan instituution arvoja. 

Hengellisyys ja teologisuus ovat periaatteellisella tasolla läsnä aina papin kanssa tapahtuvassa 

kohtaamisessa, koska hänen on professionsa valossa sitoutunut hengelliseen asiantuntijuuteen 

ja kirkon arvoihin ja uskontulkintaan.119  

Odotusarvona merkittävä oli myös terapeuttisuus. Johannalle sielunhoito merkitsi 

prosessia, jossa pohditaan ja käydään läpi omaa elämää. Hannelen mukaan sielunhoito oli 

psykoterapiaan rinnastettavaa toimintaa, joskin lyhyempikestoista ja vähemmän 

systemaattista. Helena puolestaan mielsi sielunhoidon kriisitilanteessa ensiavuksi hengissä 

säilymiseen ja Marjatta ihmisen kriisien kohtaamiseksi. Odotuksissa sielunhoito määriteltiin 

terapiaan rinnastettavaksi toiminnaksi ja siitä etsittiin apua oman itsen ja omien kriisien 

kohtaamiseen. 

                                                
117 Pruuki 2009, 10. 
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Muun ammatillisuuden puitteissa yleisesti odotusarvona oli, että pappi omaa sekä 

psyykkiset että hengelliset keinot toimia sielunhoitotilanteessa, hänellä on tarvittava koulutus, 

toiminta on asiakaslähtöistä ja luottamuksellista.  
Vaan siis tavallaan se ajatus siinä, et mä odotan, odotin itsestään selvänä, että hän niin ku, että hänellä on 
välineet siihen. (Johanna) 
 
Oisin toivonu, et ois joku, joka on tällanen niin ku kuoleman kanssa ollu tekemisissä. Niin ku pappi, joka 
on kuitenkin koulutuksen ja työn kautta tekemisissä ihmisten kanssa, jotka on kohdannu kuolemaa. 
(Anna) 
 

Johannan, Anna, Hannelen ja Juhanin odotuksissa korostuivat papin psyykkisten ja 

hengellisten välineiden hallinta ja koulutus. Anna kaipasi papille harjoiteltuja valmiuksia 

toimia sielunhoidollisissa tehtävissä ja Hannele odotti papilta omien kokemustensa perusteella 

psykologisten lainalaisuuksien, kuten transferenssien, ymmärrystä. Juhani ei eksplisiittisesti 

ilmaissut ammatillisia odotuksiaan, mutta puhui hakeutumis- ja kohtaamiskokemuksessa 

paljon sielunhoitajien pätevyydestä sekä psyykkisellä että hengellisellä puolella. Hänen 

voidaan katsoa odottaneen alansa huippuammattilaisten osaamis- ja ymmärrystasoa. 

Aiemman tutkimuksen valossa henkilökohtaisen soveltuvuuden lisäksi sielunhoidossa 

on oleellista ammatillinen pätevyys ja riittävä koulutus. Kettunen kohdistaa huomin myös 

sielunhoitajien luontevaan kykyyn keskustella uskonkysymyksistä. Menetelmällisten taitojen 

lisäksi myös hengellisyyden jakamiseen olisi syytä kiinnittää huomiota koulutuksessa.120 

Anna oli tutkittavista ainoa, joka mainitsi papin professioon kuuluvan 

vaitiolovelvollisuuden oleelliseksi osaksi odotuksiaan. 
Ja sit sen takia mä halusin nimenomaan keskustella papin kanssa tästä kiusaamisesta ja näistä hänen 
[lapsen] vakavista pohdinnoista, että haluaako hän elää ja tälleen, koska mä tiesin, et papilla on 
vaitiolovelvollisuus. (Anna) 
 

Papin vaitiolovelvollisuus on sielunhoitotilanteen lähtökohta ja siitä on säädetty kirkkolaissa 

(KL 5:2§). Tieto asioiden salassa pysymisestä mahdollistaa luottamuksellisen kohtaamisen.121 

Tämän esiin nousemattomuus muissa haastatteluissa saattaa viitata siihen, että se liitetään 

papin kanssa tapahtuvan kohtaamisen sanoittamattomiin profession mukaisiin perusoletuksiin 

ja sitä pidetään itsestäänselvyytenä. 

Odotuksissa ilmennyt asiakaslähtöisyys voidaan liittää sekä sielunhoitajan ammatillisiin 

että persoonallisiin ominaisuuksiin. Aineistossa kolme tutkittavaa, Anna, Hannele ja Helena, 

kuvasivat odotuksissaan asiakaslähtöistä toimintaa. Heidän mukaansa sielunhoitajan tuli kyetä 
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toimimaan tilannekohtaisesti ja toiminnan tuli riippua asiakkaan tarpeista. Helena ilmaisi 

asian, että ”sama lääke ei tepsi kaikkiin”.  

Papin toiminnassa ja persoonallisissa ominaisuuksissa oleellisena tekijänä nähtiin kyky 

kohtaamiseen ja rinnalla kulkemiseen. Marjatta kiteytti useamman haastateltavan ajatukset. 
Mun mielesta se on sitä, sitä kohtaamista ja läsnäoloa ja sitten sitä semmosta särkyneen ihmisen vierellä 
kulkemista. (Marjatta) 
 

Empaattisuus nousi esiin Johannan ja Hannelen kommenteissa.  
Mun odotukset oli vähä semmoset, et mä odotin, et mä oisin jotenki päässy sen kanssa samalle 
aaltopituudelle, et hän niin ku ymmärtää mua. (Johanna) 
 
Että osaa kuvitella, että tuntuu pahalta tai kamalalta, mut, et menee sinne ihmisen tasolle. (Hannele) 
 

Heidän odotuksissaan korostui myös vierellä kulkeminen tuen ilmaisuina, kärsivällisyytenä ja 

välittämisenä, tilan antamisena ja kykynä nähdä ihminen arvokkaana. Merkittäväksi tekijäksi 

ominaisuuksien kehittämisessä ja kehittymisessä nähtiin elämänkokemus. Omakohtaisen 

kokemuksen kärsimyksistä ja kriiseistä nähtiin edesauttavan kykyä ymmärtää ja kulkea toisen 

rinnalla vaikeissa tilanteissa. 

Aiemmassa tutkimuksessa pappeja kohtaan suunnattuja odotuksia tutkittaessa, 

keskeisiksi piirteiksi ovat nousseet inhimillisyys ja ihmisläheisyys. Odotusarvoksi miellettiin 

myös itsensä likoon laittava, persoonallinen, tavallinen ihminen.122 Tutkielman aineisto viittaa 

siihen, että nämä odotusarvot olivat läsnä myös tutkittavien elämässä. Läsnäolon kyky nousee 

inhimillisyydestä ja ihmisläheisyydestä ja tavallisuus merkitsee samanarvoisten ihmisten 

vuorovaikutusta ja tasavertaisuutta. Aiemman tutkimuksen valossa sielunhoito on toimivaa, 

kun sekä ammattipätevyys ja erilaisten metodien hallinta, että persoonan käyttö 

myötäelämisenä ja läsnäolona ovat tasapainossa ja vuorottelevat prosessin eri vaiheissa.123 

Tutkielman aineistossa näitä asioita osattiin sielunhoidolta myös odottaa. 

Kahden haastateltavan odotuksissa myös ulkoiset puitteet olivat esillä. Anna painotti 

ajankäytön merkitystä sielunhoitotilanteessa. Täytyy olla ”riittävästi aikaa varattu siihen 

keskusteluun”. Juhani puolestaan toivoi, että sielunhoitotilanteisiin pyrittäisiin luomaan 

tilaratkaisuja, jotka tukevat yksityisyyden suojaamista. Kiisken mukaan yksityinen tila on 

sielunhoidon perusedellytys, joka ei kuitenkaan aina käytännössä toteudu.124 Sopivan ulkoisen 

ympäristön lisäksi kiireetön läsnäolo on sielunhoidon dialogisuuden kannalta merkittävä 

                                                
122 Yletyinen 2005, 90. 
123 Gothóni 2014, 43–45; Lindqvist 2006, 78. 
124 Kiiski 2009, 57–58. 



36 
 

tekijä. Riittävä ajankäyttö luo turvallisen ilmapiirin ja auttaa ottamaan esiin vaikeita asioita. 

Kiireen tuntu voi estää koko sielunhoidollisen prosessin toteutumisen.125  

Merkittävimmiksi odotusarvoiksi aineistosta nousivat dialogisuus, teologisuus ja 

hengellisyys, terapeuttisuus, papin ammatillisuus, niin psyykkisellä kuin teologisellakin 

puolella, sekä kyky läsnäoloon erilaisissa muodoissa. Aineistossa eniten odotusarvojaan 

ilmaisivat ne tutkittavat, joiden sieluhoitotilanne ei ollut toiminut toivotulla tavalla. Tämä 

saattaa johtua siitä, että asiaan on pettymyksen vuoksi jouduttu pohtimaan. Aineiston 

perusteella voidaan myös todeta, että uskokriisit kietoutuivat voimakkaasti ihmisen koko 

elämänkulkuun. Tästä johtuen sielunhoidolliset odotukset mukailivat yleisiä hyvän 

sielunhoidon perusperiaatteita. Uskonkriisi ei aineiston perusteella näyttänyt tuovan 

sielunhoitotilanteeseen erityisiä odotuksia.  

                                                
125 Kettunen 2013, 98; Pruuki 2009, 13. 
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5 Sielunhoitokokemus 

5.1 Sielunhoitoon hakeutuminen 
Sielunhoitoprosessin voidaan katsoa alkavan sielunhoitoon hakeutumisesta. Sanoitetut syyt 

sielunhoitoon hakeutumisesta nousivat haastateltavien henkisten kriisien ja uskonnollisen 

pohdinnan luonteesta. Näitä olivat yhteyden etsintä, traumaattiset kriisit ja oma jumalasuhde. 

Johanna ilmaisi etsivänsä keskusteluapua terveydenhuollon ammattiavun lisäksi. Hän koki 

tuolloin elämänsä ihmissuhteiden olevan muutaman tuttavan varassa.  

Annakaan ei hakeutunut sielunhoitoon uskonkriisin vuoksi, vaan hänellä oli huoli 

lapsen itsetuhoisista puheista ja hän halusi keskustella kuolemasta. Kriisi suhteessa uskoon oli 

kuitenkin jo kehittynyt muiden kristittyjen ihmisten toiminnan vuoksi. Hannele etsi tuloksetta 

monelta papilta apua traumaattisen kokemuksensa käsittelyssä. 
Et se on oikeesti, jos miettii, että tavallisia seurakuntapappeja ettis, ni se on ihan vaan niin ku sellasta 
venäläistä rulettia, et kenelle sä meet juttelemaan. Sä et ikinä voi tietää sen papin mielipiteitä ja taustoja ja 
sitä, miten hän tulkitsee asian. (Hannele) 
 

Marjatta tarvitsi rinnalla kulkijaa erokriisissään. Helena ei oikeastaan edes hakeutunut 

sielunhoitoon. Hän otti yhteyttä seurakuntaan hautajaisten järjestämiseksi. Hänellä oli lähinnä 

käytännön tarve tavata ”virkailija, joka hoitaa ne päivämäärät ja puheet”.  

Juhania ja Ilmaria motivoi sielunhoitoon hengellinen ja teologinen pohdinta. Juhani 

kauhistui sielunhoitajan kirjoittaman teoksen sisältöä ja halusi keskustella aiheesta. Toisessa 

tapauksessa hänellä oli ongelmia oman syyllisyytensä vuoksi. Juhani lähti etsimää selvyyttä 

ahdistavaan Raamatun tulkintaansa. Ilmari halusi löytää turvallisia reittejä erilaisten 

uskonnäkemysten viidakossa. Ilmarin sielunhoitoon hakeutuminen näytti aineiston mukaan 

johtuvan uskoontulosta ja pelastusvarmuuden puuttumisesta. 

Keskeisimmät syyt hakeutua sielunhoitoon ovat yksilötason ongelmat, ongelmat 

ihmissuhteissa tai ongelmat jumalasuhteessa. Aiemmin jumalasuhteen ongelmat ovat olleet 

merkittävä syy sielunhoidon tarpeelle.126 Nykyisin uskonnolliset kysymykset ovat harvoin 

päällimmäisenä ihmisen hakeutuessa sielunhoitoon.127 Tämä näytti toteutuvan tutkielman 

aineistossa. Vain kahden tutkittavan, Juhanin ja Ilmarin, sanoitetut ongelmat liittyivät suoraan 

jumalasuhteeseen ja omaan uskoon.  

Neljässä tapauksessa jumalasuhde tai usko kriisiytyi elämän kivuliaisuuden myötä. 

Tästä johtuen tutkielmassa aineistosta löytyivät myös yksilötason ja ihmissuhdetason 

ongelmat. Johanna koki, että hän tarvitsee apua ensisijaisesti itselleen. Avuntarve heijastui 

                                                
126 Kiiski 2009, 75. 
127 Kettunen 2013, 127. 
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kuitenkin myös ihmissuhteisiin. Yksilötason ongelmiin voidaan katsoa liittyväksi myös 

Annan ja Helenan kuolemaan liittyvät surun ja menetyksen kokemukset. Samoin Hannelen 

hyväksikäytön kokemuksesta seurannut ahdistus. Tämä linkittyi voimakkaasti 

ihmissuhdetason ongelmiin, kuten myös Marjatan eroon liittyvä konflikti.  

Kaikki sielunhoitoon hakeutuneet ottivat itse yhteyttä pappiin. Helena tosin 

toimituskeskustelua varten. Neljä tutkittavaa, Johanna, Juhani, Hannele ja Marjatta olivat 

selvittäneet sielunhoitajan sopivuutta etukäteen. Johanna oli tavannut pappia aiemmin 

messussa ja valitsi hänet sen perusteella. Johannalla oli erityisenä kriteerinä kohtaaminen 

naisen kanssa. Myös Juhanin toinen merkittäväksi mainitsema sielunhoitosuhde alkoi omasta 

seurakunnasta tutun papin kanssa. Ensimmäisen sielunhoitoon johtaneen ongelman ympäriltä 

Juhani luki paljon ja oli keskustellut aiheesta puhelimitse teologisen alan huippuosaajien 

kanssa. Sielunhoitosuhteeseen hän lopulta ohjautui sielunhoitajan julkaisun perusteella. 

Samoin kävi Hannelen auttavassa sielunhoitotilanteessa. Hän oli etsinyt apua useammalta 

taholta, turhaan. Hän näki sielunhoitajan julkaiseman artikkelin ja sai myös suositusta 

yhteydenottoon toiselta ihmiseltä.  
Se oli, että mä en ois itse menny ikinä. Se oli mun tukihenkilö, joka sano, että mitä menetettävää sulla on? 
Että puhu vielä yhdelle. (Hannele) 
 

Marjatta valitsi sielunhoitajan ystävän suosittelun perusteella. Sielunhoito alkoi yhdessä 

puolison kanssa. Ero ja muutto toiselle paikkakunnalle katkaisivat käynnit, mutta 

pariterapiasta tuttu pappi jatkoi sielunhoitoa yksilötasolla puhelimitse. 

Annan, Ilmarin ja Helenan kohdalla papin sopivuutta ei etukäteen selvitetty. Annan 

kohdalle merkityksellistä oli löytää tuntematon sielunhoitaja. Hän hakeutui 

päivystysluonteiseen sielunhoitoon tarpeen ilmetessä. Ilmari etsiytyi saatavilla olevan 

opiskelijapastorin luo. Helena puolestaan ohjautui työvuorossa olevan papin kanssa 

toimituskeskusteluun.  
Ni, tota, oli siis pappi paikalla ja piti hoitaa sitä tilaisuutta. Mutta enempi siin varmaan meni, et niin ku 
mua piti hoitaa. (Helena) 
 

Rippiä tutkiessaan Kettunen tuli tulokseen, että ripittäytymään hakeutujissa voidaan nähdä 

kaksi ryhmää, joista toisessa ripin vastaanottajan sopivuutta tarkastellaan etukäteen ja toisessa 

tällaista kartoitusta ei tehdä. Myös sielunhoitoon hakeutumisessa molemmat tavat ovat 

yleisiä.128Aineistossa oli nähtävissä nämä molemmat ryhmät. Neljä tutkittavaa etsi itselle 

sopivan tuntuista tai omaan ongelmaan perehtynyttä sielunhoitajaa. Taustaa kartoitettiin 

sielunhoitajan julkaisujen perusteella, tuttujen suosituksilla ja tarkkailemalla oman 

                                                
128 Kettunen 2013, 111; 1998, 189. 
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seurakunnan pappien toimintaa. Tuntemattoman papin luokse hakeutuneista yksi etsi 

tietoisesti tuntemattoman henkilön ja kahdelle tutkittavalle ei papin etukäteisarvioinnilla 

näyttänyt lähtökohtaisesti olevan merkitystä. 

Sielunhoitosuhde alkaa muotoutua jo hakeutumisvaiheessa. Ensikohtaamisessa 

kartoitetaan, löytyykö tilanteessa yhteistä aaltopituutta ja onko auttava kohtaaminen 

mahdollista.129 Tutkielman aineistossa sielunhoitotilanteiden ja prosessien kestossa ja 

määrissä oli suuria vaihteluja. Johanna tapasi uskonkriisiinsä liittyen yhden papin yhden 

kerran. Anna tapasi samaa pappia kaksi kertaa lyhyesti. Hannele kohtasi kriisinsä vaiheissa 

neljä eri pappia. Neljännen kohtaamisen hän mielsi sielunhoidolliseksi tapahtumaksi. 

Juhanilla oli ollut elämänsä varrella useita sielunhoitosuhteita. Merkittävimmiksi hän koki 

kaksi pitkäaikaista sielunhoitajaa. Ensimmäinen sielunhoitosuhde kesti useamman vuoden. 

Toinen alkoi kolmekymmentä vuotta sitten ja on jatkunut vuosikymmenet enemmän tai 

vähemmän intensiivisenä ja muuttunut ystävyydeksi. Marjatan sielunhoito, puhelimitse kerran 

viikossa, kesti vuoden. Ilmari kävi saman papin luona viiden vuoden ajan noin kaksi kertaa 

kuussa. Helenan sielunhoito alkoi noin kuusitoista vuotta sitten, ollen aluksi intensiivisempää 

ja muuntuen lopulta ystävyyssuhteeksi. 

5.2 Sielunhoidon dimensiot ja sielunhoitajien valmiudet 
Yleisesti tutkittavien uskonkriisiin liittyvän sielunhoidon luonne voidaan aineiston perusteella 

jakaa dialogiseen, spirituaaliseen ja terapeuttiseen kategoriaan. Kaikissa seitsemässä 

haastatteluissa sielunhoitoa kuvattiin eri tavoin dialogina. Johanna ja Anna kertoivat 

kokemuksissaan toimimattomista keskusteluista. Hannele ja Marjatta kuvasivat 

sielunhoitoaan yleisimmin kuunteluna ja Juhani, Ilmari ja Helena keskusteluna. 
Et se kuuntelu on tärkeintä. Ja läsnäolo tietenki. Et ne on niin kun ne tärkeimmät pelastusrenkaat siinä 
tilanteessa, kun tuntuu, ettei oo toivoo. (Marjatta) 
 

Sielunhoidon aiemmassa tutkimuksessa ja määritelmissä sielunhoito nähdään pääsääntöisesti 

dialogina tai keskusteluna. Evankelisluterilaisen kirkon määritelmän mukaan sielunhoidon 

arkinen väline on keskustelu. Peltomäki määrittää sielunhoidon toiminnaksi, joka toteutuu 

keskusteluna. Laajasti ymmärrettynä dialogisuus on luvussa 4.3 kuvatun kaltaista läsnäoloa, 

avointa vuorovaikutusta, aktiivista kuuntelua ja yhteistä etsintää.130 Viidessä 

sielunhoitosuhteessa, jotka olivat apua hakevien kannalta tyydyttäviä, sielunhoidon 

dialogisuuden laajempi luonne korostui. Myös kahdessa sielunhoitotilanteessa, jossa 

                                                
129 Kettunen 2013, 106. 
130 Peltomäki 2014, 15; Pruuki 2009, 13–17; Kiiski 2008, 84–104; Sielunhoito s.a.. 
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tutkittavat kokivat kommunikaation toimimattomaksi, pyrkimyksenä oli dialogiin perustuva 

auttaminen.  

Spirituaalisen sielunhoidon näkökulma hengellisine välineineen ja hengellisenä 

pohdintana oli rukouksen muodossa Hannelen, Juhanin, Marjatan ja Helenan 

sielunhoitotilanteissa.  
Yleensä siinä alkuun rukoiltiin ja yleensä rukoiltiin sitten päättyessä. Hän aina, melkein joka kerta sitte 
anto tän sielun-, anto sitten tän synninpäästön. (Juhani) 
 

Juhanin kohdalla toinen merkittävä sielunhoitaja myös julisti synninpäästön, jonka perusteella 

sielunhoito lähestyi rippiä. Varsinaisesta ripistä ei kuitenkaan ollut kyse, vaan Juhani koki sen 

ripittäytymisen oloisena keskusteluna ongelmista. Juhanin ja Ilmarin sielunhoitotilanteissa oli 

mahdollisesti käytössä myös Raamattu, koska heidän uskonkriisinsä kulminoituivat tiettyihin 

Raamatun teksteihin. Haastatteluista ei voida kuitenkaan määrittää, millaisessa merkityksessä 

Raamattua sielunhoitotilanteissa käytettiin. 

Aineistossa esiintynyt rukous voi parhaimmillaan nivoa esillä olleita asioita yhteen ja 

välittää tilanteessa Jumalan läsnäoloa.131 Kun rukousta käytettiin, se näytti toimivan yleisesti 

auttavana elementtinä. Hannelen toimimattomissa sielunhoitokohtaamisissa rukous kuitenkin 

näytti olevan auttavuutta estävä tekijä. 
Ja kamalinta on, että pappi haluu rukoilla mun kanssa ja se muistaa mun nimen väärin. Sit se puhuu 
jostain ihan niin ku muulla nimellä. Ja mä tajuun, et sehän puhuu musta, eikä se tiiä edes mun nimeä. Ja 
sit joutuu kesken rukouksen sanomaan, että toi ei oo mun nimi. (Hannele) 
 

Kiisken mukaan sielunhoitaja voi joskus hengellisten välineiden avulla peittää omaa 

ahdistustaan ja ammattitaidottomuuttaan.132 On mahdollista, että Hannelen epätyydyttävissä 

sielunhoitotilanteissa tapahtui näin. 

Hengellinen keskustelu nousi esiin erityisesti Ilmarin ja Helenan sielunhoitotilanteissa.  
Ja hän niin ku ajatteli, et hän koittaa niin kun terapoida mua ja siinä myös juteltiin sitten tämmösistä 
hengellisistä asioista hyvin paljon ja siin oli tämmöstä niin ku. (Ilmari) 
 

Spirituaalisella tai hengellistä elämää tukevalla näkökulmalla voi olla sielunhoidossa tärkeä 

merkitys. Sielunhoitajien parissa käsitykset hengellisten elementtien käytöstä vaihtelevat. Osa 

katsoo ne merkittäväksi osaksi sielunhoitoa ja osa mieltää ne marginaalisiksi. Spirituaalisessa 

näkökulmassa voi olla kysymys myös kokonaisvaltaisesta hengellisen kasvun tukemisesta ja 

tällöin se lähestyy hengellisen ohjauksen perinnettä. Sielunhoito ei kuitenkaan ole 

synonyymisesti hengellistä ohjausta, vaan tarve hengelliseen keskusteluunkin tilanteessa 

                                                
131 Gothóni 2014, 53–56; Kiiski 2009, 115–118. 
132 Kiiski 2009, 115. 
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nousee aina sielunhoitoon hakeutuneelta.133 Aineistossa tutkittavien tarpeet näyttäytyivät 

enemmän sielunhoidon ja terapeuttisuuden kuin hengellisen ohjauksen näkökulmasta. 

Hengellisistä asioista keskustelun lisäksi sielunhoito miellettiin terapiatoiminnaksi. 

Oleellinen osa nykypäivän sielunhoitoa on psykologian ja psykoterapian välineiden 

käyttäminen. Auttajalta vaaditaan erityisosaamista ja sielunhoito on usein pitkälle 

ammatillistunutta ja erikoistunutta.134 Tämä oli nähtävissä aineistossa. Ilmari, Juhani ja 

Marjatta kuvasivat toteutunutta sielunhoitoaan terapiakäsitteellä. Juhanin ja Ilmarin 

sielunhoitoprosessit olivat erittäin pitkiä. Molempien sielunhoitajilla vaikutti olevan vankka 

koulutuksellinen tausta. Juhanin kohdalla ensimmäinen sielunhoitaja oli sairaalasielunhoidon 

teologi ja myös toisella auttajalla oli sielunhoidollista ja psykologista koulutusta. Ilmarin 

sielunhoitajalla oli elämänmittaista kokemusta kirkon selektiiviviroista, kuten psykiatrisen 

sairaalan pappina toimimisesta. Myös Marjatan kohdalla papilla oli sielunhoidollista ja 

lyhytterapioihin viittaavaa koulutusta. Muiden sielunhoitajien koulutuksellista tai ammatillista 

taustaa ei voida aineiston pohjalta määrittää.  

Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että kaikki sielunhoitosuhteet ovat olleet 

luonteeltaan dialogisia. Kohtaamattomissakin sielunhoitotapaamisissa pääasiallinen toiminnan 

muoto oli keskustelu. Viiden tutkittavan kohdalla esiintyi spirituaalisen sielunhoidon 

elementtejä. Ainoa sielunhoidossa käytetty hengellinen väline oli rukous. Hengellinen 

keskustelu oli luontevassa merkityksessä osana sielunhoitoa. Hengellisyys tai hengellisen 

elämän tukeminen ei kuitenkaan noussut korostuneeseen asemaan, vaan aineisto viittaa siihen, 

että esimerkiksi hengellisiä välineitä käytettiin pääsääntöisesti melko vähäisessä, tukevassa 

merkityksessä ja asiakaslähtöisesti. Terapeuttisuus yleiskäsitteenä oli aineistossa nähtävissä. 

Terapeuttisten näkökulmien kirjo on valtava.135 Aineiston pohjalta ei voida tarkemmin 

selvittää millaisia metodeja sielunhoitotilanteissa oli käytössä tai minkälaisista teoreettisista 

lähtökohdista sielunhoitajat työtään tekivät. Kahdessa tapauksessa sielunhoidon kesto viittaa 

erittäin vahvaan psyykkiseen ammatillisuuteen. Kaikki sielunhoitajat olivat kuitenkin pappeja 

tai pappiin rinnastettavia lehtoreita, joten sielunhoitotilanteet olivat luonteeltaan pastoraalisia, 

terapeuttisia tai pastoraalipsykoterapeuttisia, riippuen papin henkilökohtaisesta osaamis- ja 

koulutustasosta.136  

                                                
133 Gothóni 2014, 49, 58; Kiiski 2009, 108, 112; Häyrynen 1997, 165. 
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5.3 Sielunhoitosuhteen kohtaamisen estävät tekijät 
Kohdatuksi tulemisen kokemusta tarkasteltiin papin toiminnan ja persoonallisten piirteiden 

kautta. Ammatillisuus, teorioineen, metodeineen ja ammattietiikkoineen on välttämätön osa 

auttamistyötä. Työtä tekee kuitenkin itsetajuinen ja yksilöllinen ihmisolento, persoona. 

Auttamistyössä molemmat näkökulmat ovat samanaikaisesti läsnä.137 Aineiston perusteella ei 

voida päätellä, mikä osa sielunhoitajien toiminnasta johtui persoonallisista piirteistä ja mikä 

ammatillisesta osaamisesta, mutta niiden yhteisvaikutusta voidaan tarkastella 

kohtaamattomuuden ja auttavuuden akselilla. 

Kolmella tutkittavalla, Johannalla, Annalla ja Hannelella, oli kohtaamattomiksi koettuja 

sielunhoitosuhteita uskonkriisinsä yhteydessä. Hannele teki aineistossa poikkeuksen, koska 

hänellä oli sekä negatiivisia että positiivinen kokemus sielunhoidosta uskonkriisin yhteydessä. 

Kohtaamattomuudessa keskeistä oli yhteisymmärryksen puute. Tähän vaikuttivat 

kommunikaation toimimattomuus, sielunhoitajan kyvyttömyys nähdä apua hakevan tarpeita ja 

käsitellä kyseessä olevaa ongelmaa.  

Keskeisin toimimattomissa sielunhoitosuhteissa oli kommunikaation toimimattomuus. 
Et ei se ollu semmosta sielunhoidollista keskustelua, mitä mä nyt oletin. (Anna) 
 
Mulle jotenkin tuli vaan sellanen olo, että mä en niin kun osaa alottaa sen ihmisen kanssa sitä 
keskustelua. (Johanna) 
 

Johanna oli sielunhoitajaa etsiessään seurannut papin toimintaa messussa, mutta koki tämän 

olevan erilainen kahden kesken. Hän totesikin, että kemiat eivät kohdanneet. 

Toimimattomasta kommunikaatiosta seurasi, että yhteisymmärrystä ei syntynyt. ”Et hänkään 

ei saanu niin ku otetta siitä mun jutusta.”  

Annasta sielunhoitajan liian hymyilevä olemus ja positiivisuus suhteessa käsillä olevaan 

ongelmaan tuntui epäaidolta. Hän koki, että hänen kuolemaa koskeva asiansa oli 

sielunhoitajalle liian vaikea: ”Tälleen, et hän ei niin kun ymmärtäny sitä, eikä pystyny 

kohtaamaan. Tai ei osannu käsitellä sitä asiaa.” Sielunhoitaja ei myöskään havainnut Anna 

henkilökohtaista tarvetta käsitellä asiaa syvemmin. 
Jos sillä papilla olis ollu halua ja silmää vähän sille tilanteelle, ni se ois voinu niin ku kyllä vähän 
päätellä, että ehkä se on myöskin ja ehkä enemmässä määrin mun omaa semmosta kriiseilyä. (Anna) 
 

Empatiakyky on sielunhoitosuhteessa merkittävä tekijä ja edellytys ymmärtää toista ihmistä. 

Termi empatia saatetaan usein ymmärtää ystävällisyytenä, lämpönä ja välittämisenä 

autettavaa kohtaan. Se on myös tätä, mutta sen perimmäinen merkitys ammatillisessa 

suhteessa on kyky asettua tarkastelemaan maailmaa toisen ihmisen silmin, nähdä asioita 

                                                
137 Gothóni 2014, 43–44; Lindqvist 2006, 61, 64–68. 



43 
 

hänen perspektiivistään ja tätä kautta saada informaatiota toisen tarpeista, tunteista ja 

motiiveista.138 Johannan kohdalla vaikuttaa siltä, että sielunhoitaja ei kyennyt tarkastelemaan 

Johannan tilannetta hänen näkökulmastaan, eikä näin ollen havainnut yhteyden kaipuuta. 

Samoin tapahtui Anna sielunhoitokohtaamisessa. Myös Anna koki, että hänen 

keskusteluntarvettaan ei huomattu. Lisäksi elämän tarkoituksen ja jumalasuhteen pohdinnan 

sekä kuoleman käsittelyn tulisi olla sielunhoidon keskeistä erityisosaamisaluetta.139 Anna 

kohtasi ymmärtämättömyyttä juuri tässä sielunhoidon oleellisessa dimensiossa. Hän pohtikin 

myöhemmin, ilmaisko hän itseään tilanteessa epäselvästi tullen kuitenkin tulokseen 

sielunhoitajan kyvyttömyydestä käsitellä asiaa. 

Myös kiireen tuntu vaikutti ratkaisevasti Annan kokemukseen. Tapaamiset olivat 

”liukuhihnamaisen” nopeita. Ensimmäinen kesti noin viisitoista minuuttia ja toinenkin 

kohtaaminen oli hyvin lyhyt. Sielunhoitosuhteen toisella tapaamiskerralla sielunhoitaja 

kehitteli itsenäisesti ratkaisuehdotukset ja antoi ne Annalle neuvoina, joita tämä ei oikeastaan 

tilanteessa kaivannut. Joskus sielunhoitajan liian tietävä asenne voi olla merkittävä 

auttavuutta estävä tekijä. Apua hakevasta tulee toiminnan kohde, eikä hänen oma elämänsä 

asiantuntijuus ja vapautensa toimia toteudu. Syynä tähän voi olla sielunhoitajan 

neuvottomuus. Tätä pyritään peittämään toiminnalla kuuntelun sijasta ja näin sielunhoitaja ei 

saa kokonaiskuvaa tilanteesta ja saattaa tehdä liian nopeita johtopäätöksiä avun tarpeesta. 

Myös kiire voi olla merkittävä auttavuutta estävä tekijä.140 Edellä kuvattujen tekijöiden 

yhteisvaikutuksesta syntyi tilanne, jossa sielunhoitaja toimi Annan näkökulmasta liian 

aikaisin, kuulematta hänen syvintä tarvettaan tai koko tarpeiden kirjoa. 

Hannelen sielunhoitajien toiminnassa oli syyllistäviä ja vähätteleviä piirteitä. 
Mä muistan, että mua loukkas se, että esimerkiks tää ensimmäinen nainen, jolle mä kerroin, ni hän 
ajatteli, että no, ei hänelle itselleen vois käydä noin. Et, jos se kävi mulle, niin silloinhan mussa on jotain 
vikaa. – – Ja toinen nainen sano, että sun pitäis olla otettu siitä, että se pappi koki sut niin viehättävänä, 
että hän halus käydä sun päälle. (Hannele) 
 

Kettusen mukaan auttavan kohtaamisen tärkeä edellytys on, että ihminen otetaan todesta. 

Erityisesti tämä on merkityksellistä tunnetasolla.141 Hannelen kohdalla vähättelevyys ja 

syyllistäminen voidaan sielunhoidon puitteissa katsoa jo epäeettiseksi ja ammatillisesti 

kestämättömäksi toiminnaksi. Samanaikaisesti sielunhoitajat halusivat rukoilla. Kyseisen 

tyyppisessä traumaattisessa kriisitilanteessa sielunhoitajan hengellinen reagointi voi toisinaan 
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kuvata tämän omaa avuttomuutta.142 Hannelen tilanteessa näytti aineiston perusteella siltä, 

että sielunhoitajien oli vaikea suhtautua kirkon piirissä tapahtuneeseen hyväksikäyttöön. 

Asian aiheuttamaa kuormaa paettiin eri tavoin vähättelemällä asian merkitystä ja 

turvautumalla hengellisyyteen rukouksen muodossa.  

Tunnetasolla sielunhoitoon hakeutuneet kuvasivat kokemustaan pettymyksenä ja 

Hannele aiemmassa lainauksessa loukkaantumisena. 
Niin kyl mä niin ku lähin aika, sielt semmosena… En nyt ihan itkien, mutta et semmosena olo, että hitto 
kun mä tulin tänne ollenkaan. (Johanna) 
 
Tämmönen on kokemus ja tosiaan sitten niin kun tässä mun pettymys kirkkoon ja uskontoon ja vähän 
sellanen niin ku luottamus meni sitte. (Anna) 

 
Suhteen luomisen kannalta sielunhoitoon hakeutumisvaihe ja ensimmäinen kohtaaminen ovat 

merkittäviä. Tällöin apua hakeva ja sielunhoitaja kommunikoivat persoonallisella tasolla. 

Tilanteessa tarkastellaan, onko toimijoiden välille mahdollista rakentaa auttava suhde.143 

Tutkittavien tunnereaktiot paljastavat, etteivät he kokeneet tuleensa kunnioitetusti ja 

hyväksytysti vastaanotetuiksi. Näin ensikohtaaminen ei tukenut auttavan suhteen 

muodostumista.  

Haastattelun perusteella Annan sielunhoitotilanteessa keskeisin ongelma näytti olleen, 

sielunhoitajan kokemattomuus kuoleman ja lapsen itsetuhoisten puheiden käsittelyssä. 

Johannan kohdalla vaikuttaa, että sielunhoitosuhteessa henkilökohtainen kemia ei toiminut ja 

sielunhoitosuhde ei muodostunut tästä syystä luottamukselliseksi jatkumoksi. Hannele kohtasi 

syyllistävää ja epäeettistä kohtelua vaikeassa tilanteessa, jossa läsnä oleva kuuntelu olisi 

voinut merkittävästi lievittää tuskaa. Yleisesti voidaan todeta, että merkittävin suhteen 

muodostumista ja jatkumista estävät tekijä oli toimimaton kommunikaatio. Pappi ei näyttänyt 

huomaavan sielunhoitoon hakeutuneiden tarpeita, eikä osannut käsitellä käsillä olevia 

ongelmia. Tästä johtuen riittävää yhteisymmärrystä, eikä tunneyhteyttä muodostunut. 

Kiireisyys, epäeettisyys ja epäempaattisuus vaikuttivat siihen, että sielunhoitoon hakeutunut 

ei kokenut tulevansa arvostetusti vastaanotetuksi ja näin ollen luottamus ei herännyt. Näissä 

tilanteissa sielunhoito ei vastannut lainkaan tutkittavien odotuksia. 

5.4 Sielunhoitosuhteen auttavuutta edistävät tekijät 
Sielunhoitosuhde on pohjimmiltaan ammatillinen auttamiseen pyrkivä suhde. Viidellä 

tutkittavalla, Hannelella, Juhanilla, Marjatalla, Ilmarilla ja Helenalla, oli toimivia ja auttavia 

sielunhoitosuhteita. Näissä keskeistä oli luontevan auttamissuhteen muodostuminen, joka 
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aineiston perusteella oli kuulevaa ja kuuntelevaa, tasavertaista, ymmärtävää ja empaattista, 

asiakaskeskeistä, mutta myös ohjaavaa ja opettavaa.  

Kohtaavassa sielunhoitokokemuksessa merkittävä tekijä aineiston pohjalta näytti olevan 

kuulluksi tuleminen. Neljän positiivisen sielunhoitosuhteen yhteydessä tutkittavat kertoivat 

kuuntelemisesta ja kuulluksi tulosta. 
Hän kärsivällisesti kuunteli mun höpötystä. Tai kun mä, no, käytän ilmaisua, että höpötin omaa 
jumalakuvaani ja niin kun näitä tällasia, miten mä koin hengellisyyden ja… (Ilmari) 
 
Semmonen rauhallisuus ja sit semmonen niin ku, et oli sitä potentiaalia ja voimaa kuunnella ja ottaa niin 
kun vastaan. (Marjatta) 
 

Ilmarille sielunhoitaja oli kärsivällinen kuuntelija ja Marjatta tunsi, että sielunhoitaja pystyi 

vastaanottamaan hänen kertomaansa. Sielunhoidon nykyisessä kontekstissa eräs 

merkityksellinen näkökulma on ihmisen tarinan kuuntelu. Luottamuksellisessa suhteessa 

ihminen kykenee kriisinsä tai sairautensa keskellä kertomaan merkityksellisiä asioita 

elämästään, löytämään alkupisteitä, käännekohtia ja tulevaisuuden näkymiä.144 Yksilön 

elämäntarinan tarkastelun avulla on mahdollista havaita auttavia voimavaroja ja uusia 

näkökulmia nykyhetkessä olevaan kriisiin. Narraatioiden tarkastelu auttaa niin sielunhoitajaa 

ymmärtämään apua hakevaa kuin sielunhoidettavaakin ymmärtämään omaa tilannettaan ja 

suhteuttamaan sitä laajempaan kontekstiin.145 Sielunhoitotilanteessa tähän voi liittyä myös 

teologinen reflektointi ja sitominen jumalasuhteeseen.146 

Marjatan ja Ilmarin kuulluksi tulon kokemukseen näytti liittyvän heidän senhetkisten 

tilanteidensa syvä pohdinta. Marjatta sai käsitellä erotilannettaan ja mahdollisesti toistaa 

kokemuksiaan ja tunteitaan siten, että ne selkenivät hänelle itselleen. Sielunhoitaja pystyi 

ottamaan tilanteessa vastaan myös Marjatan jumalasuhteen pohdinnan, eikä kavahtanut hänen 

monimuotoista uskonkriisiään. Ilmarille omien ajatusten jakaminen ja jumalasuhteen pohdinta 

oli merkittävää sielunhoidon auttavuuden kannalta. 

Kuulluksi tuloon liittyi oleellisena tekijänä myös vaikenemisen taito. Kaksi 

sielunhoitoon hakeutunutta, Hannele ja Helena, korostivat omissa kohtaamisissaan 

sielunhoitajan kykyä olla hiljaa.  
Mä en muista edes, et kuinka paljon se olis siinä puhunu, mutta se teki vaikutuksen, että hän oli niin 
paljon hiljaa. (Hannele) 
 

Hannelen kohdalla sielunhoitajan vaikeneminen kertoi kuuntelusta, huomion keskittämisetä ja 

tilan antamisesta Hannelen omalle kokemukselle. Hänen kertomansa otettiin vakavasti, eikä 
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sitä vähätelty. Aiempien sielunhoitokohtaamistensa perusteella Hannele mahdollisesti pelkäsi 

torjutuksi tuloa. Sielunhoitaja kuitenkin kohtasi Hannelen oman elämänsä subjektina ja tuki 

näin hänen itsearvostustaan ja itsetuntoaan. Hannelen kohdalla sielunhoitajan hiljaisuutta 

voitaisiin kuvata aktiivisena kuunteluna, jossa Hannelen oli mahdollista saada kokemus 

hyväksynnästä, ymmärretyksi tulosta ja läsnäolosta.147 

Joskus sielunhoitotilanteessa on merkityksellistä vain kuunnella suhteessa olijoiden 

välistä hiljaisuutta. Helena ei aluksi kyennyt sanoittamaan ahdistustaan, mutta sielunhoitaja 

kesti tätä hiljaisuutta. 
Mut se semmonen vähän niin ku [sielunhoitajan] hiljasempi rooli jotenki mul jäi ehkä mieleen. Ja se on 
varmaan ollu aika nappi ratkasu. (Helena) 
 

Helena ei kokenut tätä hiljaisuutta ahdistavana, vaan sielunhoitaja kykeni luomaan rauhallisen 

tilan, niin että puhuminen lopulta mahdollistui. Helena myös eksplisiittisesti ilmaisi 

sielunhoitajan kyvyn kohdata vaikeita asioita. 
Mutta ehkä se semmonen, että tää henkilö ei niin ku ainakaan pelänny sellasia tilanteita. Se kävi ainakin 
selväks. (Helena) 
 

Hiljaisuudella voi olla merkittävä rooli avun saannin kokemuksessa. Tarvittaessa 

sielunhoitajan on kyettävä odottamaan keskittyneesti ja nöyrästi sielunhoitoon hakeutuneen 

avautumista, monimutkaisten ja kompleksisten mielensisältöjen ilmituloa ajallaan.148 

Sielunhoitaja kykeni toimimaan containerina ja vastaanottamaan Helenan tunteiden taakan, 

joka hänelle itselleen oli miltei kestämätön. Sielunhoitaja ei paennut tilannetta lohduttelulla, 

vaan ilmaisi hiljaisesti kykynsä seisoa rinnalla toisen kärsimyksessä.149 Helenan kohdalla 

sielunhoitajan ajan antaminen ja hiljainen läsnäolo toimi kunnioittavana ja hoivaavana 

kokemuksena ja avasi sisäisiä lukkoja. 

Suhteessa olo mahdollistuu vuorovaikutuksen avulla. Vuorovaikutus voi olla edellä 

kuvattua keskustelua, kuuntelua ja hiljaisuutta. Kokonaisuutena tätä kommunikaatiota 

koskevat ihmisten vuorovaikutukseen liittyvät lainalaisuudet ja merkittävää siinä on 

tasavertaisuus, molemminpuolisuus ja ymmärretyksi tulo.150 Sielunhoitotilanteessa 

kommunikoinnin perusta on aktiivisessa kuuntelussa. Kommunikoinnin dialogisuutta 

edesauttavat rauhallinen läsnäolo ja yhteinen etsintä.151 Aineiston perusteella sielunhoitoon 

hakeutuneet kokivat saavansa rauhassa tulla tilanteisiin omine tarpeineen ja puhua omasta 
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elämästään. Voidaan katsoa, että heidän kokemuksissaan dialogisuus toteutui hyvin laajassa ja 

auttavassa merkityksessä. 

Erityisesti suhteessa oloon liittyvä tasavertaisuus oli merkittävä kahden tutkittavan 

sielunhoitotilanteissa. Helenalle tärkeää oli samanarvoisten ihmisten vuorovaikutteinen suhde. 

Hannele kuvasi tilannettaan kahden ihmisen vierekkäin olona. Nykymuotoisessa 

sielunhoidossa tasavertaisuus on keskeinen lähtökohta. Siinä toteutuu interpersoonallinen 

suhde, jossa molemmat suhteessa olijat ovat olemassa tilanteeseen vaikuttavina subjekteina 

omine taustoineen ja tunteineen.152 Auttavuuden kannalta tämä minä-sinä -suhteessa olo on 

merkittävää. Sen lähtökohtana on yhteinen ihmisyys, joka mahdollistaa esillä olevien 

ongelmien tai tarpeiden tarkastelun yhteisestä suunnasta.153  

Tutkielman aineistossa keskeiseksi nousi myös sielunhoitajan toimiminen apua hakevan 

henkilön lähtökohdista. Luonnollisesti edellä kuvattu kommunikointi on jo itsessään 

asiakaslähtöistä toimintaa. Aineistosta nousi kuitenkin myös muunlaisia sielunhoitoon 

hakeutuneen tarpeita kunnioittavia näkökulmia. Juhanin kohdalla asiakaslähtöisyys toteutui 

merkittävästi siinä, että sielunhoitaja ohjasi hänet keskustelemaan psyykkisen alan 

ammattilaisen luo.  
Erityisen kiitollinen mä oon --- siitä, että potki persuksille ja lähetti psykiatrille. (Juhani) 
 

Sielunhoitoon hakeutuneiden ongelmat ovat joskus liian vaikeita ratkaistavaksi 

sielunhoidollisin menetelmin. Tällöin sielunhoitajan on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan 

auttamaan sopivan avun etsinnässä.154 Tämä merkitsee terapeuttisessa toiminnassa omien 

rajoitteiden tunnistamista ja tunnustamista ja sielunhoitosuhteen mieltämistä avuntarvitsijan 

voimaannuttamisena hänen omista lähtökohdistaan käsin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että 

sielunhoitajalla on hyvä olla koko seurakuntaa tai yhteisöä koskeva erilaisten avuntarjoajien 

verkosto hallussaan. Tarpeen tullen on voitava ohjata sielunhoitoon hakeutunut ihminen 

muiden häntä auttavien tahojen ja apukanavien luo.155 Juhanin kohdalla sielunhoitaja näki 

psyykkisen avuntarpeen ja toimi sen mukaisesti. 

Helenan sielunhoitaja ei jättänyt tilannetta toimituskeskustelun tasolle, vaan näki hänen 

jatkuvamman avuntarpeensa.  
Siis sit tuli kaikki se päällimmäinen, joka oli nyt jotain. Ja tota, mä muistan vaan sitte, et tää henkilö 
lopuks sano, et me taidetaan tavata toisenkin kerran. (Helena) 
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Tässä yhteydessä sielunhoitajalla oli ymmärrystä kuunnella ja hitaasti lisätä 

luottamuksellisuutta uuden ajan ehdottamisella. Tämä vaikutti luovan Helenalle turvallisen 

olotilan jatkaa kriisikokemuksensa purkamista ja tarpeidensa kartoittamista. 

Marjatan erokriisissä sielunhoitaja ymmärsi olla käyttämättä erityisiä metodeja 

liiallisesti ja keskittyi kuunteluun. Asioita ei myöskään hengellistetty.  
Eli ei lähdetty siihen, että kuorrutetaan liikaa niin ku niit asioita, vaan kohdataan ne kipeetkin asiat. 
Koska sitä parantumista mun mielestä ei tuu, eikä eheytymistä, jos ne kuorrutetaan johonkin Raamatun 
lauseisiin. (Marjatta) 

 
Gothónin mukaan asioiden hengellistäminen voi estää todellisen kohtaamisen ja tukea 

sielunhoitoon hakeutuneen passiivisuutta.156 Tätä ei tapahtunut Marjatan kohdalla. Turhaa 

hengellistämistä ei ollut myöskään Hannelen auttavassa kohtaamisessa. Sielunhoitaja ei 

puhunut mitään kristinuskosta, ei puolustanut instituutiota, vaan kuunteli Hannelen 

kriisikokemusta.  

Keskeistä sielunhoidossa on, että ihminen vastaanotetaan kunnioittavasti sellaisena kuin 

hän on, painopiste on apua hakevassa ja se lähtee hänen tarpeistaan. Sielunhoidossa pyritään 

kartoittamaan näitä tarpeita. Sielunhoitajan tulee siis omata kyky rohkaista sielunhoitoon 

hakeutunutta ensinnäkin näkemään todelliset tarpeensa ja mahdollisuuksien mukaan 

toimimaan niiden pohjalta omaksi parhaakseen.157 Näin apua hakevan on mahdollista 

voimaantua ja muovata omaa tarinaansa vastuullisena toimijana.158 Näissä auttavissa 

kohtaamisissa merkittävä tekijä oli apua hakevien tarpeiden näkeminen. Juhani kaipasi 

selkeää ohjausta psyykkisen avun piiriin. Marjatan ja Hannelen keskeinen tarve oli purkaa 

puhuen kriisikokemuksiaan. Helena ei kriisitilanteensa keskellä mahdollisesti edes 

hahmottanut tarpeitaan selkeästi. Kaikissa näissä tilanteissa sielunhoitajalla oli kyky 

kuunnella ja nähdä tilanne apua hakevan näkökulmasta ja toimia juuri kyseistä ihmistä 

auttavalla tavalla. 

Ohjaava ja opettava toiminta oli kahden tutkittavan, Juhanin ja Ilmarin, kohdalla 

sielunhoitosuhteessa autetuksi tulon kannalta tärkeä tekijä. Juhanin ensimmäinen sielunhoitaja 

antoi selkeitä neuvoja ja opastusta esimerkiksi Raamatun tulkinnasta ja omastatunnosta. 
Sano hyvin napakasti jotenkin että, sulla on niin kun omastatunnosta esimerkiks täysin väärä käsitys. Siis, 
hän saatto puhua sillä tavalla. Hyvin se sopi mulle. Et mä, se niin ku, se puri muhun hyvin, et mä aattelin 
okei, mun on tajuttava tää. (Juhani) 
 

Juhani koki sielunhoitajan suorasanaisen puheen mahdollisesti omaa ahdistunutta ajatteluaan 

selkeyttävänä. Ilmarilla puolestaan oli sielunhoidon aikana uskonelämässään erilaisia vaiheita, 
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joihin hänen psyykkinen tilansa saattoi vaikuttaa merkittävästi. Sielunhoitajasta tuli aluksi 

tärkeä hengellinen auktoriteetti, joka ohjasi häntä kohti tervettä uskonnollisuutta.  
Ja sitte tuli tällanen vaihe, että ku mä luin Raamattua, ni ikään ku koin, että tulee ikään ku jotenkin niin 
kun omasta päästäni Raamatun selistystä, niin ku vettä valuen. Ikään kun saavista kaatamalla, että 
kaikkihan on aivan selvää. Se pastori ei ollu oikeen niin ku innostunu tästä. – – Iso juttu oli se, että hän 
anto ymmärtää, että voi olla tai ihmisellä saa olla samaan aikaan ihan tieteellinen maailmankuva ja voi 
samaan aikaan uskoa Jeesukseen. (Ilmari) 
 

Ilmari koki sielunhoitonsa eri vaiheissa, että sielunhoitaja kykeni asiallisesti konfrontoimaan 

ja antamaan hänelle vaihtoehtoisia tulkintatapoja ja ajattelumalleja. 

Yleisesti sielunhoitotilanteessa tulee välttää suoranaista neuvomista. Sen sijaan asioita 

on pyrittävä tarkastelemaan yhdessä eri näkökulmista.159 Erityisesti kuitenkin psyykkisistä 

ongelmista kärsivien kohdalla sielunhoitaja saattaa joutua konfrontoimaan sielunhoitoon 

hakeutuneen todellisuuden tulkintaa. Tällöin on samanaikaisesti kyettävä kunnioittamaan 

apua hakevan käsityksiä ja olemaan vahvistamatta esimerkiksi harhaista 

todellisuuskäsitystä.160 Jotta konfrontaatio olisi auttavaa, on ihmisen koettava, että hänestä 

välitetään aidosti, eikä tilanteeseen sisälly vallankäyttöä. Kiinnitettäessä huomiota 

ristiriitaisuuksiin ja torjuntoihin, on samanaikaisesti pysyttävä rinnalla.161  

Sekä Juhanilla että Ilmarilla oli sielunhoitosuhteen alkaessa eri tyyppisiä psyykkisiä 

vaikeuksia. Erityisesti psyykkisistä ongelmista kärsivien kohdalla on merkityksellistä, että 

sielunhoitaja on käsitellyt omia minuutensa kysymyksiä siten, että hän kykenee luomaan 

turvallisen ympäristön, mutta samalla pitämään riittävän ammatillisen etäisyyden.162 

Molemmat, Juhani ja Ilmari, näyttivät kokevan sielunhoitotilanteet niin turvallisina, että 

kykenivät vastaanottamaan suhteellisen voimakasta konfrontointia. Heidän kohdallaan 

prosessit olivat pitkiä. Sielunhoitajat näyttivät tunteneen alan tutkimusta ja osasivat hyödyntää 

omaa ammatillisuuttaan apua hakevien hyväksi. Kaikki tämä mahdollisti syvän yksilöön 

tutustumisen ja tällöin ohjaava toiminta voitiin kokea välittämisenä ja sielunhoitajan tarjoamat 

erilaiset tulkintatavat varteenotettavina ajattelun ja toiminnan vaihtoehtoina.  

Merkittävää auttavissa sielunhoitosuhteissa oli myös myötäelävä ote. Tämä toteutui 

sielunhoitokohtaamisissa tunteet sallivana, kiireettömänä ja turvallisena ilmapiirinä, 

konkreettisena huolenpitona ja välittämisenä. Tunteiden kuuntelu oli merkittävä tekijä 

Hannelen, Marjatan ja Helenan sielunhoidossa. Kaikki kolme kertoivat, että he saivat purkaa 

tuskaansa puhumalla ja itkemällä.  
Ja mä kerroin ja mä itkin ja mä tärisin ja, ja hän oli vaan tosi paljon hiljaa. (Hannele) 
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Hannelen kriisin taustalla oli seksuaalinen hyväksikäyttö. Tällöin tunnetiloina voi olla laaja 

kirjo häpeästä ja syyllisyydestä vihaan ja raivoon. Tilanteessa on kriisiterapeuttiselta kannalta 

tärkeätä ottaa ihmisen kertoma todesta ja antaa hänen purkaa tunteitaan.163 

Marjatan kohdalla avioero aiheutti sielunhoidon tarpeen. Erossa ihminen joutuu 

vastakkain monien emotionaalisten ja käytännöllisten ongelmien kanssa. Kipeitä tuntemuksia 

aiheuttaa usein vanhemmuus, taloudelliset seikat ja muutokset sosiaalisissa suhteissa. 

Henkilökohtaisesti joudutaan käymään läpi laajaa tunteiden skaalaa, jossa menetyksen ja 

loukkauksen kokemukset voivat kietoutua voimakkaasti toisiinsa.164 
Se oli tosi tärkeetä se, ne puhelut, että sai itkee ja niitähän riitti kyyneleitä. – – Sai jotenki tyhjentyä siitä 
tuskasta, mikä oli niin valtavan suuri, et tuntu välillä, ettei jaksa. (Marjatta) 
 

Marjatan tuska piti todennäköisesti sisällään monenlaisia tunteita surusta pettymykseen ja 

vihaan. Hän kuvasi tilaansa myös omanarvontunnon menetyksenä. Itkeminen näytti olevan 

hänelle luonteva keino jakaa taakkaansa ja hänen sielunhoitotilanteessaan sielunhoitaja 

vastaanotti näitä tunteita ja mahdollisti niiden purkamisen. 

Helenalle itkeminen oli harvinainen ja äärimmäinen tapa reagoida. 
Ni sit mä mun mielest niin ku itkin. Se tais olla siinä ekal kerralla, koska mä en… Mä olin päättäny, et mä 
puhun ja sit ku sekään ei onnistunu, ni sit mä olinki ihan pulassa. Sit mun piti jotenki äärimmäisellä 
tavalla tulla siitä tilanteesta ulos. (Helena)  
 

Helena vaikutti tilanteessa olevan melko lukossa tunteidensa kanssa. Kuoleman suru ja 

lapsuuden traumat yhdistyivät patoutuneeksi vyyhdiksi, jonka purkaminen tuntui 

mahdottomalta. Sielunhoitajan toiminta sai kuitenkin aikaan tilan, jossa vaikeita tunteita oli 

mahdollista ilmaista itkuna. Helenalle näytti olevan merkityksellistä, että sielunhoitaja ei 

musertunut hänen vaikeiden kokemustensa alle, vaan kykeni sietämään tuskaa ja loi näin 

ollen turvallisen ja toivoa tuovan ilmapiirin. 

Erilaisten ahdistusten purkautuminen itkun kautta on tavallista. Juhani ja Ilmari eivät 

kuvanneet tämän tyyppisiä tunteiden ilmaisutapoja, mutta heidänkin kohdallaan, pitkissä 

sielunhoitosuhteissa, on aineiston perusteella oletettavaa, että he ovat kyenneet omilla 

tavoillaan tuomaan erilaisia pelkojaan ja muita tunteitaan ilmi ja saanet apua niiden 

käsittelyyn itselleen luontevilla tavoilla. 

Sielunhoitoa kutsutaan usein vierellä kulkemiseksi, jossa merkityksellistä on tunteiden 

kuuntelu ja emotionaalinen seuraaminen. Merkittävää tunteiden kuuntelu on erityisesti siksi, 

että niiden vaikutus ihmisen elämässä on hyvin kokonaisvaltainen. Ne ilmaisevat tarpeita ja 
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motivoivat toimintaa hyvin kokonaiskehollisesti. Tunteet ohjaavat ratkaisuja ja niiden 

voimalla on mahdollista muuttaa elämää haluttuun suuntaan.165 Tärkeää on, että sielunhoitoon 

hakeutuneen on mahdollista purkaa tunteitaan turvallisessa ilmapiirissä ja sielunhoitaja antaa 

tilaa esimerkiksi itkulle olemalla hiljaa tai kiirehtimättä lohduttelemaan. Sieluhoitaja seisoo 

rinnalla silloinkin, kun sielunhoitoon hakeutunut joutuu kohtaamaan erilaisia kärsimyksestä 

johtuvia kipeitä tunteita, eikä pakene näitä. Hän antaa tilaa ihmisten surulle, pelolle ja 

voimattomuudelle ja sietää yhdessä autettavan kanssa sitä, mitä ei voida muuttaa.166 Juuri 

tällainen vakaana containerina toimiminen näyttää toteutuneen auttavissa, erityisesti kolmen 

traumaattisista kriiseistä kärsineen naisen sielunhoitosuhteissa.  

Myötäeläminen ja välittäminen näkyivät tunteiden kuuntelun lisäksi käytännön 

toimintana. Hannele ja Helena kertoivat konkreettisen huolenpidon kokemuksista. 
Ja mä menin sinne ja se, et hänellä oli se omenamehu siinä kannussa ja sit siin oli meille lasit ja hän kaato 
meille omenamehua. (Hannele) 
 

Sielunhoitajan on oleellista valmistautua apua hakevan kohtaamiseen ennakolta. Tähän 

kuuluu myös sielunhoitotilan valmistelu.167 Mehu ja sen ystävällinen tarjoilu ilmaisivat 

Hannelelle, että hänen tuloonsa oli valmistauduttu. Nämä pienet yksityiskohdat kuvastivat 

hänelle arvostavaa vastaanottoa, loivat välittämisen kokemuksen ja mahdollisesti auttoivat 

häntä luottamuksen rakentamisessa. 

Helenalle papin läsnäolo merkitsi välittämistä ja auttoi kriisiin vaikeissa alkuvaiheissa. 
Että ehkä tällanen käytännöllinen läsnäolo ja… Varmaan tuo ehkä eniten semmosta niin ku, miten nyt 
sanois, niin ku apua siihen tällaseen, et pysyy jotenkin kasassa ihminen. (Helena) 
 

Sielunhoito toteutui toisinaan puheluina ja käytännössä myös kävelyretkien muodossa. 

Kiisken mukaan pidemmän sielunhoitosuhteen paikan tulisi yleisesti olla pysyvä tila.168 

Helenan kohdalla haastattelun perusteella ei ole mahdollista selvittää sielunhoitotilanteiden 

paikkojen ja tapojen vaihtelun syytä, mutta voidaan olettaa, että sielunhoito toteutui 

kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla. 

Ilmarin sielunhoitaja kantoi hänestä huolta. 
Hän oli ollu huolissaan, siis aikasemmin, siinä alkuvaiheessa. Hän oli niin ku huolissaan musta, että 
pystynkö mä yleensä pitämään huolta itsestäni. (Ilmari) 
 

Ilmarin tilanteessa sielunhoidossa puhuttiin myös arkielämän tilanteista ja näyttää siltä, että 

sielunhoitaja on pyrkinyt tarjoamaan välittävää tukea myös käytännön tilanteisiin. Marjatta 

                                                
165 Vähäkangas 2018, 70; Moschella 2016, 27. 
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koki, että sielunhoitajan toiminta oli kannattelevaa. ”Se tuntu jotenkin, et se kannatteli, kun 

itte ei jaksanu ja oli väsyny.” Marjatan kohdalla myötäelämisen kyky ja kuuntelu toi 

kokemuksen siitä, että sielunhoitaja välitti ja hänellä oli myös voimia tarpeen vaatiessa 

kannatella toista ihmistä. 

Gothóni kuvaa sielunhoitoa ammatillisena rakastamisena, joka edellyttää läsnä oloa. Se 

on myös inhimillistä kykyä asettua toisen ihmisen asemaan ja tunnetason 

vuorovaikutukseen.169 Aineiston positiivisissa sielunhoitotilanteissa myötäeläminen ja 

välittäminen näkyivät sekä verbaalina viestintänä että käytännön välittävinä tekoina ja 

hiljaisena läsnäolona. Apua tuoneissa sielunhoitosuhteissa aineistosta löytyivät kaikki 

merkittävät sielunhoidon peruselementit. Tärkeimpänä tekijänä esiin nousi kuuntelu ja 

keskustelu, niin asia- kuin tunnetasollakin. Sielunhoitoon hakeutuneet kokivat sielunhoitajat 

empaattisina ja kokivat tulleensa tätä kautta ymmärretyiksi ja hyväksytyiksi. Tätä 

edesauttoivat tunteet salliva ilmapiiri, tasavertaisuus ja asiakaslähtöisyys. Tutkittavat saivat 

toimia tilanteessa omista lähtökohdistaan esimerkiksi hengellisyyden ja metodien suhteen. 

Asiakaslähtöisyyttä aineistossa kuvaa myös sielunhoitoon hakeutuneen muunlaisen 

auttamistarpeen ja sielunhoitajan omien resurssien tunnistaminen. Kahdessa tapauksessa 

korostui ohjaavuus, jonka tutkittavat kokivat itselleen merkittävänä auttavana tekijänä. 

Kaikissa prosesseissa toiminta oli myötäelävää ja välittävää. Tämä ilmeni niin sanallisella 

kuin toiminnallisellakin tasolla ja sai aikaan positiivisia tunnekokemuksia. Auttavuus ilmeni 

jo sielunhoitosuhteiden pitkissä kestoissa. Suhteita haluttiin jatkaa. Yhdessä tapauksessa 

riittävän avun toi jo yksi sielunhoitokerta.  
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6 Uskonkriisin vaikutukset ja sielunhoidon merkitys 

6.1 Uskonkriisin vaikutus elämässä 
Uskonkriisiksi koetulla ajanjaksolla on ollut niin psyykkisiä seurauksia kuin vaikutuksia 

uskonelämäänkin. Psyykkisestä näkökulmasta merkittävät aineistosta nousevat kategoriat 

olivat lapsuuden kokemukset, henkinen tasapaino, avuntarpeen tunnistaminen ja 

kasvukokemukset psyykkisellä alueella. 

Merkittävä seuraus uskonkriisistä näytti aineiston perusteella olevan lapsuuden 

kokemusten avautuminen. Viisi seitsemästä tukittavasta mainitsi uskonkriisin yhteydessä 

lapsuuden kokemukset. Helenan tietoisuuteen nousivat lapsuuden traumat.  
Et se, että tää perheyhteisö oli ollu paljolti semmosten niin kun näennäismuistojen varassa. Ja sellasten, 
että mä oli pois sulkenu niin paljon semmosta todellisuutta, kun sitä ei ollu pystyny niin ku käsittelemään 
tai ymmärtämään. (Helena) 
 

Marjatan kohdalla ero nosti pinnalle lapsuudessa koetut hylkäämiskokemukset, joissa isä 

hylkäsi lapsensa erossa kokonaan ja äitikin jätti pienet lapset välillä selviytymään yksin. 
Niin, kun siis sillä tavalla, että kyllähän nyt on jollakin tavalla tietosuudessa ollu toi lapsuus, mutta ehkä 
toi ero aktivoi sitten nää lapsuudenajankin jutut. (Marjatta) 
 

Anna ryhtyi pohtimaan Raamatun käskystä nousevaa vanhempien kunnioitusta omassa 

elämässään. Johannalla uskonkriisi nosti pintaan lapsuuden identiteettiongelmat ja isäsuhteen. 

Myös Juhanille aukeni isän merkitys jumalasuhteen kannalta. 
Mut siihen tähän hengelliseen puoleen, ni siellä [psykoterapiassa] mulla niin kun valkeni se, että täs on 
niin kun varsin todennäkösenä syynä, että mun isä oli hirveen autoritäärinen ihminen. (Juhani) 
 

Erilaiset traumat saattavat aktualisoida lapsuudessa koettuja ahdistavia tilanteita tai kokonaan 

unohdettuja kokemuksia.170 Näin näytti tapahtuneen monen tutkittavan elämässä erityisesti 

traumaattisten kriisien kohdalla, mutta myös Johannan ja Juhanin lapsuudenkokemusten 

merkitys alkoi avautua uskonkriisin myötä. 

Uskonkriisiksi koetulla ajanjaksolla on ollut vaikutus henkiseen tasapainoon. Johannan 

ilmaisi, että uskonkriisi meinasi viedä mielenterveyden mennessään. Juhani tunsi omat 

oireensa erittäin häiritseviksi. Ilmari koki prosessin aikana kaksi henkistä romahdusta ja 

Helenan mukaan traumaattisten asioiden pohdinnalla oli edelleen kokonaiskehollinen 

vaikutus. Uskonkriisi ja siihen kietoutuneet tekijät ovat näin aiheuttaneet merkittävän raskaita 

kokemuksia ihmisten elämässä, mutta sen myötä on ollut myös mahdollista tunnistaa ja saada 

tarvittavaa apua omien psyykkisten ongelmien käsittelyssä.  

Juhani ymmärsi, että kysymys ei ole pelkästään hengellisestä ongelmasta.  
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Kun [sielunhoitaja] näki sitte, ymmärsi tottakai koulutettuna ihmisenä yskän, et täs on muustakin 
kysymys. Tää ei oo mikään hengellinen ongelma ja kyl mä sen itsekin olin jo tajunnu vähitellen. (Juhani) 
 

Prosessin vaiheissa hän pääsi psykiatrin vastaanotolle ja tätä kautta psykoterapiaan. Oma 

ahdistuneisuus ja neuroottisuus diagnosoituivat. Tutkielman aineistossa Juhanin uskonkriisi 

ajoittui selkeästi Eriksonin psykososiaalisen kehitysteorian vaiheisiin. Kriisi alkoi monien 

elämään kuuluvien muutosten yhteydessä varhaisaikuisuudessa, jolloin kehityshaasteena on 

läheisyyden ja välimatkan suhde vastakohtanaan itsekeskeisyys ja vetäytyminen.171 

Kehityskriittinen ajankohta saattoi vaikuttaa Juhanin henkiseen tasapainoon. Hän kuitenkin 

koki, että kriisi kokonaisuudessaan karsinoitui keskusteluihin ammatillisten auttajien kanssa, 

eikä vaikuttanut merkittävästi uraan tai ihmissuhteisiin.  

Ilmarin uskonkriisi alkoi vahvasta kääntymyskokemuksesta, mikä nykyisin mielletään 

prosessiksi, johon vaikuttavat lukemattomat kontekstiin, kulttuuriin, persoonallisuuteen ja 

tilanteisiin liittyvät tekijät.172 Kääntymiskokemus voidaan nähdä myös eräänä uskonnollisen 

copingin-prosessin tuloksena, jossa elämän tulkintakehys muuttuu merkittävästi.173 Ilmarin 

uskoontulokokemukseen vaikutti todennäköisesti oma persoonallisuus, mielentila ja monet 

muut tekijät, jotka johtivat lopulta psykoosiin. Näiden tekijöiden syyseuraussuhteita on 

aineiston perustella mahdotonta päätellä, mutta uskonkriisin yhteydessä Ilmari päätyi 

kuitenkin tarvitsemansa psykiatrisen avun piiriin. 

Helena ja Hannele etsivät ja saivat kriisiprosessiensa vaiheissa sekulaarin puolen 

terapeuttista apua. 
Mikä mua eniten on nyt auttanu, myös mun uskonkriisissäni on se, että mä käyn terapiassa ja mun 
terapeutti on kirkosta eronnu ateisti. (Hannele) 
 

Johanna, Anna ja Helena olivat uskonkriisin alkaessa saavuttaneet keski-iän, jolloin erilaiset 

muutokset ja luopumiset tulevat todennäköisiksi.174 Annan ja Helenan kokemukseen 

vaikuttivat läheisten kuolemat ja näin ollen ne voidaan ensisijaisesti sitoa traumaattisiin 

kriiseihin, ottaen kuitenkin kehityskriittinen ajankohta voimistavana tekijänä huomioon. 

Johannan monimuotoisessa kokemuksessa kehityskriittinen ajankohta saattoi olla merkittävä 

tekijä. Hannelen, Marjatan, Ilmarin uskonkriisit eivät sijoittuneet psykososiaalisen kehityksen 

kannalta merkittäviin ajankohtiin. Kaikkien tutkittavien uskonkriisien synnyn taustalla voi 

kuitenkin olla lapsuuden psykososiaalisiin vaiheisiin liittyviä perusluottamukseen, 

itsenäisyyteen ja aloitteellisuuteen liittyviä tekijöitä.175 

                                                
171 Cullberg 1991, 79, 136; Erikson 1980, 100–103. 
172 Paloutzian, 2014, 217. 
173 Ganzevoort 1994, 25, 27. 
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Erilaisista kriisien kuluista ja olosuhteista riippumatta kaikki tutkittavat toivat esiin 

psyykkisiä kasvukokemuksia. Johannan kohdalla merkittävä positiivinen vaikutus oli, että 

uskonkriisi johti hänet pohtimaan omaa psykologista puoltaan ja isäsuhdettaan. Hän koki 

tulevansa toimeen ilman sielunhoitajaa ja itsereflektointikyky kasvoi. Myös Annan oma 

toimijuus ja vastuullisuus lisääntyi. Vanhempien kuoltua hän koki, että hänen ei enää tarvitse 

vastata toisten odotuksiin, vaan hän sai ottaa vastuu omasta tekemisestään. 
Niin, tota tavallaan ehkä tässä myöskin se, et sit ku mun vanhemmat kuoli, ni sit mä tavallaan… Vapautu. 
Että ei oo semmosta, että tarvii. Nyt ei tarvitse enää silleen olla, silleen yrittää olla jotenkin niin kun 
vanhempien toiveiden mukainen. (Anna) 
 

Hannele koki, että koko hänen monipolvinen kristinuskon henkilökohtainen historiansa on 

kokemuksien kautta johtanut hyvään, varmuuteen omassa elämässä ja suhteessa muihin 

ihmisiin. Ilmari saavutti prosessin aikana henkisen tasapainon. Juhani etsi apua monelta 

taholta ja oppi ymmärtämään itseään ja psyykkisiä oireitaan. 
Mä oon tehny sitten vastoin tätä mun neuroottista omaatuntoa. Et mä oon niin ku hirveen monelta taholta 
haalinu tätä apua ja mä koen, et mä oon aika hyvin nyt jo jonkun aikaa kasassa näiden suhteen. (Juhani) 
 

Marjatalla kasvu näkyi oman havainnointi- ja empatiakyvyn sekä läsnäolon taidon 

lisääntymisenä. Hänen elämässään myös luovuus lisääntyi kirjallisten projektien muodossa. 
Läsnäolon ehkä taito on niin kun tullu, ehkä opeteltua tämmösen aika vaikeenkin kriisin kautta. Että, kun 
mä kerroin, että mä oon semmonen suorittaja ollu ja huolehtija ja murehtija, niin on väkisin joutunu 
opetteleen semmosen läsnäolon taidon. (Marjatta) 
 

Helenalla aika auttoi asioiden työstämisessä ja merkittävä seuraus prosessista oli huomata, 

että vaikeasta kriisistä selviytyi ja siitä seurasi myös hyvää esimerkiksi minuuden 

vahvistumisena siten, että pystyy asiasta puhumaan tässä hetkessä.  

Ihmisen elämässä sekä elämänkriisit että traumaattiset kriisit pitävät sisällään kasvun 

mahdollisuuden ja ovat oikeastaan kasvun edellytys. Kehityksen myötä ihminen ymmärtää 

oman elämänsä ehtoja ja mahdollisuuksia. Myös tuskallisista tapahtumaketjuista tulee 

merkityksellisiä elämänasenteen muovaajia.176 Uskonkriisiin liittyvän ajanjakson puitteissa 

kaikilla tutkittavilla näyttää aineiston pohjalta tapahtuneen psyykkistä kasvua. Osalla tähän on 

vaikuttanut aiemman elämänhistorian psykiatrinen ja psykoterapeuttinen työstäminen. 

Psyykkinen kasvu voidaan liittää osaksi uskonkehityksen rakenteellisia tekijöitä. 

Tutkielmassa monen kohdalla esiin nousseet sekulaarit terapeuttiset suhteet voivat 

merkittävästi laajentaa ja muovata ihmisen käsitystä omasta itsestä kuin ympäristöstäkin. 

Psykososiaalinen kehitys ja itsetuntemuksen lisääntyminen mahdollistavat ajattelurakenteiden 

muutoksia ja vaikuttavat näin myös uskonelämän vaiheeseen. Tämä puolestaan mahdollistaa 
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uskon sisällölliset muutokset.177 Hengellisin käsittein sama voidaan ilmaista siten, että 

itsetuntemus on Jumalan tuntemisen alkupiste. Itsetuntemisen lisääntyminen voi auttaa 

ihmistä hyväksymään oman rajallisuutensa ja avautumaan Jumalan salaisuudelle.178 

Erityisesti aineistosta nousevat traumaattiset kriisit, mutta myös elämänkriisit, voidaan 

sitoa Ganzevoortin uskonnollisen copingin käsitteeseen. Kriisitapahtuma aiheuttaa 

tapahtumien merkityksen ja käytettävissä olevien selviytymisresurssien arvioinnin. Arviointi 

johtaa yksilölle hyödyllisten selviytymisstrategioiden valintaan ja lopulta coping-prosessin 

tulokseen. Uskonnollisuus, identiteetti ja konteksti vaikuttavat erilaisina yhdistelminä yksilön 

selviytymiseen.179 Aineistossa tämä prosessi johti erilaisiin tuloksiin suhteessa uskoon.  

Tutkittavien kohdalla uskokriisi aiheutti sekä sisällöllisiä muutoksia uskonelämässä ja 

jumalasuhteessa että käytännön seurauksia. Konkreettiset seuraukset kohdistuivat kirkon 

jäsenyyteen. Kriisi luonnollisesti varjosti osin uskonelämää, mutta tuotti myös hengelliseksi 

koettua kasvua. Käytännön seuraus tutkimuksen aineistossa oli neljän tutkittavan suhde 

kirkon jäsenyyteen. Johanna, Anna ja Hannele erosivat kirkosta uskonkriisinsä vaiheissa. 
Niin, kun tavallaan sit se symboloitu se… Niin vapautui uskonnollisesti jotenkin ni, siinä, että mä myöski 
erosin kirkosta. (Anna) 
 

Annan kohdalla kirkosta eroaminen näytti liittyvän oman vapautumisen, vastuunoton ja 

toimijuuden lisääntymiseen. Johannalla puolestaan itselle sopivan hengellisen kodin 

löytymiseen. Uuden yhteisön jäsenyys johti uuteen petytykseen yhteydenkokemuksen 

etsinnässä ja paluuseen evankelisluterilaiseen kirkkoon. Hannele erosi epäeettisen kohtelun 

vuoksi, mutta hänkin palasi myöhemmin jäseneksi. 
Ni mä erosin kirkosta ja sit kun mä puhuin tälle toiselle naispapille, ni mä liityin takasin. Ihan vaan sen 
takii, et hän ei puhunu mulle mitään Jeesuksesta. Ja hän ei puhunu mulle mitään siitä, että liity takas 
kirkkoon tai ei tässä nyt kirkon kanssa ole mitään tekemistä. (Hannele) 
 

On mahdollista, että näissä kolmessa tapauksessa, myös Annan kohdalla vapautumisen 

lisäksi, torjutuksi tulemisen kokemus oli niin voimakas, että koko suhde kirkkoon haluttiin 

katkaista. Yrityksistä huolimatta yhteyttä ja ymmärrystä ei löytynyt ja ainoa keino ilmaista 

pettymystään oli instituutiosta irtautuminen. Ilmarin kohdalla kehitys oli erilainen. Hän oli 

nuorena eronnut kirkosta, eikä uskonkriisin alkaessa ollut jäsen, mutta liittyi prosessin aikana. 

Kolmen muun tutkittavan jäsenyyteen uskonkriisi ei vaikuttanut millään tavalla.  

Kriisi on myös varjostanut uskonelämää. Johannan uskonelämä on ollut vähemmän 

aktiivista kriisin jälkeen. Helenan kohdalla vaikutus kokonaisvaltaisuudessaan on ollut 
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merkittävä ja sen seurauksia on ollut vaikea hahmottaa jälkeenpäinkään. Juhanin oli kokenut 

matkan varrella suuria vaikeuksia.  
On mulla tullu se joskus mieleen, eikä, eikä yhdenkä kerran, vaan aika useinkin joskus välillä, et miten… 
Kyl mul taitas olla paljon helpompaa elää, jos mä en ois tullu uskoon ikinä. (Juhani) 

 
Vaikeuksista huolimatta uskonkriisi muutti positiivisesti uskonelämää ja tuotti hengelliseksi 

kasvuksi miellettäviä kokemuksia. Johannan kohdalla prosessi auttoi löytämään itsenäisen 

tavan pitää yllä jumalasuhdetta. Jumalasuhteeseen liittyvissä kysymyksissä Johanna 

keskeisimmät oivallukset olivat, että Jumala on rakastava isä ja että hän kelpaa Jumalalle 

omana itsenään. Anna koki, että hän on vapautunut uskon suorittamisesta. Ja suhteessa 

Jumalaan Anna havaitsi, että usko onkin ”monimutkainen juttu”, ei pelkästään tapojen 

toteuttamista. Uskonkriisiprosessin seurauksena Anna tuli epäileväiseksi kristinuskon 

Jumalan suhteen. 
No, kyllä mä voin sanoo va-, että uskon niin kun, uskon Jumalaan tai ainakin jotain on olemassa, kun 
onhan niitä uskontoja niin kauheesti maailmassa että... Tai siinä ja siinä. No, vähän semmonen, enemmän 
semmonen epäileväinen on tullu. (Anna) 
 

Hannele ilmaisi, että hänen uskonsa ei ole enää ihmisten tai kirkon varassa, vaan kärsimys 

muovasi omaa uskonnäkemystä ja lisäsi ymmärrystä kristinuskon monimuotoisuudesta. 

Hannele ymmärsi, että Jumala on kaiken inhimillisen yläpuolella ja samanaikaisesti hän 

ymmärsi oman kärsimyksensä kautta Kristuksen merkityksen. 
Mutta mä näen sen joskus ja nyt mä oon oikeesti ekan kerran ymmärtäny Kristuksen. Mulle Kristus oli se 
vaikea juttu, että ku mietti, et kyllä nyt Jumalaan voi uskoa, se ei oo ongelma. (Hannele) 
 

Juhani oppi lukemaan Raamatun vaativina kokemiaan tekstikohtia armollisemmalla tavalla. 
Tai sanotaan, että mun on helpompi sulattaa nää vaativat osuudet ja sitten tota armollisiin osuuksiin niin 
ku alkaa luottaa enemmän ja enemmän. (Juhani) 
 

Marjatan hengellinen kasvu näytti suuntautuvan vaihtelevan ja ajoittaisia kamppailuja 

sisältävän uskonelämän hyväksyntään. Omakohtainen kokemus kärsimyksestä vaikutti 

tuoneen Marjatalle luontevan suhtautumisen inhimilliseen kärsimykseen, jonka hän koki 

ajoittain myös osoitukseksi Jumalan voimallisuudesta. Samanaikaisesti hän kriisinsä eri 

vaiheissakin Jumalan poissaolon lisäksi sai kokea Jumalan kannattelua. 
Jumala kannattelee vaikeimpina hetkinä ja kuinka tästä elämästä Jumalan tota, Jumalan avulla voi 
selviytyä tosi vaikeistakin kriiseistä ja vaikeista tilanteista. (Marjatta) 
 

Ilmarin uskoelämä vaihteli ateismista voimakkaan karismaattiseen hengellisyyteen. Prosessin 

kuluessa se kuitenkin tasapainottui.  
Ni sen mä niin ku silleen otin itteeni tai silleen niin kun, että ei mun tarvii niin kun mennä tuolta… Tonne 
niin ku mitään ettimään, mitään karismaattisia seurakuntia tai mitään tällasia niin ku superhengellisiä. 
(Ilmari) 
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Helenan hengellinen kasvu toteutui hiljaisena lipumisena takaisin Jumalan turviin ja 

tahtoon luottaa Jumalan huolenpitoon. Hän tunsi, että usko ei ole suorittavaa tai valittavaa, 

vaan Jumalalta saatua ja hän kuvaakin sitä olemisen tilana. 
Sä niin ku voit vaan niin ku olla tai olla olematta ja niin ku, jos mä nyt sanon mun hengellisestä 
tilanteestani, ni mä olen. (Helena) 

 
Uskon kasvua voidaan siis tarkastella funktionaalisesti ja ihmiskeskeisesti tai klassisesti 

ontologisesta ja jumalakeskeisestä näkökulmasta. Tällöin kasvun voidaan katsoa toteutuvan 

epämääräisestä aavistuksesta yksinkertaisen lujaan luottamukseen Jumalaan.180 Hengellinen 

kehitys kuitenkin laaja-alaisesti nähtynä ottaa huomioon psyykkisen kehityksen ja 

pastoraalipsykologisen näkökulman mukaan jokainen ihmisen elämässä toteutuva 

uskonnollinen tapahtuma on samanaikaisesti myös psykologinen tapahtuma. Uskonnollinen ja 

psyykkinen todellisuus ovat sisäkkäisiä. Psyykkiset kysymykset, kuten suhteet 

auktoriteetteihin, itsetunto ja hyväksytyksi ja hylätyksi tulemisen kokemukset vaikuttavat 

merkittävästi ihmisen jumalasuhteeseen ja hengelliseen elämään. Samanaikaisesti ihmisen 

hengellinen todellisuus vaikuttaa psyykkiseen kokemukseen.181 

Sisäkkäisyys voidaan nähdä myös Fowlerin uskonvaiheteoriassa, joka tarkastelee 

muutoksia ihmisen arvioinnin, arvottamisen ja tietämisen rakenteissa. Esimerkiksi synteettis-

sovinnaiseen uskon vaiheeseen liittyy emotionaalisen tuen etsintä ja ideaali käsitys 

uskonyhteisöstä.182 Siirryttäessä edellisestä yksilöllis-reflektiiviseen vaiheeseen nousee esiin 

kriittinen arviointi ja reflektiivisyys. Kehitys on usein mahdollista vasta keski-iässä ja 

taustalla on usein kipeitäkin kokemuksia, joiden kautta psyykkiset rakenteet ovat 

kasvaneet.183 Aineistossa on nähtävissä uskonkehityksen rakenteellisia muutoksia, jotka 

sitoutuvat tiiviisti hengelliseen elämään. Jokaisella tutkittavalla tapahtui uskonkriisiksi 

koetulla ajanjaksolla erilaisia muutoksia hengellisen ja psyykkisen todellisuuden alueilla. 

Niistä oli aineistossa erotettavissa yllä kuvattuja seurauksia niin psyykkisellä kuin uskoonkin 

liittyvällä saralla. Näiden keskinäiset mekanismit ovat kuitenkin niin monimutkaisia, että syy- 

ja seuraussuhteita on tämän tutkielman puitteissa mahdotonta määrittää. 

Muutokset voidaan liittää myös Ganzevoortin henkilökohtaisen elämän narraation 

käsitteeseen. Hän toteaa, että kriisitilanteet ja selviytymisprosessit ihmisen elämässä voivat 

vahvistaa uskoa tai luoda epäuskoa.184 Tutkimusaineistossa Ilmari löysi uskon kriisinsä 

                                                
180 Wikström 2002, 124–128. 
181 Gothóni 2014, 182; Kettunen 2013, 128, 149; Räsänen 2006, 134–135. 
182 Räsänen 2006, 140–142, 144; Fowler 2000, 40, 45–49.  
183 Räsänen 2006, 142–147; Fowler 2000, 49–54. 
184 Ganzevoort 1994, 24. 
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vaiheissa. Annan uskonnollinen järjestelmä muuntui epäuskon suuntaan. Muiden kohdalla 

uskonkriisi oli vaikea arvioinnin ja arvottamisen prosessi, mutta radikaaleja muutoksia 

suhteessa omaan uskomusjärjestelmään ei tapahtunut. Aineiston pohjalta voidaan todeta, että 

uskonkriisin kuvailu ja sen seuraukset liittyvät enemmän rakenteellisiin ja psyykkisiin 

kasvukokemuksiin, jotka omalta osaltaan muovaavat myös uskon sisältöjä. Vaikka uskoa ja 

uskonkriisiä kuvattiin aineistossa myös hengellisin käsittein, tutkittavat eivät näyttäneet 

mieltävän kriisiään Wikströmin kuvaaman hengellisen tien näkökulmasta. 

6.2 Sielunhoidon merkitys uskonkriisissä 
Uskonkriisin monet seuraukset olivat aineiston perusteella sielunhoidosta riippumattomia. 

Seuraavassa tarkastellaan, millainen merkitys sielunhoitokohtaamisella tai pidemmällä 

sielunhoitoprosessilla oli uskonkriisissä. Aineiston perusteella sielunhoito oli uskonkriisiä 

syventävää, uskonelämää vahvistavaa ja hyvinvointia ja elämänhallintaa lisäävää. 

Kolmen tutkittavan kokemus sielunhoidosta oli uskonkriisiä syventävä. Se sai aikaan 

pettymyksen kokemuksia, vieraannutti uskosta ja kirkosta ja aiheutti myös eroamisia kirkon 

jäsenyydestä. Negatiiviset kokemukset olivat suoraan yhteydessä kohtaamattomuuden 

kokemukseen sielunhoitotilanteissa. Johannan sielunhoitokokemus ei lainkaan vastannut 

odotuksia ja tuotti pettymyksen. Hän lähtikin etsimään sielunhoidon jälkeen yhteyttä 

evankelisluterilaisen kirkon ulkopuolelta. Anna koki sielunhoidon niin suurena pettymyksenä, 

että se vaikutti hänen uskonnollisuuteensa. 
Että, et niin ku, kun mun uskonnolisuus on niin ku vähentyny varmaan niin ku pettymyksenä luterilaiseen 
kirkkoon. (Anna) 
 

Anna kohdalla sielunhoito ”vei viimeisen semmosen ripauksen”. ”Oli se keskustelu papin 

kans ja sitte pian sen jälkeen mä sitten erosin kirkosta.” Hannelen kolme ensimmäistä 

sielunhoitokohtaamista olivat negatiivisia. Hänen uskonkriisinsä muodostui ja syveni 

sielunhoitajien epäempaattisen ja epäeettisen toiminnan vuoksi. Hän erosi kirkosta, kun eräs 

hänen kohtaamistaan sielunhoitajista vähätteli traumaattista hyväksikäytön kokemusta. 

Sielunhoitotilanteessa, kun molemmat osapuolet ovat subjekteja, jotka yhdessä 

muovaavat sielunhoitotilannetta, ammattilaisen eettisyyden huomioiminen korostuu. Suhde ei 

ole symmetrinen, vaan sielunhoitajalla on vastuu toisen ihmisen auttamisesta.185 Tässä 

ammattilaisen vastuulla olevassa auttamissuhteessa keskeistä on, että sielunhoitoon hakeutuva 

tulee ymmärretyksi, hänet otetaan vakavasti ja kohdellaan kunnioittavasti. Mikäli näin ei 

tapahdu, pettymys voi olla syvä ja kynnys hakea apua nousee. Apua saatetaan hakea vastedes 

                                                
185 Egan 2014, 10; Cooper-White 2004, 58–59. 
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jostakin muualta kuin sielunhoidosta.186 Näin näytti tapahtuneen kaikissa kohtaamattomissa 

sielunhoitotilanteissa. Kaikkien kolmen jäsenyyden kannalta toimimaton sielunhoitosuhde oli 

merkittävä, joskaan ei ainoa, tekijä kirkosta eroon. Kohtaamattomuus vaikutti myös uskon 

sisäiseen kokemiseen. Näissä tapauksissa voidaan ajatella, että sielunhoito ei tutkittavien 

kohdalla toteutunut sielunhoidon määritelmän187 mukaisena Jumalan rakkauden välittämisenä. 

Aineiston perusteella sielunhoito nähtiin myös uskonelämää vahvistavana. Viiden 

haastateltavan apua tuoneissa kohtaamisissa sielunhoito lisäsi luottamusta kirkkoon, oli uskoa 

kannattelevaa ja uskon kasvua tukevaa. Lisäksi se miellettiin Jumalan huolenpitona.  

Kahden tutkittavan kohdalla sielunhoito lisäsi luottamusta kirkkoon vaikuttaen 

jäsenyyteen. Hannelen neljäs sielunhoitokohtaaminen oli auttava.  
No, se oli tärkein, et mä liityin takas kirkkoon ja uskoin, että kirkko ei oo läpeensä paha. Et siellä on 
myös hyvyyttä, koska siellä on myös hyviä ihmisiä. Ja se, että pitää mieluummin antaa hyvälle valta, kun 
se, että hyvät lähtee pois ja ainoastaan pahoilla on valta. (Hannele) 
 

Yksi ymmärtävä ja auttava sielunhoitokohtaaminen oli Hannelen kohdalla niin merkittävä, 

että hän koki jälleen voivansa kuulua instituutioon, joka oli aiheuttanut hänelle toisten 

yksilöiden taholta merkittäviä traumaattisia kokemuksia. Myös Ilmari liittyi 

evankelisluterilaiseen kirkkoon sielunhoitoprosessin aikana. Aineistosta ei ole pääteltävissä, 

johtuiko tämä suoranaisesti sielunhoidosta, mutta Ilmarin kuvaama hengellinen keskustelu ja 

sielunhoitajan kokonaisvaltaisesti toteutunut huolehtiva asenne ovat voineet olla merkittäviä 

tekijöitä Ilmarin haluun sitoutua kirkkoon myös jäsenyyden tasolla. 

Neljä kuvasi sielunhoitoa uskon kasvua ja kannattelua kuvaavin käsittein. Juhani pääsi 

ensimmäinen sielunhoitajan kanssa puhumaan mieltä painavasta teologisesta ongelmasta ja 

aineiston perustella voidaan katsoa, että hänen molemmat merkittävät sielunhoitosuhteensa 

auttoivat kohti armollisempaa uskon toteutusta. Toisessa sielunhoitosuhteessa käytännön 

tason ohjaavuus oli uskonelämää auttava tekijä. 
Niin tota kyl mä oon ihan sielunhoitajien, tai lähinnä --- kehotuksesta tota ottanu esimerkiks sen tavan, 
että en mä lue tommosia vaikeita kohtia. (Juhani) 
 

Juhanin jumalasuhteen luonne muuttui prosessin kuluessa, kun hän ensimmäisen 

sielunhoitajan ohjaamana löysi itselleen psyykkistä apua. 
Mä kyl ehkä siihen jumalasuhteeseen oon pääsy parhaiten siis... Se on oikeestaan siis vähän sillä lailla 
mutkan kautta, kun mä oon oppinu tajuumaan mun oireeni. (Juhani) 
 

Myös Ilmarin prosessissa sielunhoitajan toiminta vaikutti uskon kasvua tukevalta. 
Mut siitä --- tuli mulle ainakin alkuvaiheessa tai ainakin sillon oli niin kun tällanen, hänest tuli tämmönen 
vahva hengellinen auktoriteetti mulle niin kun. – – Se oli siellä [hengellinen yhteisö] oli hyvin, tai siellä 

                                                
186 Kiiski 2009, 67. 
187 Sielunhoito, s.a.. 
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oli tällasta ajattelua, et se [Raamattu] on taivaasta tipahtanu pilkku pilkulta. – – Hän [sielunhoitaja] antoi 
luvan tai koin saavani luvan ajatella toisellakin tavalla tai silleen. (Ilmari) 
 

Sielunhoitajasta tuli Ilmarille erilaisten uskonnäkemysten viidakossa hengellinen auktoriteetti, 

joka auttoi tulkitsemaan ympärillä olevaa maailmaa. Sielunhoitaja avasi uusia näkökulmia 

ajatteluun ja tämä toiminta oli Ilmarille tärkeää. Juhanin ja Ilmarin kohdalla sielunhoito näytti 

toimineen psyykkisen ammattiavun rinnalla tärkeänä uskon ja hengellisen elämän pohdinnan 

paikkana. Vaikka näissä suhteissa hengellisten asioiden käsittely oli merkittävässä roolissa, ne 

eivät kuitenkaan viitannet hengelliseen ohjaukseen. Hengellisessä ohjauksessa jumalasuhde 

on keskiössä, mutta sielunhoidossa jumalasuhde liittyy usein moniin muihin ihmiselämän 

kysymyksiin, kuten suhdeverkostoihin tai psyykkisiin ongelmiin.188 

Helena koki sielunhoidon pitkäaikaisena prosessina, jossa toisen hengellisen ihmisen 

läsnäolo oli merkittävää. Pappi toimi rukouksen kautta kommunikaatiokanavana Jumalan 

suuntaan ja ymmärsi Helenan ongelmavyyhtiä. Tämä oli Helena uskoa kannattelevaa. 
No, no siis tänä päivänä, varmaan voi sanoo, että tää on ollu sielunhoitoprosessi. – – Johon on tarvinnu 
toista ihmistä ja toista niin ku hengellistä ihmistä, joka pystyy niitä asioita ymmärtämään. (Helena) 
 

Jälkeenpäin Helena koki sielunhoidon myös Jumalan huolenpitona. Oikeanlaisen ihmisen 

kohtaaminen kriisissä tuntui johdatukselta. Myös Marjatta koki sielunhoitoprosessin Jumalan 

siunauksena. 
Kyllä, et se on tosi suuri ollu siis lahja ja siunaus mulle. Että siis se on ihan käsittämätöntä, että hän 
sitoutu niin pitkäks aikaan, näin jälkikäteen ajatellen. (Marjatta) 
 

Sielunhoidon tehtävänä on tarjota ihmisen sisäisen kokemusmaailman rinnalle teologian 

avulla kokonaisvaltaisempaa hengellistä yhteyttä ja tulkintakehystä.189 Tämä ei välttämättä 

tapahdu edes hengellisenä keskusteluna, vaan autetuksi tulo käsillä olevan kriisin käsittelyssä 

voi merkitä hengellisyyden läsnäoloa ja uskonelää tukevaa toimintaa.190 Aineiston pohjalta 

Marjatan ja Helenan kokemuksissa usko ja Jumala olivat läsnä sekä kriisien psyykkisen- että 

hengellisen käsittelyn muodossa. 

Kokonaisuutena sielunhoito lisäsi monen tutkittavan hyvinvointia ja elämänhallintaa. 

Sielunhoito toimi selviytymisen tukena akuutissa psyykkisessä kriisissä ja tuki 

kokonaisvaltaista kasvua. Kolmelle tutkittavalle, Marjatalle, Hannelelle ja Helenalle, 

sielunhoito oli merkittävä apu psyykkisestä kriisistä selviytymiseen. Marjattaa sielunhoitaja 

kannatteli tuskan ja ahdistuksen keskellä. 

                                                
188 Gothóni 2014, 58–59; Häyrynen 2006, 157–160. 
189 Wikström 2002, 115. 
190 Kettunen 2013, 123. 
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Mä en tiedä, miten mä oisin selvinny siitä kaikesta tuskasta ja ahdistuksesta. Ja sitten siinä meni niin kun 
tavallaan omanarvontuntoki. Että, jos ei ois tätä sielunhoitajaa, joka jakso kuunnella ja olla läsnä ja... 
(Marjatta) 

 
Helenalle läsnä oleva apu oli merkittävää äärimmäisessä kriisitilanteessa. 

Tämmönen niin kun teoreettinen puoli ei välttämättä ehkä toimi semmosessa niin ku, vois sanoon niin ku, 
et on ihan äärimmäinen kriisitilanne. (Helena) 
 

Hannelelle auttava sielunhoitotilanne näytti merkitsevän oikealla tavalla kuulluksi tuloa. 
Ja ehkä ymmärs, en tiedä, niin ku kriisiteoriassakin on se, että kun sattuu jotain ikävää, niin se on se kaks 
kolme kuukautta se pahin ja sit se helpottaa pikkuhiljaa. Ni, hän ehkä ymmärsi, et mä oon nyt siinä 
vaiheessa vielä, mut että se helpottaa kyllä. (Hannele) 
 

Äkillisessä kriisissä ihminen saattaa kokea voimakasta ahdistusta. Tapahtumille ja koko 

elämälle pyritään etsimään merkitystä. Tilanteessa sisäinen kaaos on luonnollinen seuraus 

siitä, että ihmisen olemassaolon perusteet ovat järkkyneet. Erityisesti kriisin akuutissa 

vaiheessa, shokki- ja reaktiovaiheissa, merkittävää on sielunhoitajan rooli kuuntelijana ja 

containerina. Vaikeat tunteet suru, hämmennys ja epätoivo tarvitsevat tilan.191 Niiden ja koko 

ihmisen ehdoitta hyväksyvä läsnäolo voi auttaa selviytymään, avaamaan oman elämän 

solmuja ja työstämään ongelmia.192  

Marjatan mukaan sielunhoitaja auttoi kriisin jäsentämisessä ja ratkaisujen löytymisessä. 
Sit se keskustelu autto jäsentään niin ku niitä asioita, vaikka niit olikin vaikee ymmärtää, eikä niitä niin 
kun oikeen ymmärräkkään aina kaikkia välttämättä. Mut se jollakin tavalla autto jäsentämisessä, ja sitte, 
kun ne sano ääneen ne sanat, ni siinä niin kun sai jonkinlaista ittelleen semmosta ratkasua. (Marjatta) 
 

Kuuntelemisen keskeisyys sielunhoidossa liittyy myös ihmisen tarinaan, jossa menneisyys, 

nykyisyys ja tulevaisuudessa odottavat haaveet, toiveet tai uhat kohtaavat. Näitä julkituomalla 

ihminen muovautuu ja voi samalla itse ymmärtää omaa minuuttaan uudella tavalla kyseisessä 

hetkessä. Narraation kuuleminen mahdollistaa myös sielunhoitajalle toisen ihmisen 

ymmärtämisen, jolloin apua tarvitsevaa voidaan tukea juuri sopivalla tavalla.193 Marjatalle, 

Helenalle ja Hannelelle sielunhoito näytti toimivan merkittävänä kriisiterapiana äkillisten 

kuolemasta, erosta ja hyväksikäytöstä johtuneiden kriisien selvittelyssä. Sielunhoitajien 

kuunteleva, ammatillinen ja samalla rinnalla kulkeva ote auttoi heitä pääsemään pahimman yli 

ja edisti erilaisten ratkaisujen löytymistä. 

Juhanille merkittävä apu oli sielunhoitajan ymmärrys psyykkisten oireiden suhteen ja 

Juhanin ohjaaminen sopivan avun piiriin. Mikäli sielunhoitaja onnistuu ohjaamaan 

sielunhoitoon hakeutuneen tälle oikeanlaisen avun piiriin, sielunhoito on jo sellaisenaan 

                                                
191 Geels & Wikström 2009, 331; Cullberg 1991, 140–144. 
192 Gothóni 2014, 31; Kilpeläinen 1973, 66. 
193 Rennebohm 2014, 153–154. 
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auttavaa ja toimivaa.194 Sielunhoitaja jäi kuitenkin rinnalla kulkijaksi Juhanin prosessissa. 

Tämä kuvasi sielunhoidon huolenpidon ja välittämisen luonnetta ja vaikutti tukevan Juhanin 

kokonaisvaltaista kasvua. Ilmarin kohdalla sielunhoito auttoi henkisen tasapainon 

saavuttamisessa. Sielunhoitaja oli tarpeellinen hengellinen auktoriteetti, joka kanssa hän 

saattoi käsitellä jumalasuhdettaan, mutta samanaikaisesti sielunhoitaja myös tuki arjen elämää 

ja ihmissuhteita käytännön neuvoin. 

Sielunhoidon tehtävä ei ole parantaa ihmistä psykiatrisessa tai lääketieteellisessä 

merkityksessä, vaan sielunhoidon voidaan katsoa olevan huolenpitoa, joka nousee 

hengellisestä todellisuuskäsityksestä. Tällöin pyritään tukemaan ihmisen psyykkistä sekä 

hengellistä kasvua ja hyvinvointia.195 Hengellisen ja psyykkisen kasvun tukeminen tarjoaa 

ihmiselle mahdollisuutta liikkua uskonvaiheteorian mukaisilla askelmilla. Tämä liike voi 

ajoittain olla myös paluuta aiempiin vaiheisiin ja niihin liittyvään uudelleenarviointiin. Tämän 

jälkeen on mahdollista siirtyä uudenlaisia näkökulmia ja haasteita sisältäville tasoille.196 Tässä 

sielunhoitajalla uskonnollisen yhteisön edustajana voi olla merkittävän rooli. Ihmisenä myös 

sielunhoitaja elää tietyssä vaiheessa omaa uskonkehitystään. Mikäli sielunhoitajan vaihe on 

hyvin matala, voi hänen olla vaikea ymmärtää uskon rakenteellisessa vaiheessa 

edenneemmillä tasoilla olevan apua hakevan kysymyksen asetteluja.197 Tutkielman 

perusteella näytti siltä, että aineistossa auttaviksi mielletyissä sielunhoitosuhteissa 

sielunhoitajat kykenivät käsittelemään tutkittavien kaikenlaisia kysymyksiä, epäilyjä ja 

tuntemuksia niin avoimesti, että heidän voidaan päätellä olevan omassa uskonkäsityksessään 

suhteellisen avarassa ja erilaisuutta sietävässä vaiheessa. 

Sielunhoitokohtaamisen tai prosessin merkitystä uskonkriisisissä tarkasteltaessa nousi 

esiin kolme kategoriaa. Sielunhoito oli uskonkriisiä syventävää, uskonelämää vahvistavaa ja 

hyvinvointia ja elämänhallintaa lisäävää. Niissä sielunhoitosuhteissa, joissa kommunikointi ei 

toiminut, eikä luottamuksellista suhdetta muodostunut, sielunhoito oli järjestelmällisesti 

uskonkriisiä ja siihen liittyviä tekijöitä syventävää. Auttavissa sielunhoitosuhteissa oli sen 

sijaan nähtävissä sekä psyykkisesti että hengellisesti tukevaa toimintaa ja sisältöjä. Niissä 

uskonkriisikokemuksissa, jotka alkoivat jumalasuhteen pohdintana, hengelliset keskustelut 

vaikuttivat olevan sielunhoidon keskiössä. Traumaattisista kriiseistä alkaneissa 

uskonkriiseissä sielunhoito keskittyi psyykkiseen työstämiseen, mutta hengellisyyden aspekti 

                                                
194 Kiiski 2009, 185. 
195 Geels & Wikström 2009, 327, 348–349. 
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oli kuitenkin läsnä. Näissä kokemuksissa sielunhoito oli siis sekä uskoa että sen kasvua ja 

kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa.  

Tutkielman aineistossa kokonaisvaltainen kasvu mieltyi lähinnä psykologian 

käsitteistöstä, mutta kontekstuaalisuus ja laajempi sosiaalinen näkökulma ovat 

todennäköisesti olleet jollakin tasolla mukana sielunhoitajien itseymmärryksessä,198 koska 

sielunhoitoon hakeutuneet ovat kokenee tulevansa kokonaisvaltaisesti autetuiksi. Esimerkiksi 

Hannelen kohdalla sielunhoitajan tietoisuus naisen asemasta nykysuomalaisessa kontekstissa 

on ollut todennäköistä ja tämä on vaikuttanut hänen kyykkynsä kohdata hyväksikäyttöä 

kokenut ihminen. 

Johanna Räsäsen tutkimuksessa terveydenhuollon piirissä sielunhoito merkitsi tukea ja 

selviytymisväylää sairauden ja kriisien parissa. Sielunhoitosuhde ei kuitenkaan ollut ainoa 

apukanava, vaan tukea etsittiin myös terveydenhuoltopalveluista. Tällöin yksittäisellä 

sielunhoitokohtaamisella voi olla merkittävä tukeva vaikutus, mutta elämänhallinnan tunnetta 

vahvista sielunhoito on useimmiten pidempikestoista ja siinä on mahdollisuus vaikuttaa 

asenteisiin ja auttaa ihmistä hyödyntämään omia voimavarojaan.199 Myös tässä tutkielmassa 

sielunhoidon voidaan sanoa olleen yksi apukanava uskonkriisin ja siihen kietoutuvien muiden 

kriisien ja vaikeuksien hallinnassa. Monilla tutkittavilla oli samanaikaisesti sielunhoidon 

ohella terveydenhuollon tai yksityisen sektorin ammatillisia apukontakteja. Aineistossa 

sielunhoitotilanteet vaihtelivat yksittäisestä kerrasta monien vuosien sielunhoitoprosesseihin. 

Kokemus oli yhdessä tapauksessa yksittäisenä voimaannuttava ja neljän kohdalla pitkä 

prosessi toimi merkittävänä apuna sekä henkisellä että hengellisellä puolella ja auttoi näin 

ollen uskonkriisin kanssa kamppailleita tutkittavia kasvamaan kokonaisvaltaisesti. 

Viiden tutkittavan kohdalla kokemukset olivat auttavia monella eri tasolla. Aineistossa 

esiintyneet sielunhoitajat olivat ammattitaitoisia ja tehtävistään hyvin tietoisia ja kykenivät 

näin tarjoamaan sielunhoitoon hakeutuneille useimmiten sopivaa apua. Vain kaksi tutkittavaa 

koki uskonkriisiin liittyvät sielunhoitokohtaamiset pelkästään kriisiä syventävänä. Tällöin 

sielunhoito rajoittui yhteen tai kahteen kertaan. Tämä kertoo siitä, kuinka tärkeitä yksittäiset 

sielunhoitokohtaamiset saattavat olla. Ne voivat vaikuttaa merkittävästi ihmisten elämään 

joko hylkäämisen tai tuen kokemuksina. Suurelta osin tutkielman aineisto antaa kuitenkin 

käsityksen siitä, että sielunhoidon merkitys on uskonkriisiprosessissa auttava ja tukeva.   

                                                
198 Miller-McLemore 2005, 42–43; Cooper-White 2004, 54. 
199 Räsänen 2005, 80–81. 
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7 Johtopäätökset ja pohdinta 
Tässä tutkielmassa on tarkastelu uskonkriisin kanssa kamppailleiden ihmisten kokemuksia 

evankelisluterilaisen kirkon tarjoamasta sielunhoidosta. Sielunhoitokohtaamisen tarkastelu 

uskonkriisin yhteydessä ottaa mukaan väistämättä myös hengellisen näkökulman. Tutkielma 

selvitti millaisia tarpeita uskonkriisi tuo sielunhoitotilanteeseen, miten sielunhoito näihin 

tarpeisiin vastaa, millaisessa suhteessa sielunhoitotilanteet sisältävät uskoon ja 

jumalasuhteeseen ja muihin elämän ongelmiin liittyviä kysymyksenasetteluja. Tutkielmassa 

tarkasteltiin keski-ikäisiä ihmisiä, koska heillä on todennäköisesti kokemusta erilaisista 

elämää ja uskoa mullistavia vaiheista. Seitsemän tutkittavan joukko kattaa hyvin keski-iäksi 

määritellyn ajanjakson 35–65-vuotiaat. 

Sielunhoitotarpeen ymmärtämiseksi tarkasteltiin uskonkriisin muotoutumista, sisältöä ja 

sielunhoitosuhteeseen kohdistuvia odotuksia. Nämä muodostivat taustan sielunhoidon 

kohtaamiskokemuksille. Tutkielman tuloksena voidaan todeta, että uskonkriisin lähtökohdat 

ovat hyvin moninaisia. Jokaisen ihmisen elämänkulku on yksilöllinen ja erilaiset suhteet ja 

elämänkaaren tapahtumat vaikuttavat merkittävästi ihmisen uskon ja jumalasuhteen 

kokemiseen. Uskonkriisin syntymisessä ei aineistossa ollut havaittavissa Wikströmin 

kuvaamaa eksistentiaalisen eksymisen, uskon maallistumisen tai arkipäiväistymisen 

kokemuksia, vaan kaikki uskonkriisiksi nimetyt tilat kumpuat erilaisista henkilökohtaisista 

merkittävän suurista ahdistustiloista, psyykkisistä vaikeuksista ja yksilöllisen elämänkulun 

vaiheista. Tämä linkittyy aiempaan tutkimukseen, jonka mukaan ihminen voidaan nähdä 

kolmiulotteisena verkostona, johon erilaiset ihmis- ja olosuhteetsuhteet vaikuttavat 

lukemattomin eri tavoin. Monessa tapauksessa uskonkriisin alkusysäyksen antajana on toisten 

kristittyjen toiminta niin kirkollisessa kontekstissa kuin yksittäisissä ihmissuhteissakin.  

Keskeiset uskonkriisiin johtaneet tekijät ovat kokemus ulkopuolisuudesta, erilaiset 

traumaattiset kriisitapahtumat ja oma jumalasuhde. Traumaattisia kriisejä aiheuttivat läheisten 

kuolemat, seksuaalinen hyväksikäyttö ja avioero. Nämä ovat myös aiemman tutkimuksen 

perusteella tekijöitä, jotka saavat ihmisen pohtimaan eksistentiaalisia kysymyksiä ja 

jumalasuhdettaan. Tarumattisten tapahtumien kohdalla usko kriisiytyy yksilöllisesti prosessin 

eri vaiheissa. Uskonkriisin syntyyn vaikuttavissa tekijöissä tutkimuksen tuloksissa on 

nähtävissä kirkon kannalta merkittävä asia. Seksuaalisesta hyväksikäytöstä aiheutunut 

traumaattinen kriisi alkoi evankelisluterilaisen kirkon sielunhoitotilanteessa. Tämä ei 

todennäköisesti ole yleistä sielunhoitotilanteissa, mutta jokainen yksittäinenkin sielunhoidossa 

tapahtunut ammatillisten rajojen ylitys on syytä ottaa vakavasti. 



66 
 

Sisällöllisesti uskonkriisin kysymykset ovat kytköksissä uskonkriisin aiheuttaneisiin 

tapahtumiin. Aineistossa tutkittavat pohtivat omaa kelpaavuuttaan Jumalalle, Jumalan 

sallimusta, koko Jumalan olemassaoloa ja Jumalan hylkäämistä. Jumalalle kelpaavuus nousee 

ankarasta jumalakuvasta, omasta syntisyyden kokemuksesta ja yhteyden puutteesta. Jumalan 

sallimus, hylkäämiskokemus ja olemassaolo puolestaan liittyvät erilaisiin tarumattisista 

kriiseistä nouseviin ahdistuskokemuksiin. Saman tyyppisiä teodikean ongelmaan, Jumalan 

poissaoloon ja jumalasuhteeseen liittyviä sisältöjä on nähtävissä aiemmin pappien 

uskonkriisistä ja siitä selviytymisestä tehdyssä tutkimuksessa. 

Merkittävät odotusarvot suhteessa sielunhoitoon ovat dialogisuus, teologisuus ja 

hengellisyys, terapeuttisuus, papin ammatillisuus, niin psyykkisellä kuin teologisellakin 

alueella, sekä kyky läsnäoloon erilaisissa muodoissa. Samat elementit ovat teoreettisen 

taustan mukaan sielunhoidon merkittäviä kulmakiviä ja näin ollen sielunhoitoon hakeutuvilla 

on hyvä käsitys siitä, mitä sielunhoito voi onnistuessaan tarjota. Eniten odotusarvoja on niillä, 

jotka ovat pettyneet omaan sielunhoitokokemukseensa. Tähän vaikuttaa luultavasti se, että 

omaa tilannetta on pettymyksen vuoksi jouduttu reflektoimaan. Uskonkriisin ja siihen 

liittyvien odotusten osalta tuloksena on, että uskonkriisi on monimuotoisesti koko ihmisen 

elämänkulkuun kietoutunut tila. Siihen vaikuttavat niin hengelliset, psyykkiset kuin 

sosiaaliseen kontekstiinkin liittyvät tekijät. Tästä johtuen uskonkriisissä odotetaan 

sielunhoitotilanteessa yleisesti auttavaksi todettuja elementtejä. Yllättävästi edes oman 

jumalasuhteen pohdinnasta alkaneet kriisit eivät tuo mitään erityisiä odotusarvoja 

sielunhoitosuhteelle. 

Kohtaamiskokemukset sielunhoidossa vaikuttavat uskonkriisin kulkuun ja sen 

seurauksiin. Sielunhoitoprosessi alkaa jo sielunhoitoon hakeutumisvaiheessa. Tulosten 

perusteella hakeutumisvaiheessa on kaksi kategoriaa. Toiset tutkivat etukäteen sielunhoitajan 

kykyä toimia heidän ongelmassaan ja toiset etsivät tuntematonta sielunhoitaja tai 

sielunhoitajan olemuksella ei ole etukäteen merkitystä. Etukäteistarkastelu ei kuitenkaan 

välttämättä takaa sielunhoitosuhteen onnistumista. Samoin tuntemattoman papin kohtaaminen 

toimituksellisessa tilanteessa saattaa tuottaa onnistuneen pitkäaikaisen sielunhoitosuhteen. 

Sielunhoitoon hakeutumisen syyt kumpusivat aiempaan tutkimukseen liittyen avuntarpeesta 

suhteessa omaan itseen, ihmissuhteisiin tai jumalasuhteeseen. Tutkielman osalta ainoastaan 

kaksi tutkittavaa liitti hakeutumisensa jumalasuhteen ongelmiin. Tulokset liittyvät tässä melko 

saumattomasti yleisen teoreettisen taustan tuloksiin. Jumalasuhteen ja uskonkysymysten 

pohdinta ei useinkaan ole syy hakeutua sielunhoitoon, vaan ongelmat liittyvät yleensä omaan 

kokemusmaailmaan ja ihmissuhteisiin. 
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Eräs tutkielman keskeinen tavoite oli selvittää, millaisia uskonkriisiin liittyvät 

sielunhoitosuhteet ovat. Tutkielman pohjalta nämä ovat hyvin vaihtelevia. Kaikki 

sielunhoitajat olivat pappeja ja tällöin heidän sielunhoidollinen toimintana on liitettävissä 

pastoraaliseen, terapeuttiseen tai pastoraalipsykoterapeuttiseen dimensioon, mutta 

sielunhoitajien ammatillisessa osaamisessa näyttää olevan suurta monimuotoisuutta. Suhteissa 

ajallinen kesto vaihtelee yksittäisestä kohtaamiskerrasta monen vuoden säännöllisiin 

prosesseihin. Tuloksena voidaan todeta, että koulutuksellinen osaaminen korreloi kolmessa 

tapauksessa sielunhoidon pituuden kanssa. Sielunhoitajien menetelmällisiä ja teoreettista 

taustaa ei voida aineistosta päätellä, mutta psyykkisiä vaikeuksia sisältäneissä, pitkissä 

sielunhoitosuhteissa papeilla on todennäköisesti ollut pastoraalipsykoterapeuttista osaamista. 

Vuoden kestäneessä sielunhoitosuhteessa lyhytterapeuttinen koulutus on todennäköistä. 

Kolmessa tapauksessa sielunhoitajan taustaa ei tältä osin voida tarkastella. Kaksi näistä oli 

hyvin lyhyitä ja yksi suhde kesti useamman vuoden. 

Tutkielman tuloksena uskonkriisiin liittyvät sielunhoitosuhteet voidaan jakaa 

kohtaamattomiin ja auttaviin sielunhoitosuhteisiin. Kahdella tutkittavalla on kokemus 

toimimattomasta sielunhoidosta, yhdellä sekä negatiivisista että positiivisesta sielunhoidosta 

ja neljän kokemus on ollut auttava. Yleisesti sielunhoitotilanteet ovat dialogisia, spirituaalisia 

ja terapeuttisia. Myös lyhyissä toimimattomissa sielunhoitotilanteissa toiminnan pyrkimys on 

luonteeltaan ollut sielunhoidon määritelmän mukaisesti keskustelu. Näissä 

sielunhoitosuhteissa keskustelu ei kuitenkaan ole ollut dialogista sen laajassa ymmärrystä ja 

yhteistä etsintää tarjoavassa muodossa. Spirituaalinen näkökulma toteutuu viidessä auttavassa 

sielunhoitosuhteessa rukouksen ja hengellisen keskustelun muodossa. Toimimattomassa 

kohtaamisessa se näyttäytyy sielunhoitajan oman ahdistuksen lieventäjänä. Kahdessa lyhyessä 

toimimattomassa suhteessa spirituaalinen näkökulma ei tullut lainkaan esiin. Sielunhoidon 

terapeuttisuus on pääosin liitettävissä papin koulutukselliseen taustaan ja se ilmenikin vain 

auttavissa sielunhoitosuhteissa. 

Kommunikaation toimimattomuus on tutkielman perusteella merkittävä kohtaamista ja 

avun saantia vaikeuttava tekijä. Kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen puute esti 

luottamuksellisen pidemmän sielunhoitosuhteen syntymisen. Kiireisyys, epäempaattisuus ja 

epäeettisyys ovat merkittäviä esteitä auttavan vuorovaikutussuhteen luomisessa. Näissä 

tapauksissa ongelmaksi muodostui papin kykenemättömyys nähdä sielunhoitoon hakeutuvan 

tarpeita ja kohdata sielunhoidollisen auttamisen keskiössä olevia kysymyksiä kuolemasta ja 

elämän merkityksellisyydestä. Oma lukunsa on epäeettinen toiminta, jossa sielunhoitoon 

hakeutuneen kokemusta jopa vähätellään. Tämän voidaan katsoa olevan ammatillisesti 
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kestämätöntä toimintaa. On myös mahdollista, että suhteen osapuolet eivät vain 

yksinkertaisesti ole samalla aaltopituudella. Sielunhoitoon hakeutunut on kuitenkin aina 

tehnyt suuren työn omassa sisäisessä maailmassaan ja hän ei hakeudu turhaan avun piiriin. 

Mikäli autettavan sielunhoitoon hakeutumisen syytä ei kommunikoinnin toimimattomuuden 

vuoksi saada selville, sielunhoitajan olisi mahdollista ohjata apua etsivä muun avun piiriin.  

Auttavissa sielunhoitosuhteissa merkittävät tekijät liittyvät ensisijaisesti kuunteluun ja 

kuulluksi tuloon. Tämä tapahtuu sekä asia- että tunnetasolla. Sielunhoitotilanteissa apua 

hakevan tarpeet otetaan huomioon. Tutkittavilla on mahdollisuus saada omia tarpeitaan 

vastaavaa apua niin metodillisesti kuin hengellisyydenkin tasolla. Vaikka tutkielman 

keskiössä on uskoon ja hengelliseen elämään liittyvä kriisi, sielunhoito ei keskittynyt 

hengelliseen toimintaan. Tutkielman perusteella näyttää siltä, että on ensisijaisen tärkeää 

aluksi kartoittaa sielunhoitoon hakeutuvan tilannetta ja antaa hänen kertoa vapaasti oman 

elämänsä tarinaa ja sen kipukohtia. Näin sielunhoito voi muodostua luottamukselliseksi, 

asiakaslähtöiseksi jatkumoksi. Tämä vaatii sielunhoitajalta empaattista ja vierellä kulkevaa 

otetta. Apua tuottaneissa sielunhoitosuhteissa löytyivät kaikki aiemman tutkimuksen 

perusteella merkittävät sielunhoitoprosessiin kuuluvat auttavuutta edistävät tekijät. 

Tuloksena voidaan todeta, että elämään kietoutuneen uskonkriisin kulku oli osittain 

riippumatonta sielunhoidosta. Tutkielman aineistossa on havaittavissa uskonnollisen ja 

psyykkisen todellisuuden tiivis nivoutuminen toisiinsa. Näiden keskinäiset suhteet ovat 

kuitenkin niin monimutkaisia, että niiden tarkempi analysointi on tutkielman puitteissa 

mahdotonta. Kolmen tutkittavan uskonkriisi aktivoitui keski-iässä. Tämä on mahdollista 

liittää psykososiaaliseen kehitykseen. Keski-iässä erilaiset menetykset ja oman minuuden 

pohdinta aktualisoituvat eletyn elämän myöstä. Neljä uskonkriisikokemusta liittyvät 

nuoruuden päättymiseen ja aikuisuuteen. Näistä vain yksi on liitettävissä elämänkaaren 

aikuistumiseen liittyvään psykososiaaliseen vaiheeseen. Muissa uskonkriisiä edistävät tekijät 

ovat äkilliset elämänkaareen sitoutumattomat traumaattiset tapahtumat ja psyykkiset tekijät. 

Uskonkriisiksi kuvatulla ajanjaksolla ihmisten elämässä tapahtui merkittäviä muutoksia 

niin hengellisellä kuin psyykkiselläkin saralla. Tutkielman mukaan uskonkriisi ei tutkittaville 

näyttäytynyt Wikströmin kuvaamana hengellisenä tienä, vaikka kriisistä hengellisin käsittein 

puhuttiinkin. Kokemus uskonkriisistä näyttää sitoutuvan enemmän Fowlerin uskon 

kehityksen funktionaalisia, rakenteellisia seikkoja kuvaavaan ilmaisuun. Aineiston perusteella 

ihmisillä on merkittäviä kasvukokemuksia uskonsa suhteen. Nämä viittaavat liikkumiseen 

Fowlerin kategorioiden välillä. Tämän tutkielman puitteissa tarkempaa arviointia ei ole 

tarpeen tehdä, eikä se aineiston pohjalta ole edes mahdollista. Pääasiallisesti Fowlerin 
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uskonkehitysteoria on apuvälinen oman uskon tarkasteluun. Sitoutuminen rakenteellisiin ja 

psyykkiseen kehittymiseen liittyviin ilmaisuihin saattaa liittyä tutkimuksessa voimakkaasti 

sisäistettyyn sielunhoidon psykologiseen näkökulmaan. 

Sielunhoidon merkitys uskonkriisissä jakaantuu kriisiä syventävään, uskonelämää 

vahvistavaan ja hyvinvointia ja elämänhallintaa lisäävään kategoriaan. Toimimattomissa 

kohtaamisissa sielunhoito systemaattisesti syventää uskonkriisiä. Merkittävä tulos on, että 

sielunhoito on omalla tavallaan jopa luomassa uskonkriisiksi koettua tilaa. Pettymyksen 

kokemukset suhteessa kirkkoon aiheuttavat ulkopuolisuuden ja kelpaamattomuuden 

kokemuksia ja saavat näin etääntymään kirkollisesta kontekstista. Käytännössä tämä tapahtuu 

esimerkiksi erona kirkon jäsenyydestä. Sisäisenä kokemuksena usko kyseenalaistuu. Näissä 

sielunhoitotilanteissa uskon ja jumalasuhteen pohtimiseen ei päästy missään vaiheessa. 

Auttavissa sielunhoitosuhteissa on puolestaan nähtävissä uskonelämän vahvistumista ja 

monella muulla tavoin elämän hallintaa ja hyvinvointia lisäävät näkökulmat. Toiminta on 

sekä psyykkisesti että hengellisesti sopivalla tavalla tukevaa. Traumaattisten kriisien kohdalla 

sielunhoito toimii kriisiterapeuttisena apuna. Pidempiä psyykkisiä auttamisprosesseja 

tarvinneiden tutkittavien kohdalla sielunhoito toimi avunlöytämisen kanavana ja 

samanaikaisesti tukitoimena terveydenhuollon ammattiavun rinnalla. Tutkielman perusteella 

auttavissa suhteissa on mahdollista pohtia elämän kysymyksiä monelta eri kannalta. Uskoon 

ja jumalasuhteeseen liittyvät kipeä ja vaikeat kysymykset ovat luonteva osa 

sielunhoitoprosessin kulkua ja niistä keskustellaan avoimesti. Hengelliset välineen ja 

näkökulma ovat käytössä asiakaslähtöisesti. Yllättäen niiden merkitys vaikuttaa kuitenkin 

melko vähäiseltä. Tämä saattaa liittyä näkökulmaan, jossa papin profession mukaiseen 

toimintaa kuuluu itsestään selvänä hengellinen ulottuvuus ja institutionaaliset arvot. 

Tutkielman tuloksena voidaan todeta, että yksittäisellä sielunhoitokohtaamisella papin 

kanssa saattaa uskonkriisin osalta olla suuri vaikutus. Se voi merkittävästi syventää kriisiä tai 

auttaa sielunhoitoon hakeutunutta. Keskeinen merkitys on papin ammatillisella osaamisella ja 

persoonallisuudella. Pappien koulutuksessa olisikin syytä ottaa vakavasti sielunhoidollinen 

näkökulma. Pappien oletetaan ymmärtävän sielunhoitoon liittyviä psyykkisiä lainalaisuuksia, 

kuten transferenssien ja vastatransferenssien tiedostaminen riittävällä tasolla. Nämä eivät 

periaatteellisesti kuulu pastoraalisen sielunhoidon välineistöön, mutta niiden olemassaolon 

tiedostaminen voisi olla auttavaa ammatillisten rajojen sisällä pysyttelemiseksi.  

Toinen oleellinen tekijä lyhyissä sielunhoitotilanteissa uskonkriisiin liittyen on 

kuulluksi tulo. Tämä on sekä sielunhoitajan persoonaan että koulutukseen liittyvä seikka. 

Pettymykseen päättyneissä sielunhoitokohtaamisissa auttavaa olisi saattanut olla, mikäli 
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sielunhoitajat olisivat antaneet sielunhoitoon hakeutuneen rauhassa purkaa tunteitaan ja kertoa 

omia kokemuksiaan. Yksittäistapauksessa näin kävikin ja jo tämä auttoi apua tarvitsevaa. 

Pitkissä sielunhoitosuhteissa sekä avoin kuuntelu että koulutuksellinen osaaminen olivat 

riittävällä tasolla, että tutkimukseen osallistuneet kokivat tulleensa kunnioittavasti ja 

välittävästi kohdatuiksi ja sielunhoito auttoi heitä voimaantumaan niin henkisesti kuin 

hengellisestikin. Merkittävää on, että ilman vahvaa pastoraalipsykologista koulutustaustaakin 

auttavaa sielunhoidossa on ihmisen henkilökohtaisen narraation aktiivinen kuuntelu. 

Tutkielman tuloksiin saattaa vaikuttaa seikka, että tutkittavien sielunhoitokokemuksissa 

ja ajallisissa kestoissa on suurta vaihtelua. Lisäksi toisten tutkittavien sielunhoito on alkanut 

useita vuosikymmeniä sitten ja osan lähimenneisyydessä. Muistikuvat vanhoista tapahtumista 

pitkissä prosesseissa saattavat tiivistyä, eikä yksittäisen haastattelun puitteissa ole mahdollista 

ilmaista kaikkia prosessiin liittyviä vaiheita. Yksittäisistä, erityisesti pettymyksen tuottaneista, 

lähimenneisyyden kokemuksista on helpompi muistaa yksityiskohtia. Kokonaisuutena pitkät 

ja auttavat sielunhoitosuhteet olivat enemmistönä tutkielman aineistossa, mutta 

jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista selvittää lisää yksittäisiksi kerroiksi 

jääneiden sielunhoitosuhteiden dynamiikkaan ja miten kohtaamiskokemukseen voitaisiin 

vaikuttaa esimerkiksi koulutuksen avulla. 

Tämä laadullinen tutkielma on kooltaan pieni, eikä pyri tarjoamaan yleistettävää tietoa 

uskonkriisin tai papin kanssa tapahtuvan sielunhoidon luonteesta. Se kuitenkin kertoo pienen 

tutkimusjoukon uskonkriisiksi koetun tilan luonteesta moninaisten elämänkulkuun liittyvien 

tapahtumien summana. Se myös vahvistaa aiemman tutkimuksen käsitystä hengellisen ja 

psyykkisen todellisuuden sisäkkäisyydestä. Sielunhoidon osalta se tuo ilmi kirkon sisäisen 

monimuotisuuden sielunhoitajien koulutuksessa ja orientoitumisessa sielunhoidollisiin 

tehtäviin. Kokemukset tutkielmassa ilmaisevat Suomen evankelisluterilaisen kirkon 

kontekstissa tapahtuvassa sielunhoidossa olevan sekä puutteita että merkittävää osaamista niin 

psyykkisellä kuin sielunhoidon omaleimaisilla eksistenssiin, hengellisyyteen ja 

transsendenttiin keskittyvillä alueilla. Tutkielman perusteella sielunhoidon luonne vaikuttaa 

kohtaamiskokemukseen, jolla puolestaan on merkitystä uskonkriisiprosessin kulussa. 
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Liite 
Liite 1: Haastattelukutsu 
 
 
 
Auttoiko sielunhoito uskonkriisissä?  

 

Onko elämässäsi ollut aika, jota kuvaisit uskonkriisinä tai hengellisenä kriisinä? Tai oletko 

jonkin elämäntilanteen yhteydessä pohtinut syvästi jumalasuhdettasi? Jos olet 35–65 -vuotias 

ja hakeuduit tällaisessa tilanteessa keskustelemaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon papin 

kanssa, haluaisin kuulla kokemuksistasi. 

Tutkin syventävien opintojen tutkielmassani Helsingin yliopiston käytännöllisen 

teologian osastolla keski-ikäisten ihmisten kokemuksia seurakunnallisesta sielunhoidosta 

uskonkriisin yhteydessä. Haastattelussa pyydän sinua kertomaan uskonkriisisi kulusta, 

hakeutumisestasi seurakunnalliseen sielunhoitoon ja kokemuksistasi 

sielunhoitokohtaamisessa. 

Toteutan haastattelut pääkaupunkiseudulla tammi-helmikuussa 2018. Yhteydenotot ja 

haastattelut käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja yksityisyyttäsi suojaten. Tutkielmani 

ohjaajina toimivat Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian osaston professorit Auli 

Vähäkangas (auli.vahakangas@helsinki.fi) ja Kati Tervo-Niemelä (kati.niemela@helsinki.fi). 

Ota rohkeasti yhteyttä mahdollisimman pian. Voit kysyä lisätietoja. Tavoitat minut 

sähköpostiosoitteella uskonkriisi@gmail.com. Kiitos avustasi. 

 

Sanna Eiro 
 

 


