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Tiivistelmä:  Tässä tutkimuksessa tutkitaan seurakuntien organisaatioviestinnän ja yhteisöviestinnän 
merkitystä, käytäntöjä ja ilmenemistapoja tiedotustyön muutoksen, ja siihen saumattomasti liittyvän 
yhteisöviestintää harjoittavan työntekijän näkökulmasta. Tarkoituksena oli historiallisen 
dokumentoinnin kautta saada yleiskuva seurakunnallisen viestinnän kehityksen painopisteistä ja 
tiedotuskentän muutoksista. Viestinnän kehitys ei tarkoita tässä tutkimuksessa viestinnän kohteen tai 
sisällön muutosta, vaan sitä muutosta, miten viestintätyö on muuttunut työntekijän, työympäristön ja 
työkalujen kautta. Tämä tarkoittaa teknisen kehityksen, viestinnän kehitykseen liittyvien hankkeiden, 
organisaatiomuutosten ja työn sisällön muutosta. Tiedotustyön ohella seurakuntalehti on ollut 
tiedotuksen kulmakivi, ja lehtiartikkelit sekä vuorovaikutus seurakuntalaisten kanssa on 
mielenkiintoista. Tuhansien artikkelien aineiston suuruuden takia journalismia ja sen sisällön muutosta 
ei voi kuitenkaan tutkia yhtä mielekkään analyyttisesti tässä yhteydessä kuin tiedotustyötä. 
Tarkoitushakuinen arkistoanalyysi ja työntekijöiden haastattelut laatimillani kysymyksillä johdattavat 
aiheen historialliseen käsittelyyn ja johtopäätösten tekemiseen viestinnän kehityslinjoista. Tutkimuksen 
tuloksena on tarkoitus saada kokonaiskuva seurakunnallisen yhteisöviestinnän kehityksestä, siihen 
vaikuttavista tekijöistä ja mediakentän ratkaisevista muutoksista, jotka ovat vaikuttaneet 
kokonaisvaltaisesti viestintätyöhön. Seurakunnallinen tiedotustyö kehittyi pitkälti tiedotus- ja 
viestintäalan kehityksen mukana ja seuraillen postmoderniksi muuttuvan yhteiskunnan muutoksen 
mahdollistamia uusia tapoja tavoittaa ihmisiä rakennemuutoksen muuttamissa ympäristöissä. Uudet 
seurakunnat olivat syntyneet moderniin ympäristöön. Sisällöllisesti viestinnän teemat tai aiheet eivät 
ole käyneet läpi yhtä suurta muutosta, kuin mitä tekninen kehitys on aiheuttanut. Tämä tulee ilmi 
tietenkin myös kirkon perustehtävän kautta. Tiedotustyön käsite muuttui ajan kuluessa 
vuorovaikutukseksi, dialogiksi ja lopulta eri viestijöiden yhteistuotannoksi mediavälineiden kehityksen 
kautta. Audiovisuaalinen ja painotekninen kehitys sekä mainonnan ja journalismin keinojen käyttö 
sysäsivät tiedotustyön kehitykseen. Digitalisointi lisäsi tiedotuksen visuaalisuutta entisestään. 
Sittemmin aikaan ja paikkaan sitoutumaton internet teki tiedotuksesta alati saavutettavan ja lisäsi 
tiedonhakijan mahdollisuuksia hankkia aina tietoa. Reaaliaikainen sosiaalinen media ja 
vuorovaikutuksessa olevat sosiaaliset henkilöt, yhteisöt ja ilmiöt loivat oman mediamaailman, jossa on 
yhtä monia tuottajia kuin tiedon vastaanottajia. Visuaalisuuden ja tiedonhankinnan kehityksestä 
siirryttiin sosiaaliseen vuorovaikutuksen yksilöiden ja yhteisöjen välillä. 
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1 Johdanto 
Espoon seurakuntayhtymään kuuluu kuusi eri seurakuntaa: Espoonlahden seurakunta, Espoon 

tuomiokirkkoseurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja 

kaikilla alueilla toimiva Esbo Svenska Församling. Espoon seurakunnat muodostavat Espoon 

seurakuntayhtymän. Seurakuntayhtymän virasto hoitaa yhdessä sovittuja asioita kuten 

seurakuntien virastopalveluja, taloutta ja kiinteistöjä. 1   

Espoon seurakuntayhtymä ei kata koko Espoon hiippakuntaa vaan pelkästään espoolaiset 

seurakunnat, vaikkakin hiippakunta toimii seurakuntayhtymän tiloissa. Espoon 

seurakuntayhtymä perustettiin vuonna 1978 joka aikaisemmalta nimeltään oli Espoon 

seurakunnat, käytän seurakuntayhtymän nimeä viittaamaan samaan organisaatioon.  

Työ Espoon seurakuntien viestinnän tutkimiseksi sai alkunsa siitä, kun Espoon 

seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Urpu Sarlin otti yhteyttä yliopistolle ja kertoi tarpeesta 

dokumentoida historiallisesti Espoon seurakuntien harjoittamaa viestintää. Professori Jyrki 

Knuutila ehdotti minua tekemään tämän työn, koska olin hänen seminaariryhmässään ja olin 

toiminut tiedekuntayhdistyksen (TYT) lehden päätoimittajana, sekä tehnyt erinäisiä muita 

artikkeleita muihin opiskelijalehtiin ja Teologia.fi-sivustolle. Kiinnostuin heti aiheesta. 

 Ensimmäinen varsinainen tiedottaja aloitti Espoossa 1970-luvulla, ja työtä ei ollut 

suunniteltu mitenkään etukäteen, vaan työtavat ja toimintaympäristössä toimiminen 

hahmottuivat ensimmäisen tiedottajan toimesta.  Nykyisin seurakuntalehti on Espoon oma 

versio Kirkko ja Kaupunki-lehdestä, jota julkaistaan kaikkialla seurakuntayhtymän alueella. 

Lehden lisäksi internet ja muita sosiaalisen median sovelluksia on käytössä 

tiedotustoiminnassa, mutta lehti tuotetaan alihankintana ja se ei kuulu tiedotusorganisaatioon. 

Tiedotustoiminta on ammatillistunut ja tiedottajat rinnastetaan julkisen alan tiedottajiin 

(kattojärjestö ProCom ry). Evankelis-luterilaisen kirkon viestintä (entinen Tiedotuskeskus) 

hoitaa puolestaan tiedotusta valtakunnallisella tasolla ja sen vastuulla ovat esimerkiksi radio- 

ja tv- jumalanpalvelukset. Eri osastoja ovat myös verkko-, media- ja ohjelmapalvelut  

Seurakunnilla on edelleen omia tiedotussihteereitä ja yhtymällä on oma tiedotustiimi. 

Seurakunnissa on myös eri toimialojen sihteereillä, johtajilla ja seurakunnan kirkkoherralla ja 

muilla esimiehillä viestintävastuuta. 

 
1 Kirkko Espoossa. Info ja asiointi 
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1.1 Kirkollisen viestinnän historiaa 

Radiotoiminnan ja myöhemmin televisiotoiminnan eli joukkoviestinten yleistyttyä 

Evankelis-luterilaisen kirkko perusti Kirkon tiedotuskeskuksen vuonna 1966. 2   Espoon 

seurakuntayhtymän tiedotustoiminnan kehitys kytkeytyy siis joukkoviestinten kehityksen 

aikaan.   

1970 – luvun alussa ymmärrettiin julkishallinnossa hallinnon oman tiedotuksen 

merkitys. 3 Kirkkolakiin kirjattiin 1973 muutos kirkollisten asiakirjojen julkisuudesta. 4 Tämä 

tapahtui siis samana vuonna, kun Espoo aloitti tiedotustyön, joka koski aluksi etenkin 

hallintopäätösten ilmoitustehtäviä. Tämä julkisuusperiaate teki tiedotuksesta myös hallinnon 

tiedotuskanavan, ja verkkoviestinnän aikakaudella periaatetta on kehitetty eteenpäin.  

Vuosi 2013 vaikuttaa olleen monessa kirkon tiedotusta koskevassa asiassa 

käännekohtana. 1980 – luvulta lähtien kirkossa on pyritty luopumaan viestintäkanava-

ajattelusta. 5 2013 Kirkon tiedotuskeskus luopui tästä viestintäkanavakohtaisesta ajattelusta 

medioiden rajojen hälvenemisen takia. 6Tähän on vaikuttanut varmasti paljon nykyaikaisen 

viestinnän käsitys siitä, että viestintä on monitahoista vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken 

perinteisen välityskäsityksen sijaan. Organisaation asemaa korostavasta tiedotusajattelusta on 

pitkän ajan kuluessa alettu siirtymään viestintäajatteluun, jonka perusajatuksena on 

tiedotuksen kaksisuuntaisuus, tilannesidonnaisuus ja prosessinomaisuus.  Kirkon 

tiedotuskeskus vaihtoi nimensä kirkon viestinnäksi 

Kirkon tämänhetkiset haasteet liittyvät ihmisten välisten suhteiden vaalimiseen ja 

kohtaamisen taitoon.7 

1.2 Yhteisön rakennemuutos ja yhteisöviestintä 

Tiedotustoiminnan eriyttäminen omaksi alakseen kytkeytyy vahvasti juuri 1960- ja 

1970-lukujen vaihteessa tapahtuneen, edelläkin mainitun yhteiskunnallisen murroksen 

aiheuttamaan yhteiskunnan teollistumiseen, postmodernismiin ja kaupungistumiseen, jolloin 

ihmisten yhteydet ympäristöön muuttivat tahdonalaisiksi, kun työ ja sosiaalinen elämä eivät 

kytkeytyneet enää paikallisuuteen yhteiskunnan infrastruktuurin kehittyessä.  

Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehitys kytkeytyy vahvasti juuri Espoon 

muuttumiseen laajaksi eri alueiden kokonaisuuksiksi, jolloin kirkon tuli vastata uusia 

 
2 Malmelin 2013, 18. 
3 von Hertzen et al. 2012, 76. 
4 Malmelin 2013, 18. 
5 Malmelin 2013, 18. 
6 Malmelin 2013, 18. 
7 Malmelin 2013, 14. 
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seurakuntia perustamalla ja painetun viestinnän kautta siihen haasteeseen, miten uudessa 

tilanteessa tavoitetaan ihmisiä ja saadaan ankkuroitua heidät paikallisesti seurakuntiin ja 

Espoon kristilliseen toimintaan. Tämä muutos tapahtui yhtä aikaa Espoon kunnallisen 

kehittämisen kanssa, joten kunnan ja seurakuntien välillä ei tapahtunut eriaikaisesta 

kehityksestä johtuvaa jännitettä. Tässä yhteydessä tulee muistaa myös se, että Espoossa oli jo 

”Vanhan paikallisorganisaatiomallin” mukaisia alueita, joilla seurakuntatoimintaa on ollut jo 

keskiajalta lähtien, kuten Espoon tuomiokirkon alueilla Espoon keskuksessa. 

Muutos koskikin voimakkaimmin kaupungin infrastruktuurin kehittymisestä johtuvia 

haasteita. Espoossa oli jo omasta takaa resursseja esimerkiksi tiedotuksen modernisaatioon 

liittyviin seikkoihin.  

Monissa asioissa nojattiin kirkon keskushallinnon ja ”isonveljen” eli Helsingin luomiin 

uusiin malleihin kirkon toiminnan kehittämisessä esimerkiksi viestinnän osalta.    

Kyseessä onkin kristillisen uskon viestin saamisen turvaamisen lisäksi siitä, että 

pyritään luomaan kristillisyyteen olennaisesti liittyvää yhteisöllisyyttä uudelleen. Ihmiset 

voivat luoda uudessa tilanteessa identiteettiään turvautuen edelleen kristillisiin arvoihin ja 

paikallisuuteen. 

Sekularisaatio alkoi aiheuttamaan uusia haasteita kirkolle vastaa 1900-luvun 

loppupuolella, ja uusia medioita jouduttiin ottamaan käyttöön sen takia että pystyttäisiin 

vastaamaan nyky-yhteiskunnan haasteisiin pyrkimällä tavoittamaan ihmisiä yksilöllisen 

postmodernin palvelu- ja kulutusyhteiskunnan omilla media-areenoilla. 

Nykyaikana yksilöllisyyden ja sekulaarisuuden läpitunkemassa postmodernissa 

maailmassa kirkko on taas samanlaisen haasteen edessä kuin aikaisemman sukupolven 

rakennemuutoksen aikana. Hengellisyys on vain osa nykyajan eettistä ja henkistä 

elämäntapaa, ja joutuu kilpailuun näiden asioiden kanssa. Viestintä on kilpailukeino, mitä 

pitää osata käyttää oikein. Parhaiten nykyajan haasteisiin on vastattu käyttämällä samoja 

kulttuurisia tekijöitä ja viestintävälineitä kuin ympäröivä, entistä monimuotoisempi 

yhteiskunta käyttää.   

2 Tutkimuksen tausta 

2.1 Viestintä käsitteenä ja kirkon kontekstissa 
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Suomen kieleen viestintä-sana on tullut venäjänkielisen Vest-sanan kautta, joka tarkoittaa 

sanomaa tai viestiä. 8 Latinankielinen sana, josta viestintä-sana on tullut englannin kieleen 

tarkoittaa jakamista tai yhteisöä. Me kristityt jaamme uskomme, ja uskon jakaminen on 

viestintää. Viestintä on toimintaa, ja se koskee kaikkia. 

Viestinnän käsite Laura Malmelinin mukaan:  

Sana viestintä eli kommunikaatio pohjautuu latinan sanaan ”communis”, joka merkitsee jakamista tai 

yhteisöä. Viestintää on käsitelty informaatioteorioissa tiedon, kuten bittien tai ääniaaltojen, siirtämisenä 

paikasta toiseen. Ihmistieteissä viestintä ajatellaan merkitysten rakentamisena. Viestintää on esimerkiksi 

puhe, kuvat, eleet, merkit ja tekstit.
 9

 

Teologista perustaa viestinnälle haetaan Johanneksen evankeliumin alusta: 

Alussa oli Sana – Jumala oli se Sana Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
 10  

Vielä tärkeämpi lähde on lähetyskäsky, joka löytyy evankeliumeista:  

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.  Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 

opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, 

mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.
 11  

Kirkkolain toisessa pykälässä annetaan myös kirkon viestinnälle tehtävä:  

Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin 

kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.
 12 Kirkon viestinnässä tulisi 

näkyä Raamatun hyveet. 

2.2 Viestintäteoreettinen viitekehys 

 

Viestinnän yliopisto-opettaja Salli Hakala on tutkinut valtion viestintätyön organisointia ja 

kehitystä kolmen eri viestinnän käsitteen kautta, joita voidaan soveltaa myös muihin 

viestintää harjoittaviin organisaatioihin. 13  

Viestinnän tiedonsiirtokäsite jättää pois viestintäketjujen syy- ja seuraussuhteet ja tarkastelee 

viestintää puhtaasti tiedonsiirtoprosessina eli tekniseltä kannalta, missä itse tieto tai data on 

relevanttia. 14  Organisaatiota käsitellään ikään kuin yhteyksien verkkona. 

 
8 Mitä on viestintä? 11.12.2014 
9 Malmelin 2013, 11–12.  
10 1.Joh. 1:3. (1992). 
11 Evl.fi. Sanasto. 
12 Kirkkolaki 26.11.1993/1054  
13 Hakala 2015, 73 
14 Hakala 2015, 75 



5 

 

Viestinnän rituaalikäsite kytkee viestinnän yhteisön sen omaan kulttuuriin ja kulttuurin 

ylläpitämiseen. 15 Viestintä on tämän teorian mukaan yhteisön kulttuuria ja toimintatapoja 

yhdistävä ja voimistava tekijä, joka omalta osaltaan luo ja tulkitsee yhteisön luonnetta. 

Viestinnän disseminaatioteoria on sukua viestinnän perinteiselle tuotos-panos-ajattelulle, 

jossa viestinnän tuloksena syntyy uutta tietoa, vaikutusta ja lisäarvoa. Erotus tähän on 

kuitenkin se, että disseminaatioteoria tulkitsee viestintää lähettäjän ja vastaanottajan eri 

näkökulmista ja keskittyy kahden eri kontekstin eli viestijän ja vastaanottajan ympäristön 

kohtaamiseen toisiinsa, josta syntyy tulkinta.16 

2.3 Media ja kuvaviestintä 

 

Janne Seppänen ja Esa Väliverronen väittävät kirjassaan Mediayhteiskunta (2013) että 

länsimaista yhteiskuntaa ei voi ymmärtää ottamatta huomioon mediaa ja sen vaikutusta 

yhteiskuntaan.17 Samassa kirjassa he ottavat myös kantaa median käsitteeseen 

prosessinäkökulmasta: Media on viestintäteknologiaa, sisältöjen tuottamista ja käyttöä sekä 

vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa.18 

Kuvaviestinnässä on erilaisia tehokeinoja, joilla pyritään saamaan vastaanottajan huomiota. 

Erilaiset tehokeinot ja ihmisen havainnoinnin ymmärrys ovat tärkeitä tekijöitä. Media 

tarkoittaa välittäjää, joka kytkee vastaanottajan lähteeseen.19 . Vastaanottajan tulkinta on taas 

hänen subjektiivinen kokemuksensa, joka kytkeytyy laajempaan kokonaisuuteen eli 

tapahtumien ketjuun kuten kielitieteessäkin. 

Kaiken viestinnän tarkoitus on – oli se sitten visuaalista tai suullista – kertoa 

kertomus.20 Tiedotus on myös tarinan kertomista seurakunnan toiminnasta, sen toteutuksesta, 

tavoitteista ja siihen osallistuvista ihmisistä. Seurakunnan toiminta on taas osa suurempaa 

kertomusta, kertomusta Jumalan toiminnasta ihmisten suhteen, ja miten me ihmiset otamme 

osaa sen toteutukseen. Teologinen viestintä ei poikkea kerronnan säännöistä muuten kuin 

siten, että teologian pohjalta tarinalle ei tule loppua, vaan se jatkuu ikuisuuteen. 

Puhutaan tapahtumien, tilan ja ajan diskurssista, jota toteuttavat viestinnän 

representaatiot, jotka symbolisoivat asioita ja käsitteitä. Asioiden ominaisuuksien tulkintaan 

 
15 Hakala 2015, 77 
16 Hakala 2015, 78 
17 Seppänen & Väliverronen 2012, 10. 
18 Seppänen & Väliverronen 2012, 10. 
19 Ridell et al. 2006, 27. 
20 Ridell et al. 2006, 91. 
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vaikuttavat ihmisen motiivit ja intressit, hänen menneisyytensä, odotuksensa tulevaisuudesta 

ja asioiden tulkinta tässä hetkessä.  

Suuri osa teologisen viestinnän asioista on kulttuurisidonnaista, uskonnollisen symboliikan ja 

teologisen tulkinnan kautta suodattuvaa tietoa ja visuaalista informaatiota. Suomalaiseen 

kulttuurin nivoutuva luterilaisuuden tulkinta juutalaiskristillisyydestä, sen suhde 

valtakulttuuriin ja siihen liittyvät muut organisaatiot luovat peruskonseptin asioiden 

tulkitsemiselle, kun kyseessä on kyseisen ryhmän jäsen.  Tulkinta on myös siis kollektiivista, 

” kulttuurin hyväksymää” ja näin ollen oikeuttamaa ja kelpuuttamaa. 21 

Kirkko on viestintään erikoistunut organisaatio. Yhteiskunnassa samalla lailla toimivia 

instituutioita ovat mediakentän lisäksi muun muassa puolueet. Näillä organisaatioilla on jo 

valmiiksi muodostettuna oma tulkintakoneisto viestinnän ymmärtämiseksi, eikä sitä tarvitse 

jättää pelkästään yksittäisten vastaanottajien tulkinnan varaan kuten esimerkiksi 

massaviestimissä. 

Raamatun tulkintaa varten on olemassa pappien saarnat ja kommentaarit, julkisuudessa 

arvovaltaiset teologit ottavat kantaa yhteiskunnallisiin asioihin teologisesta näkökulmasta. 

Tulkinnan muodostus ei jätä epäselvyyttä vastaanottajille, jollei viestintää tarkoituksella 

kyseenalaisteta tai tulkinnan toteutus ei tue enemmistön käsitystä asioista.  

Performanssi on kokemuksellinen ja kokonaisvaltainen yksittäinen viestintätapahtuma 

eli prosessi, johon osallistuu usein useampi ihminen ja joita toteutetaan monien 

viestintäkanavien kautta yhtä aikaa. Sakramentteja ja erilaisia pappien toteuttamia kokouksia 

voidaan pitää tällaisina performansseina mediateoreettisessa mielessä.  

Tämä liittyy viestintään sen tietosisällön puolesta mutta myös niin, että useimmiten 

seurakuntaviestintä luo mahdollisuuden tällaisten performanssien tai spektaakkeleiden 

toteutukselle tuomalla vastaanottajia tapahtumiin eli ilmoittamalla niistä. 

Teologiseen viestintään ja raamatunkertomukseen liittyy paljon symbolisia viittauksia 

ruumiillisuuteen, kuten Jeesuksen ruumis uhrina kuten myös kristillisen seurakunnan 

symbolina. Tästä aihepiiristä löytyy paljon viestinnässäkin käytettäviä tehokeinoja. 

2.4 Viestintä prosessina 

 

Osmo A.Wiion mukaan viestinnän tutkimus on informaation kautta vuorovaikutuksessa 

olevien toimijoiden monitieteellistä tutkimusta.22 Näin ollen viestinnän määritelmä ja 

 
21 Ridell et al. 2006, 103. 
22 Wiio 1973, 14. 
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ilmenemismuodot ovat hyvin laaja-alaisia ja koskettavat monia eri elämänaloja. Viestintä on 

perustoiminto kaikelle elollisille ja pienimmillekin yhteisöille, joten se on yksi tärkeimmistä 

olemassaolon toiminnoista. Viestintä on käyttäytymistä, jonka osatekijöitä ihmisen 

yksilöllisen viestintäkäyttäytymisen kohdalla ovat vaistot, oppiminen ja päättely.23 Ihmiset 

ovat laumaeläimiä, jotka vastaavat ympäristön ärsykkeisiin ja tästä tapahtumaketjusta syntyy 

viestintää.  

Ihmiset muodostavat yhteisöjä, jotka toimivat tehokkaasti, tasapuolisesti ja muulla tapaa 

ryhmän yhteisöllisyyden kannalta parhaiten tavoitteidensa suhteen järjestäytymällä erilaisten 

sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Näistä säännöistä muodostuu ne sisäistämällä normeja.24   

Ryhmän tavoitteiden toteutumisen ja normien noudattamisen haasteena ovat ihmisten erilaiset 

asenteet. Asenteet ovat suhtautumistapoja tiettyyn toimintaan, ympäristöön, henkilöihin tai 

normeihin.25 Mikä tahansa järjestelmä toimii tavoitteenaan tuottaa jotakin, yleensä 

ympäristöön yhteisön ulkopuolella. Tämä pätee myös viestintää tuottaviin yksiköihin. Jokin 

yhteisön sisäinen prosessi tai prosessit tuottavat informaatiota, jota on tarvetta viestiä ulospäin 

jonkin yhteisön toiminnan tavoitteen toteutumisen vuoksi. Tästä prosessista syntyy palaute, 

joka muokkaa omalta osaltaan yhteisön toimintaa ja aloittaa prosessiketjun uudelleen.26 

 

Kuva 1.  
 

 

 

  

Mukaelma Wiion järjestelmän lohkokaaviosta. 

 

Viestintäprosessin laukaisijana voi toimia muukin tekijä kuin yhteisön sisältä tuleva tavoite. 

Kyse voi olla yhteisön toimintaympäristössä olevan toimijan omista lähtökohdista syntyvän 

tarkkaavaisuuden huomaamasta ärsykkeestä, joka käynnistää viestintäprosessin. Ärsyke voi 

olla poikkeava havainto liittyen yhteisön toimintaan tai ympäristöön, tai jokin odotus tai tarve 

liittyen yhteisön toimintaan. 

 Viestinnän tarpeen laukaisevia tekijöitä on siis monia. Organisatoriset tarpeet syntyvät 

organisaation toiminnan pohjalta. Tarpeet, palaute, palkkiot ja rangaistukset, odotukset, 

rutiinit ja ryhmäkäyttäytyminen ovat muita laukaisevia tekijöitä. 

 
23 Wiio 1973, 18. 
24 Wiio 1973, 25. 
25 Wiio 1973, 25. 
26 Wiio 1973, 25. 

Syöte Työ Tuotos  
Palaute 

Yhteisö / 
henkilö 
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2.5 Ihminen viestijänä ja tiedon välittäjänä  

 

Ihmisellä on sekä pikamuisti että kestomuisti, jonne tallennetaan tärkeämmät asiat ja 

jonne viestijöiden tulisi tähdätä.27 

Ihmisen ohjausjärjestelmä kommunikoinnin suhteen toimii hyvin samalla lailla kuten 

organisatorinen muisti. Organisaation tilalla toimii muisti ja aistit vastaanottavat tietoa.28 

 Tieto, joka tulee merkkeinä ja hahmoina ja joka muodostaa jonkinlaisen merkityksen 

ja sitä kautta päätöksen henkilön aivoissa voi johtaa toimintakäskyyn, tiedon varastoimiseen 

jälkikäyttöä varten tai hylkäämiseen.29 

Ihminen on yksikanavainen viestijä, eli pystyy seuraamaan vai yhtä viestijää tehokkaasti.30 

Tämäkin asia tulisi ottaa huomioon viestintää suunniteltaessa. 

 Yleinen asia nykyaikaisessa mediayhteiskunnassa, jossa tiedon tulva on rajaton, on 

ihmisen ylikuormittuminen tiedon suhteen. Ihminen voi yrittää muodostaa kokonaiskuvaa 

asioista yhdistelemällä asioita, suodattamalla asioita ja tiputtamalla turhaa informaatiota 

pois.31 

 Viestintä voidaan jakaa sanalliseen tai sanattomaan. Sanatonta viestintää ovat kaikki 

muu viestintä ja siihen liittyvät aistimukset kuin sanallinen viestintä.32 

 Viestintä on aina vuorovaikutusta kahden vuorovaikutusta harjoittavan toimijan 

välillä, jossa käytetään yhteistä merkkijärjestelmää viestien välittämiseen. Tämän yhteisen 

tiedonvaihto- tapahtuman tavoite on tuoda asia yhteiseen tietoon. 

 Informaatio on käsitteenä hyvin laaja. Antiikin Kreikassa se merkitsi abstraktia 

objektin olemista. Informaatiosta puhuttaessa se käsitetään usein vastaanotettava 

merkkisarjana, jota prosessoidaan tiedon luomiseksi. Tieto onkin yhdistelmä informaatiota, 

jolla on jokin merkitys informaation vastaanottajalle ja joka vaikuttaa vastaanottajan 

toiminnan prosessointiin. Wiion mukaan informaatio on ohjausjärjestelmässä tapahtuva 

muutos.33 Tietoa voikin verrata rooliltaan syntaksiin kieliopissa. 

 

 

 
27 Wiio 1973, 41. 
28 Wiio 1973, 42. 
29 Wiio 1973,44. 
30 Wiio 1973,52. 
31 Wiio 1973,53. 
32 Wiio 1973,56. 
33 Wiio 1973,63. 
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Kuva 2. 

 

 

Wiio: Viestinnän taustatekijät.34 

 

Viestintä tapahtuu joko vuorovaikutuksen tai viestimen eli välittäjän kautta. Välittäjä on 

myös viestintäkanava. Organisaatioviestinnässä kuten seurakuntien viestinnässä voidaan 

ajatella, että sosiaalisilla taustatekijöillä on suurin merkitys viestin välittämisen kannalta, kun 

ajatellaan että seurakunnat ovat hyvin ylhäältä ohjattuja tavoitteidensa suhteen ja tämä rajaa 

yksilöllisten ratkaisujen merkitystä seurakuntaorganisaation toiminnassa.  

 

Sosiaalinen normisto, viiteryhmät ja ryhmäpaine sekä ihmisten väliset käsitykset 

toisistaan ovat hyvin olennaisia tekijöitä viestinnän toteutuksen suhteen. Organisaation 

tehtävänä onkin luoda puitteet viestinnän edellytysten täyttymiseksi. Organisaatiolla pitää olla 

myös keinot palautteen saamisen käsittelyyn ja olla valmis viestinnässä tapahtuvien häiriöiden 

korjaamiseksi. Näitä häiriöitä voi olla ulkoisia eli erilaiset tekniset ja organisatoriset tekijät. 

”Wiion lait” ovat lista asioista, jotka voivat mennä pieleen viestintää suorittaessa.35 Niiden 

syntymahdollisuudesta olisi hyvä olla selvillä, jotta osaa varautua etukäteen niihin asioihin, 

jotka voivat epäonnistua viestinnässä. Myöhemmin viestinnän haasteita on päivitetty 

tutkimalla viestinnän epäonnistumismahdollisuuksia käytettävän välineen mukaan.36    

.    Sisäisillä häiriöillä tarkoitetaan viestin ymmärtämistä sosiaalisesti tai psykologisesti 

väärin ihmisten välillä. Lähettäjällä tai vastaanottajalla voi olla esimerkiksi eri asenne jotain 

asiaa kohtaan ja tämä vaikuttaa viestinnän tuloksen syntymiseen. 

 
34 Wiio 1973, 69. 
35 Malmelin 2013, 25. 
36 Malmelin 2013, 26. 
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Kun pyritään harjoittamaan joukkoviestintää eli kohteena on useampi henkilö, 

vastaanottavilla henkilöillä voi olla erilaisia rooleja. Näitä rooleja ovat vaikuttajan, välittäjän 

ja vetäytyjän roolit.37 Näistä rooleista käsin ihmiset määrittävät suhteensa toisiinsa viestin 

vastaanottamisen aiheuttaman toiminnan kannalta. 

2.6 Organisaatioviestintä 
 

Organisaationviestinnän keskiössä on työyhteisö, jossa viestijät ovat töissä. Työyhteisö on 

ihmisryhmittymä, jolla on yhteinen tavoite, joka perustuu työyhteisön toimintastrategiaan.38 

 Yhteisöllä on tietyt voimavarat, työn ja vallan jako sekä sen jäsenyyteen perustuva 

vuorovaikutusasema. Yhteisöillä on rakenne, joka mahdollistaa yhteisön viestinnän yhteisön 

sisällä, koko organisaation sisällä, sidosryhmiin päin ja asiakkaisiin ja muihin kohderyhmiin 

päin.39 

 Yhteisöillä on strategioihin perustuva toimintatavoite. Yhteisö asettaa johdon toimesta 

tietyt, usein numeeriset tavoitteet mitatakseen tavoitteen mukaista toimintaansa eli sitä, että 

organisaatio tekee tehtävänsä mukaista tulosta. Tässä voidaan käyttää työkaluna esimerkiksi 

SWOT-analyysiä, joka ilmaisee yhteisön voimat, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. 

Tästä kaikesta muodostuu organisaation oma toimintakulttuuri, jonka mukaan 

toimitaan. 

Seurakunnan kaltaisissa organisaatioissa erilaiset tiettyyn tehtävään keskittyneet 

toimijat käyvät läpi kokouksissaan ajankohtaisia asioita. Tässä yhteydessä saadaan viestejä eri 

toimialojen toimijoilta ja seurakuntalaisten rajapinnoista. Nämä signaaleiksi kutsutut tiedot 

kertovat muuttuvasta toimintaympäristöstä. Organisaation on itse osattava ohjata toimintaansa 

kokouksissa tehtävien päätösten pohjalta. Asioita ohjataan organisaation virallisten 

toimintaperiaatteiden mukaan organisaatiossa niille toimijoille, joiden toiminta on resursoitu 

niin että he pystyvät vaikuttamaan toimintaympäristöjen muutoksiin.  

Organisaation strategiseen työskentelyyn kuuluu myös toimintojen seuranta ja valvonta. 

Kaikki tämä on pyritty tekemään mahdollisimman optimaalisella tavalla, joka tarkoittaa 

resurssien eli ajan ja voimavarojen mahdollisimman tehokasta käyttöä organisaation 

toiminnan puitteissa. 

Åbergin yhteisöviestinnän teorioissa työyhteisviestintää pidetään työyhteisön sisäisenä 

toimintana, joka vaikuttaa ulospäin tuloskeskeisen viestinnän kautta. Mielestäni nämä seikat 

 
37 Wiio 1973,83 
38 Åberg 1989, 49 
39 Åberg 1989, 49 
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voidaan nähdä myös organisaation ulkopuolelta asiakaskeskeisyyden eli toiminnan kohteen 

kautta. Asiakkaan kuunteleminen, kontaktit, joustaminen asiakkaan hyväksi, ammattimaisuus 

ja odotusten täyttäminen ovat keinoja, joilla sitoutetaan ihmisiä organisaatioon.  

Kirkon odotetaan ottavan kantaa myös yleisiin yhteiskunnallisiin asioihin, jolloin 

näkökulmaa on laajennettu yhteiskunnan muille osa-alueille kuten yhteiskuntapolitiikkaan. 

Näin tapahtuu muun muassa piispojen käymien julkisten keskustelujen kautta. 

Organisaatioviestintä poikkeaa paljon yksityishenkilöiden viestinnästä. Organisaatioilla 

on toimintaansa varten puitteet, jotka mahdollistavat tietynkaltaisen tavoitteellisen viestinnän 

teknisten apuvälineiden kautta.  

Työyhteisön viestinnällä on toiminnan kannalta monta perustavoitetta. Toiminnan 

tuottaminen ja tukeminen on tärkein yksittäinen asia, miksi viestintää harjoitetaan. 

Tiedottaminen on viestinnän kulmakivi, etenkin seurakuntatyössä.  Viestinnällä pyritään 

myös painottamaan organisaation toimintaa tietyllä tavalla, eli profiloimaan toimintaa 

viestinnän kohteiden näkökulmasta.  Sisäisellä viestinnällä pyritään kiinnittämään työntekijä 

organisaatioon ja muutenkin saamaan yhteisön jäseneksi. Tämä vuorovaikutus sopii myös 

seurakuntalaisten kiinnittämiseksi osaksi seurakuntaa. Työyhteisön viestintä voi olla  

satunnaista tai pysyvää, tehtävälähtöistä tai yhteisölähtöistä, kuten oheisessa Åbergin 

tulosviestinnän mallissa, niin kutsutussa ”pitsamallissa” vuodelta 1985 sanotaan:40  

Kuva 4 

.  
Åbergin pitsa kuvaa organisaation eri viestintäprosesseja. 

 

 
40 Åberg 1989, 66. 
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Työyhteisön viestinnän eri kentät eli niin kutsuttu ”Åbergin pitsa”. 41  Kirkollisessa 

kontekstissa myynnin ja tuotannon tukemisen voi ymmärtää olevan seurakuntalaisten 

vaikuttamisen tukemista. Tuoteprofiili voi olla taas seurakuntalaisille tarjottavien palveluiden 

rakentamista viestinnän keinoin. tässä ei kuitenkaan mennä yhtä pitkälle tuotteistamisessa 

kuin kaupallisessa toiminnassa, koska kirkon tehtävä pohjautuu lähetyskäskyyn, joka koskee 

koko maailmaa, ei vain yksittäistä tuotetta tai palvelua. Kirkon keulakuva on Jumala, ja hänen 

ilmoituksensa mukaan eläminen kuolemanjälkeisen elämän toivossa on vakiotuote, jota 

evankelisluterilainen kirkko markkinoi eteenpäin suomen kansalle. 

Yhteisökuvan ylläpitäminen on tärkeä osa myös seurakuntien toimintaa, mihin vaikuttaa 

seurakuntalaisten asenteet ja tiedot. Yhteisökuvan henkilöedustajia ovat esimerkiksi papit ja 

diakonit, etenkin kirkkoherra. Nykyajan viihteellistyneessä sosiaalisen median maailmassa 

henkilöiden näkyvyys on hyvin tärkeää. 

Yhteisöilme tarkoittaa yhteisön visuaalista ulkonäköä, teemaa, joka toistuu yhteisön eri 

viestintäkanavien tuotosten visuaalisessa ulkonäössä. Teemaan voidaan kytkeä erilaisia 

merkityksiä ja symboleita, jotka viestivät vastaanottajille yhteisöstä.  

Viestintäkampanjat ovat yleisiä etenkin kirkkoa lähellä olevien järjestöjen ja 

kirkkohallituksen toiminnassa, monilla seurakunnilla on myös omia toimintoja, joita varten 

tehdään suurempia viestintäsuunnitelmia kuin mitä normaalisti tehdään organisaatioviestinnän 

puitteissa.   

Kampanjan suunnittelussa suunnitellaan ensin sanoma, mitä halutaan kertoa. Tavoiteltu 

vaikutus kuten osallistujien määrä on tekijä, jonka tavoittamiseksi kampanjaa suunnitellaan. 

Vaikutus voi olla muutakin kuin jokin kvantitatiivinen tulostavoite. Kohderyhmän määrittely 

tehdään tavoitteen suhteen. Viestintäkanavien valinta määrittelee, miten suurta joukkoa 

tavoitellaan ja kuinka pitkäjänteisesti heihin yritetään vaikuttaa. 

Tiedotuskanavat valitaan kohdeyleisön määrän ja viestinnän sisällön kautta. Sanoman sisältö 

ja muoto riippuu siitä, miten paljon pystytään vaikuttamaan vastaanottajan kykyyn omaksua 

viesti osaksi omaa kokemusmaailmaansa. 

Aika, resurssit ja syntyvät viestintähäiriöt ovat toimintaa määritteleviä ja rajaavia 

tekijöitä. Muutoksenhallinta organisaatiossa on myös yksi olennainen ärsyke organisaation 

toiminnan ja viestinnän muutokselle. 

Monilla organisaatioilla on oma sisäinen tiedotuslehtensä ja -sähköpostilistansa, omat 

nettisivut sekä seurakunnan sisällä kuten intranet ja ulkopuolella nettisivut, sekä omat 

 
41 Åberg 1989, 66. 
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sosiaalisen median portaalit. Sisäiseen viestintään kuuluvat myös monenlaiset säännölliset 

kokoontumiset ja tapahtumat, erilaisia nettikokoussovelluksia käytetään organisaatioiden 

välisissä kokouksissa ja järjestetään erilaisia tilaisuuksia esimerkiksi tuomiokapitulin tasolla. 

Seurakuntien läheinen yhteistyöelin sen itse omistamien organisaatioiden lisäksi on 

rovastikunta, erilaiset kunnan toimielimet kuten sosiaalitoimi ja koulutoimi ovat läheisiä 

yhteistyökumppaneita, joiden yhteisökuva on olennainen osa seurakunnan profiilia ja 

olennainen osa sen ulkoista toimintaa. Näitä voidaan nimittää lähiverkoiksi, joiden kanssa 

viestiminen on kiinteätä kuten oman organisaation sisäinen viestintä. 

Yhteisöviestinnän johtaminen on koko viestintäympäristön tuntemiseen pohjautuvaa 

suunnittelua. Suunnittelulla on tarkoitus vaikuttaa tulevaisuuteen organisaatiossa tehtyjen 

päätösten pohjalta. 

Tällainen strateginen suunnittelujänne on kolmesta kymmeneen vuotta, ja tässä 

yhteydessä tavoitteita ei ole kytketty vielä realistisesti budjettiin tai muihin resursseihin. 

Strategista suunnittelua tehdään usein hahmottelemalla erilaisia skenaarioita 

tulevaisuuden suhteen tai sitten konsultoimalla asiantuntijoita, jotka eivät ole tekemisissä 

keskenään. Taktinen suunnittelu on suppeampaa ja sidottu resursseihin, joiden käyttöä itse 

asiassa suunnitellaan tällä lyhyemmällä aikajänteellä, joka voi olla esimerkiksi kahdesta 

viiteen vuotta.  

Operatiivinen suunnittelu tarkoittaa tässä yhteydessä normaalia yhteisön yhden vuoden 

perspektiiviä, jota budjetoidaan ja tarkastellaan viestinnän johtokunnissa erilaisten 

vuosikertomusten, projektiaikataulujen, toimintaohjeiden ja -ohjelmien sekä raporttien 

valossa. Kampanjasuunnitelmista tehdään usein omat erilliset operatiiviset suunnitelmat. 

Viestintästrategioiden suunnittelun peruslähtökohta on aina koko organisaation 

toiminnan tukeminen viestinnän keinoin. Tähän kuuluu tekojen, viestien ja organisaation 

ilmeen yhteensovitus. Toimenkuvat koskevat henkilöiden ja osaorganisaation toimintaohjeita, 

toimitussäännöt koskevat eri viestintävälineiden yhteydessä tehtäviä suunnitelmia viestinnän 

tuottamisen suhteen. Suhdetoimintaa ja toiminnan mainontaa varten tehdään omat 

toimintaohjeet, kuten tehdään muitakin rutiinitoimintoja varten. 

Viestintäpoliittinen ohjelma voidaan tehdä organisaation tarveanalyysin perusteella. 

Nimensä mukaisesti siinä esitellään yhteisön viestintäperiaatteet. Tähän liittyy vahvasti 

yhteisön arvoympäristö ja sen perusteella tehtävä soviteanalyysi. Soviteanalyysi tehdään 

yhteisön ympäristötekijöiden lisäksi yhteisön sisäisistä asioista eli puiteanalyysinä. 
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Kuva 5. 

                 

Åberg: Yhteisöviestinnän ympäristö- ja puitetekijät-kaavio.
 42 

 

Oheisten lohkojen läpikäynnillä muodostetaan tausta operatiiviselle tai taktiselle 

suunnittelulle. Arkinen viestintä kuuluu organisaation päivittäiseen operatiivisen toimintaan ja 

johtamiseen. 

Resurssien suunnittelu tarkoittaa organisaation osien resurssisuunnittelun lisäksi eri 

medioille annettuja henkilöstöresursseja ja varoja, ja tässä yhteydessä otetaan huomioon myös 

koko organisaation voimavarat viestintäjohdon toimesta. Työnjako on myös vastuun 

jakamista eri organisaatioille. 

Kriisiviestintä eli ongelmatilanteissa toimivaan suunniteltu operatiivinen toiminta 

suunnitellaan erikseen. Kriisiviestintää voivat olla kirkon yhteiskuntavastuun ottamisen 

suunnittelu yhteisön kriisitilanteissa ja tästä tehdään omat ohjeistukset. Tässä yhteydessä eri 

sidosryhmät on otettava myös huomioon. Nämä voidaan jakaa yhteistyöryhmiin kuten kunta, 

tai kohderyhmiin kuten medioiden edustajat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Åberg 1989, 66. 
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Kuva 6. 
 

 

Åberg: Toimintaympäristön lohkokaavio.43 

 

Kilpailijoina voidaan pitää muita hengellisiä palveluja tarjoavia instituutioita ja 

asiakkaina tässäkin tapauksessa seurakuntalaisia. Tavarantoimittajat ovat eri 

viestintäpalveluiden tuottajia eli alihankkijoita, ja heidän kanssaan sovitaan laskutusperusteet 

ja työnjako oman henkilöstön välillä. 

Kuva 7. 
 

 
 

Åberg: Case-yritys: Suomalaisyrityksen viestintävastuiden jakaminen.44 

 

 
43 Åberg 1989, 240 
44 Åberg 1989, 281 
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Viestintäjohtajan lisäksi organisaatioissa on johtotasolla lehden päätoimittaja, ja joku 

henkilö johtaa tutkimusta ja yhteydenpitoa. Myös eri osastoilla voi olla oma koordinoiva 

esimies asiantuntijoiden lisäksi. 

Oheisessa mallissa on eritelty tehtävän, sen pituuden ja organisaatiotason mukaan 

yrityksen toimintaa. 

Toimintakauden päätteeksi tehdään kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia raportteja, joiden 

pohjalta voidaan tehdä arvioivia johtopäätöksiä toiminnan muutoksen ja jatkamisen suhteen.   

Juholinin organisaatioviestinnän teorian mukaan organisaatioviestinnän tehtäviä ovat: 

tiedonkulku ja tiedonsaatavuus eri sidosryhmille, sisäinen ja ulkoinen luotaus 

(tiedonhankinta), arviointi ja tutkimus, markkinointi ja markkinointiviestintä, 

maineenhallinta, sitouttamisen edellytysten luominen, kuuntelu ja sidosryhmävuoropuhelu 

sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vuoropuhelu.45 Viimeinen tehtävä on luonnollisesti 

kirkon johdon vastuulla.46  

Tiedotuksen tarkoituksena on vuorovaikutteisessa ja muutosvalmiissa organisaatiossa 

tai yhteisössä ihmisten sosiaalistaminen yhteisöön tiedonkulun ohella. Näin on etenkin 

seurakuntien sisäisen viestinnän kohdalla, mutta mielestäni Mirja Kontion organisaation 

sisäisen kehittämisen jäävuorimallin voi yleistää koskemaan muitakin organisaation tai 

yhteisön viestintäkohteita. 

Kuva 8. 
 

 

  

Kontio: Organisaation sisäisen viestinnän kehittämisen jäävuorimalli.47 

 
45 Akavan erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö (Viesti ry) 2010, 8. 
46 Pesonen 2017. 
47 Kontio 1997, 148. 
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Pintataso on tavallaan operatiivisen tason viestintää ja syvätaso puolestaan syvempää ja 

laajempaa tulkintaa merkitysten, tunteiden ja symboliikan tasolla.  

Yhteenvetona seurakunnallisen tiedottamisen tehtävät perustuvat kolmeen eri 

lähtökohtaan: Kirkko evankeliumin levittäjänä, seurakunta julkisoikeudellisena yhteisönä ja 

seurakunta palvelevana yhteisönä. 48 Seurakunta palvelee jäseniään eli osakkaitaan, 

sidosryhmiään ja harjoittaa monen tasoista sosiaalista yhteisöviestintää. Kirkko on oma 

organisaatio ja oikeushenkilö, jolla on omat velvoitteet ja oikeudet lainsäädännöllisessäkin 

mielessä. Seurakunnan tehtävä pohjautuu evankeliumin levitykselle. 

Helsingin yliopiston politiikan ja talouden laitoksen tutkija Kai Eriksson on 

syväluodannut viestinnän teoreettista ja ontologista pohjaa. Hän viittaa viestintäteoreetikko 

James Careyn kahtalaiseen teoriaan viestinnästä siirtämisenä ja toisaalta rituaalisena 

osallistumisena ja yhdistymisenä. 49 Viestintä on muokannut ympäristöään muodostamalla 

erilaisia teorioiden, tekniikoiden ja instituutioiden asetelmia silmällä pitäen sitä, miten yhteisö 

on kokenut itsensä ja problematisoinut olemassaoloonsa liittyviä kysymyksiä. 50 Tätä kautta 

yhteisö on muokannut itseään luomalla yhtenäisiä,  johdonmukaisia toimintamalleja 

jäsentämällä keskusteluja ja mielikuvia toimintapolitiikkansa mukaisesti. 51   

2.7 Viestintä ja journalismi käsitepareina ja niiden sisältö 

 

Journalismista ja muusta toimituksellisesta työstä on tullut enemmissä määrin osa 

tiedotustoimintaa. Journalismi tavallaan sisältyy tiedotustoiminnan kokonaisuuteen. 

Viestintäkenttää on jo pitkään muokannut eri medioiden ansaintalogiikan muutos, mikä 

puolestaan on lähentänyt eri viestintäkeinoja toisiinsa. 52 Eri viestintäkeinot tavallaan 

lainaavat toistensa tehokkuutta tehdäkseen mainontaa. 

Journalistin tarkoitus on tutkia kohdettaan kriittisesti oman verkko- tai painetun lehden 

asemastaan ikään kuin riippumattomasti. Todellisuudessa journalisti palvelee myös aina 

jotakin oman organisaationsa ulkopuolista tavoitetta tai tavoitteita, kuten voi päätellä 

esimerkiksi eri ammattialojen lehdistön ja puoluelehdistön kohdalla, mutta myös journalisteja 

sitovat eettiset käytännöt ja rutiinit.53  

 
48 Issakainen 1992, 16. 
49 Eriksson 2012, 8 
50 Eriksson 2012, 9 
51 Eriksson 2012, 9 
52 Järvi 2018 
53 Järvi 2018 
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Tuoreimmat suomalaiset Viestinnän eettiset ohjeet julkistettiin syksyllä 2015, ja ne on valmistellut 

keväällä 2015 perustettu Viestinnän eettinen neuvottelukunta. Keskeinen yhteinen nimittäjä journalismille 

ja yhteisöviestinnälle on uskottavuus. Viestinnän eettisissä ohjeissa (http://www.viesti.fi/kehity-

ammattilaisena/viestinnan-eettiset-ohjeet/) uskottavuus rakentuu avoimuudelle, vuorovaikutteisuudelle, 

rehellisyydelle, luotettavuudelle ja arvostukselle. Journalistin ohjeiden (http://www.jsn.fi/ 

journalistin_ohjeet/) tavoite puolestaan on luoda moniportainen perusta uskottavalle journalismille. 

Ohjeet sääntelevät ammatillista asemaa, tietojen hankkimista ja julkaisemista, haastateltavan ja 

haastattelijan oikeuksia, virheiden korjaamista sekä yksityisen ja julkisen rajaa. Journalistinen 

uskottavuus rakentuu ennen kaikkea objektiivisuudelle ja riippumattomuudelle.54  

Tosi asiassa, edellä mainitusti -   molemmissa töissä joudutaan läpikäymään eri 

sidosryhmien tarpeita silmällä pitäen – olivat ne sitten organisaation sisältä tai ulkopuolelta – 

arviointeja siitä, miten viestintää kannattaa toteuttaa, kun joudutaan vetämään rajalinjoja 

kielteisen julkisuuden ja eettisten sääntöjen välillä.  Nykyaikana yksilöiden ja yhteisöjen omat 

viestinnälliset resurssit ovat kasvaneet huomattavasti ja sosiaalisen median välineistön kautta 

monet yksilöt ovat viestinnän toteutuksen kannalta samoissa asemissa kuin isot julkiset 

organisaatiot. Tämä on muuttanut paljon mediakenttää, kun instituutiot ovat muuttuneet vain 

osaksi sitä. Toimijoiden määrä on moninkertaistunut median vaikutusvallan kasvaessa 

samanaikaisesti niin, että siitä on tullut niin kutsutun ”neljännen valtiovallan” lisäksi myös 

taloudellisesti merkittävä toimija, joka pystyy muokkaamaan omin ehdoin jälkikapitalistista 

yhteiskuntaa ja jonka toimintaa ei ole sidottu samalla tavoin moraalikoodeihin kuten 

esimerkiksi vanhan lehdistön kohdalla on tapahtunut, vaan toiminta on yksilölähtöistä.  

Yksilöityminen näkyy myös siinä, miten eri organisaatioiden edustajat viestittävät 

kohdeyleisölle suoraan toiminnastaan, tavallaan oman organisaationsa ohi. Tästä voi syntyä 

intressiristiriitoja, jos kyseisen organisaation oletetaan ottavan kantaa asioihin yhteisönä.  

Ammattimainen viestintätoiminta ei ole mainontaa.55 Tällä ei niinkään viitata mainonnan 

puuttumiseen viestinnästä vaan tiedotuksen totuusarvojen esille tuomisesta näkemysten ja 

mielipiteiden sijaan.   

Tässä yhteydessä kielteisten asioiden esille tuominen voi olla ristiriidassa organisaation 

työnantajan eduksi toimimisen ihanteen kanssa, jos totuusarvoja ei voida pitää kielteisten 

asioiden esilletuomisen yhteydessä luottamusta herättävänä tekona.  

Luottamuksen ylläpitämisestä huolimatta on huomioitava, että uutiset ja tiedotteet ovat 

aina valintoja ja esille nostoja olemassa olevasta tilanteesta.56 Lopullinen objektiivisuus 

syntyy journalismin osalta vastaanottajan arvioinnista.  

 
54 Järvi 2018 
55 Järvi 2018 
56 Järvi 2018 
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Tiedotuksessa on paljon yksinkertaisia ilmoitettavia asioita, joiden informatiivisuus ja 

faktakeskeisyys on niin suurta, että varsinaisen toimituksellisen työn puuttuessa 

tiedotustoiminta on itsessään jo hyvin objektiivista.  

Tiedottajan tehtävänä on muokata oman subjektinsa eli edustamansa organisaation 

mielikuvaa ja tähän liittyy myös organisaation luotettavuuden ylläpito. 

              Molemmissa toiminnoissa työnkuva on lähes sama, mutta lähtökohta ja tavoite 

on erilainen.    

2.8 Public Relations eli suhdetoiminta 

 

Suhdetoiminnalla tarkoitetaan yhteyksien luomista ja ylläpitämistä organisaation eri 

sidosryhmiin. Tiedotusorganisaation kannalta näitä kohderyhmiä ovat tietysti 

seurakuntalaiset, lehdet ja muut mediat, joissa julkaistaan yhtymän uutisia, kirkon 

organisaatio, muiden kuntien organisaatiot, oman yhtymän sisäiset sidosryhmät, koulut, 

Espoon kaupunki ja niin edelleen.  Toimittajan ja tiedottajan työssä suhteiden luominen eri 

lehtiin ja muihin tiedotusvälineisiin on tärkeää.57 Itse organisaatiota edustettaessa 

suhdetoiminta on kuitenkin johdon työväline, ja heillekin mediayhteyksien ylläpito on 

tärkeää. 

Seurakuntaa johtavat viranhaltijat edustavat koko seurakuntayhtymän organisaatiota, 

jolloin kyseessä ovat esimerkiksi piispa, hallintopäällikkö, viestintäpäällikkö, talouspäällikkö 

ja niin edelleen. Paikallistasolla seurakuntaa edustavat myös kirkkoherrat ja johtavat 

luottamushenkilöt.  

Espoon alueella ennen Espoon jakautumista omaksi hiippakunnakseen kuuden 

seurakunnan kirkkoherrojen muodostamalla työryhmällä oli paljon sananvaltaa ja 

päätösvaltaa, koska he edustivat koko yhtymää, joka oli jo olemassa ennen hiippakunnan 

syntymistä vuonna 2004. Toisaalta työryhmällä ei ollut organisaatiossa virallista asemaa. 58 

Viestinnän opettaja Laura asunta Jyväskylän yliopistosta on tutkinut suhdetoiminnan 

ammattimaisuutta ja sen kytkentöjä viestintään. 

Erilaisia lähestymistapoja suhdetoiminnan kytkeytymisestä viestinnän johtamiseen.59  

 

 

 

 
57 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
58 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
59 Asunta 2016, 100. 
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Kuva 9. 

 

 

Erilaisia lähestymistapoja suhdetoiminnan kytkeytymisestä viestinnän johtamiseen. 

 

2.9 Tiedottajien ammatillisen roolin muuttuminen eli 
professionalisaatio 1970–2010 

 

Helsingin avoimen yliopiston viestinnän lehtori Salli Hakala on tutkinut 

väitöskirjassaan suomalaista yhteiskuntaa tiedottajien ammatillisen roolin kehitystä eli 

professionalisaatiota. Tähän näkökulmaan kuuluu tiedotustyön institutionalisoituminen ja 

yhteiskunnan kehitys tiedonvälitystä koskien. 

Tiedotuksen eettiseksi johtosäännöksi oli muodostunut vuonna 1965 tiedotuksen 

kansainvälisen kattojärjestön CERP:n laatimat niin sanotut Ateenan teesit, jotka määrittelivät 

tiedotuksen moraalista ja eettistä vastuuta ja suomalainen tiedottajien etujärjestö 

Tiedotusmiehet ry. omaksui säännöt omaan ohjeistukseensa. näkökulmasta.60   

Samainen etujärjestö alkoi julkaista Tiedottaja-lehteä vuonna 1970.61 Tiedotus-

käsitettä laajennettiin myöhemmin Osmo A. Wiion panoksen ansiosta viestinnäksi, ja sen 

jälkeen viestintä eriytettiin ammattijärjestö Tiedotusmiesten (sittemmin Suomen Tiedottajien 

 
60 Hakala 2015, 41. 
61 Hakala 2015, 41. 
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Liitto, myöhemmin ProCom) viestintäpoliittisen ohjelman mukaisesti sisäiseksi ja ulkoiseksi 

viestinnäksi vuonna 1977.62  

Viestinnän jako oli kuitenkin ollut olemassa jo aikaisemmin, vuonna 1971 

työmarkkinajärjestöt tekivät sopimuksen yrityksen sisäisestä tiedotustoiminnasta, eli käsite-

ero oli ollut jo olemassa aikaisemmin.63 1973 alkoi varsinainen ammattiliiton 

järjestäytyminen, kun perustettiin Julkisen hallinnon tiedottajat (JHT), johon kuuluivat myös 

seurakuntien tiedotustyössä toimivat henkilöt, nimi muuttui myöhemmin 1981 Tiedotusalan 

ammattijärjestöksi (TAJ) ja lopulta Viesti ry:ksi vuonna 2010.64 Julkishallinnolla ja pörssillä 

ovat omat tiedotusalan etujärjestönsä.65 Vuonna 1978 Ateenan lait päivitettiin niin kutsutuiksi 

”Lissabonin laeiksi”, joissa korostettiin tiedottajan vaitiolovelvollisuutta ja työn 

luottamukseen perustuvaa luonnetta.66 Valtioneuvoston tiedotuskomitea totesi mietinnössään 

1971 halunsa laajentaa sananvapautta ja tehostaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia 

demokraattiseen päätöksentekoon lisäämällä viestintäpalveluja vastaanottajan 

näkökulmasta.67  Päätöksellä oli myös vaikutusta dokumenttien käsittelyyn liittyviin lakeihin 

ja säädöksiin kuten asiakirjalakiin.68 Toimintamalli alkoi laajeta STT:n ja Yleisradion lisäksi 

muihinkin tiedotusvälineisiin, mitä kautta se alkoi vaikuttamaan koko sanomalehtikenttään.69 

Vuonna 1978 perustettiin Kopiosto ry, joka alkoi valvomaan tekijänoikeuksia.70 Myöhemmin 

1980-luvulla perustetaan myös visuaalisen alan tekijänoikeusjärjestö.71 Viestintätoimistot ja 

suhdetoiminta-ala alkavat järjestäytyä omiin liittoihinsa 1980-luvun vaihteessa, ja 1970 – 

luvun lopussa viestintää aletaan opettamaan yliopistoissa.72 Seurakuntien radiotyölle syntyi 

laajempi mahdollisuus paikallisradioiden kautta vuonna 1985, kun Yleisradion monopoli 

radiokanavissa päättyy.73 Seurakuntayhtymän radiotyö alkoikin pian tämän jälkeen. 

1990-luvun puolivälissä mediatalot kuten uudet kaupalliset toimijat aloittavat 

perustamaan internet-sivuja, ja kymmenen vuotta tästä eteenpäin otetaan käyttöön 

ensimmäiset sosiaalisen median alustat.74 Vuodesta 1983 lähtien StiL aloitti säännölliset 

 
62 Hakala 2015, 41. 
63 Hakala 2015, 45. 
64 Hakala 2015, 44. 
65 Hakala 2015, 43. 
66 Hakala 2015, 44. 
67 Hakala 2015, 90. 
68 Hakala 2015, 90. 
69 Hakala 2015, 43. 
70 Hakala 2015, 133. 
71 Hakala 2015, 133. 
72 Hakala 2015, 133. 
73 Hakala 2015, 134. 
74 Hakala 2015, 135. 
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jäsentutkimukset työn ammatillisien pätevyyden muuttumisesta jäsenistönsä parissa.75 

Tuloksista näkee, että viestintäalan henkilöstö on muuttunut korkeasti koulutetuksi 

esimerkiksi yliopistoissa, ala on nuorentunut ja naisistunut.76 

1990-luvulla yhteiskunnan muututtua markkinavetoisemmaksi myös viestintätyö alkoi 

lähentymään markkinointia ja mainontaa yhteisön profiloinnin kautta, (kuten design 

management) ja yritysten tulosvastuullisuustavoitteet muuttuivat osaksi viestintää ja sitä 

kautta ne levisivät myös tiedotukseen.77 Tätä taustaa vasten tiedotus ja viestintä alettiin 

näkemään osana organisaatioiden strategista johtamista ja vastaavista viestinnän 

asiantuntijoista tuli osa organisaation johtoa.78 Vuonna 2003 noin puolet tiedottajista teki jo 

pelkästään internet-pohjaista verkkoviestintää, ja 2010 – luvun alussa sosiaalisen median 

alustojen sisällöntuotannon vuoksi verkkoviestintää päätoimisesti tekevien määrä oli yli 63 

prosenttia.79 Tämän luvun ulkopuolelle jää seurakuntien kohdalla työaloillaan viestintää 

harjoittavat työntekijät, kuten esimerkiksi erilaisia nuorten ja aikuisten palvelevia puhelimia 

ja verkkokeskusteluja hallinnoivat henkilöt. 

Lehtityön journalistinen puoli on alkanut kärsimään asemansa menetyksestä, kun 

erilainen sosiaalisen median sisällöntuotanto ja journalististen keinojen hyväksikäyttö on 

syrjäyttänyt perinteisen lehdistön ja sitä kautta journalismin asemaa.80 Tiedotustoiminnassa 

tämä puolestaan on tarjonnut uusia mahdollisuuksia, kun journalistinen sisällöntuotanto ei ole 

ollut enää riippuvainen painetusta mediasta.81 Toisaalta suuri osa lehdistöstä on vähitellen 

siirtynyt verkkojulkaisujen tekoon, mikä on lieventänyt mediakentän jakaantumista. 

Tiedottajan työn ammattiprofiili onkin saanut haasteita sosiaalisen median sisällöntuotannon 

lisäksi siitä, että nykyaikainen sisällöntuotanto myös tiedotuksessa on vähitellen 

tietokonetyön ansiosta alkanut korvaaman audiovisuaalisen työn ja painetun median 

erikoisosaajien työpanosta.82 Nämä tekijät ovat tehneet tiedottajan työstä hyvin joustavaa 

osaamisen ylläpidon ja uusintamisen osalta, kun on osattava pysyä viestintäteknologisen 

kehityksen kyydissä, mihin muodollinen koulutus ei pysty tarjoamaan apua.83 Yksi keino 

tähän asiaan on jakaantua yhteisön sisällä eri osaajaryhmiin, jotka keskittyvät tiettyihin 

 
75 Hakala 2015, 43. 
76 Hakala 2015, 43. 
77 Hakala 2015, 43. 
78 Hakala 2015, 43. 
79 Hakala 2015, 43. 
80 Hakala 2015, 57. 
81 Hakala 2015, 57. 
82 Hakala 2015, 57. 
83 Hakala 2015, 57. 
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osaamisalueisiin.84  Näin ollen tiedotuksen työnjako ei ole nykyisin enää niin paljoa 

viestinnän eri ammattikuntien välistä, vaan se kulkee tiedottajan ammattikunnan sisällä.    

Yksi tiedotuksen ammatillisen professionalisaation tunnusmerkki on tässäkin 

esityksessä mainittu töiden standardisointi ja määrittely eri osaamistasoille, Kirkon Viestinnän 

asiantuntijoiden ammattijärjestö ry:n ja Akavan erityisalojen liiton toimesta tekemä 

kirkollisen viestintätyön ohjeistus asiantuntijoille.85  

Edellä puhuttiin jo tiedottajan työnkuvan muutoksesta, itse työn nykyinen sisältö tulee 

parhaiten esille työnhakuilmoitusten lisäksi Akavan Erityisalojen ammattiliiton ja Viestinnän 

asiantuntijoiden ammattijärjestön vuonna 2010 laatimasta ohjeistuksesta Kirkon Alan 

viestinnän työtehtävien määrittelystä.  Tuoreempaa versiota selonteosta ei ole vielä tehty. 

 Määrittely tehdään muodostamalla työtehtävien eri vaatimustasojen pohjalta kuvaus 

viestinnän työtehtävistä. Samalla muodostuu kuva viestinnän jokapäiväisestä toteutuksesta. 

Ammattijärjestöjen työn valmistelun taustalla on käyty keskusteluja kirkon 

viestintästrategiasta vuosille 2004–2010.  Vuoropuhelun kirkko (2004) tuo esille kaikkien 

työntekijöiden merkityksen kirkollisessa viestinnässä. Tämä luo puolestaan jännitteitä 

erityisesti viestinnästä vastaavien henkilöiden työn rajauksen, vaativuuden, vastaavuuden ja 

työvastuiden suhteen. 

Viestinnän suorittamisen haasteena on se, että viestintä on yhtä aikaa sekä seurakunnan 

ydintoiminto että tukitoiminto.86 Ohjeistuksen tarkoitus onkin selkeyttää kirkon viestinnän 

asiantuntijoiden toimenkuvaa vaativien toimintojen takia.87 Seurakunnissa on paitsi 

henkilöitä, jotka hoitavat viestintätehtäviä osana omaa työtään myös henkilöitä, joille 

viestintätehtävät tulevat mukaan oman toimen ohella, kuten muissa yhteyksissä tulee esille.  

Näitä henkilöitä oli vuonna 2009 viidesosa viestinnän ammattilaisista.88 

 

Vaativuustason määrittelyn lisäksi viestinnän tehtäviä voi määritellä myös niiden 

luonteen mukaan.89 Viestinnän johtamisroolin tehtävänä on luoda strategisia suhteita, 

operatiivisen johdon rooli on tuoda viestintävälineitä organisaation käyttöön.90 Reflektiivisen 

roolin tehtävänä on tuottaa tietoa ympäristöstä, koulutuksellisen roolin tehtävänä on jakaa 

 
84 Hakala 2015, 57. 
85 Akavan erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö (Viesti ry) 2010 
86 Akavan erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö (Viesti ry) 2010, 7. 
87 Akavan erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö (Viesti ry) 2010, 7. 
88 Akavan erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö (Viesti ry) 2010, 7. 
89 Akavan erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö (Viesti ry) 2010 
90 Akavan erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö (Viesti ry) 2010, 8. 
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viestinnällistä osaamista organisaatiolle.91 Ennakointi ja asioiden suunnittelu organisaatiossa 

toiminnan sujuvuuden ehtojen mukaan on tärkeä osa sujuvaa viestintää. Tämän vuoksi 

viestinnästä vastaavien tulee olla mukana organisaatioiden johtoryhmässä. 

Selvitys onnistuu tekemään myös tärkeän havainnon eli rajauksen viestinnän johtamisen 

ja organisaation johtamisen välillä. Seurakunnissa tehdään johtamispäätöksiä kirkkoherran ja 

muiden päättävien elinten toimeksiannoista ja niitä välitetään eteenpäin viestinnän keinoin. 

Tällöin puhutaan johtamisviestinnästä.92 

Viestintäjohtaminen on taas se keinovalikoima, jonka viestinnästä vastuussa oleva 

henkilö valitsee johtamisen viestittämiseksi perille.93 

Viestinnän asiantuntijan osaaminen jaotellaan yhteisöviestinnän perusosaamiseen ja 

erityisosaamista vaativiin tehtäviin.94 

Erityisosaamista vaativat tehtävät edellyttävät jonkin erityistaidon osaamista ja 

sisällöntuotantoa kyseistä erityisosaamista käyttäen. 

Erityisosaamiseksi lasketaan verkkoviestintä, valokuvaus, graafinen suunnittelu, 

viestinnän koulutus ja journalistinen työ.95 Voi olla, että henkilön työ painottuu juuri tiettyyn 

erityisalaan, jolloin se ei ole eritysosaamista. Työtehtävien sisältö on määritelty hyvin 

tarkkaan vaativuustason mukaan. 

Verkkoviestintä ja journalistinen työ lasketaan usein yleisosaamiseen. Nykyaikana 

sosiaalisen median hallintaa pidetäänkin varmasti yleisosaamisena myös muualla kirkon 

toimissa kuin viestintäosastolla. Taitto-ohjelman ja kuvankäsittelyohjelman hallinta mainitaan 

usein työpaikkahakemuksissa, ja niihin liittyvä osaaminen painottuu nykyisin myös 

yleisosaamisen puolelle. 

Audiovisuaalisen materiaalin toimittaminen ja tuottaminen on aina erityisosaamista.96 

Näihin erikoistehtäviin perehtyneitä henkilöitä löytyy usein tuomikapituleista ja 

kirkkohallituksen viestintäosastolta, kuten myös muita erityisosaajia. Palveluja voidaan ostaa 

myös alihankintana. 

Monessa seurakunnassa viestinnästä vastaavia henkilöitä on yleensä vain yksi tai 

muutama, jolloin erityisosaamisen tarve ja työkuormitus kasvavat suuriksi. Henkilö ei 

kuitenkaan saa välttämättä hallitsemiensa erityisosa-alueiden tasoista korvausta työstä ja 

 
91 Akavan erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö (Viesti ry) 2010, 7. 
92 Akavan erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö (Viesti ry) 2010, 9. 
93 Akavan erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö (Viesti ry) 2010, 9. 
94 Akavan erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö (Viesti ry) 2010, 10. 
95 Akavan erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö (Viesti ry) 2010, 10. 
96 Akavan erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö (Viesti ry) 2010, 10. 



25 

 

työtehtävien taso vaihtelee paljon. Tällöin työn rajaamiseen ja ohjaamiseen tulisi kiinnittää 

huomiota seurakuntien johdon puolelta. Jos henkilö pysty toimimaan johtotason tehtävissä, 

hänellä tulisi olla suorittavan ja asiantuntijatason kollegoita ja vaikka heidänkin tulisi kuulua 

osaamisensa perusteella viestintäosastolle, heistä tehdään usein oheisviestijöitä, kuten eri 

työalojen sihteerit ja toimistosihteerit. Viestintätoiminnan yleisyydestä huolimatta sen 

osaamista ei pitäisi aliarvioida. 

Tiedotuksen työalan alkuaikoina tällainen omatoiminen osaamisen kerryttäminen ja 

vastuiden lisääminen oli tyypillistä, kun työ haki muotoaan ja sisältöään.  

Journalistinen osaaminen oli vahvaa, koska ensimmäisillä viestinnän toteutuksen 

suunnittelijoilla oli taustaa lehdistöstä. Audiovisuaalinen tuotanto oli ensimmäistä 

erityisosaamista aina 90 – luvulle asti, ja tätä erityisosaamista käytettiin jo tiedotustoiminnan 

alkuaikoina 1970 – luvulla. 

Sekä viestinnän yleisosaaminen että erityisosaaminen jaetaan kolmelle eri 

vaativuustasolle: suorittava taso, asiantuntijataso ja johtotaso.97 

Suorittavan tason työnimikkeitä ovat tiedotussihteeri ja tiedotusassistentti. Työnkuva 

koostuu perustoimistotyötä kuten kokousten järjestelyä ja sihteerinä toimimista (mikä ei ole 

itsestään selvää), tiedotteiden laadinnasta ja erilaisista organisaation rutiininomaisista 

viestintätehtävistä sekä erityisosaamisen perustoiminnoista. Työhön kuuluu usein myös 

asiakaspalvelua, verkkoviestinnän ja toimintakalentereiden ylläpitoa, päivitystä ja 

rutiininomaisia viestintään liittyviä hankintoja.98 

Asiantuntijatasolla keskeisiä työtehtäviä ovat erilaisten viestintähankkeiden ja -

projektien suunnittelu ja toteutus yleensä tiedottajan tittelillä, kuten seurakuntavaalien ja 

kirkkoherranvaalien kokonaisviestintä. Lisäksi tälle tasolle kuuluu yhteydenpito eri 

sidosryhmiin ja kohderyhmiin sekä erilaisten yhteistoimintasuunnitelmien toteutus koskien 

myös erityisosaamista. Tehtävien aikataulutus, delegointi, budjetointi ja seuraaminen 

kuuluvat asiantuntijatason tehtäviin. Tähän tehtävään kuuluu myös paljon 

viestintämateriaalien suunnittelua, kuten verkkopalveluiden ja grafiikan osalta. Toisin sanoen 

tiedotuksen yleisilmeen käytännön hoitaminen kuuluu asiantuntijatason tehtäviin ja 

tiedottajan tehtävä on siis asiantuntijatyötä.99 

 Johtotason tehtävissä henkilö vastaa koko seurakunnan viestinnän osa-alueista tai 

seurakuntayhtymän viestinnästä. Tehtävässä puhutaan strategiatason päätöksenteosta ja 

 
97 Akavan erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö (Viesti ry) 2010, 11. 
98 Akavan erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö (Viesti ry) 2010, 12. 
99 Akavan erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö (Viesti ry) 2010, 13. 
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yhteyksistä kirkon johto- ja asiantuntijaelimiin sekä yhteiskunnan instituutioihin kuten 

lehdistöön. Kokouksiin osallistutaan puheenjohtajana tai asiantuntijana. Tehtävään kuuluu 

viestinnän koulutusta ja projektien sekä viestintään vaikuttavien muutosten esittelyä 

johtotasolle, usein myös oman osaston ulkopuolella, henkilöstöjohtamista ja muuta 

organisaation muutosjohtamista.100 

 

Viestinnän alan asiantuntijoiden yhdistys, joka on muuttanut nimensä Viesti ry:ksi, sekö 

Akavan Erityisalojen liitto tekivät vuosille 2018–2020 palkkasuositusesitteen kaikille 

viestinnän asiantuntijoille. 

Asiakirja korostaa, että johtotason tehtävissä toimivan tulee tuntea viestintäalan lainsäädäntö 

ja henkilöstölainsäädäntö.101 Varmasti onkin tarpeellista tuntea lehdistön eettiset säännöt ja 

esimerkiksi Julkisen Sanan Neuvoston toiminta. Varsinaista tietoa tiedotustyötä tekevien 

työsuhteeseen liittyvistä ongelmista ei ole kuitenkaan julkaistu. 

 

3. Tutkimuksen tehtävä ja tutkimuksen toteuttaminen 

3.1 Tutkimustehtävä 

 

Tutkimustehtävänä on ollut tutkia lähinnä aineistolähtöisesti ja mahdollisuuksien mukaan 

teoriasidonnaisesti, eli abduktiivisesti tiedotustyön historiaa sekä nykyhetkeä.  

Tutkimuskohdetta on tämän lisäksi tutkittu empiirisesti haastattelemalla Espoon 

seurakuntayhtymän entisiä tiedotuksen asiantuntijoita, jotta saadaan kokonaiskuva käytännön 

tiedotustyöstä. 

Historia palvelee seurakuntayhtymän itseymmärryksen, kuten esimerkiksi 

toimintakulttuurin ja historiallisen omakuvan tarpeita ja sitä kautta ymmärtämään tiedotuksen 

nykytilaa.  

Ennen tutkimuksen tekemistä on tutkittu eri viestinnän osa-alueiden teoriapohjaa ja 

perehdytty nykyaikaiseen tiedottajan työnkuvaan. Tästä on saatu pohjaymmärrys ja 

vertailukohta tutkimusta varten. 

Tutkimustehtävä on aloitettu ottamalla selvää tiedotustoiminnan käynnistämisestä ja 

siihen liittyvästä organisaation ohjauksesta esimerkiksi yhtymän toimintasuunnitelmien ja 

 
100 Akavan erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö (Viesti ry) 2010, 15. 
101 Akavan erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö (Viesti ry) 2010, 4. 
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raportointipöytäkirjojen kautta. Kun toimintapuitteet on luotu, tehtäväni on tutkia tiedottajan 

työn sisältöä.  

Kun tiedottajan työn perussisältö on tutkittu, siirryn tutkimaan viestintätyön muutosta 

kronologisesti uusien viestintätyökalujen käyttöönoton kautta ja tutkin, miten nämä 

tapahtumat ovat vaikuttaneet viestintäorganisaatioon.  

Tehtävä jatkuu haastatteluilla, jotka liittyvät etenkin viestintätyön edellä mainittuihin 

kehityskohtiin työn organisoinnin ja vakiinnuttamisen suhteen. Haastattelujen lopuksi tutkin 

haastatteluissa esiin nousseita ajatuksia viestinnän onnistumisesta.  

Viimeinen tutkimusprosessi lähtee liikkeelle asiasta saamani kokonaiskuvan 

yhteenvedosta. Peilaan kirkollisen ja seurakunnallisen viestinnän muutosta suomalaisen 

yhteiskunnan, Espoon kaupungin ja mediakentän kehitykseen. 

Tutkimustehtävän asetus liittyy siihen ongelmaan, että seurakuntien viestintätyötä on 

tutkittu hyvin vähän sellaisenaan. Asiaa on tutkittu lähinnä tavallisen organisaatioviestinnän 

pohjalta tai sitten tehty pragmaattisia kirjasia seurakuntien käyttöön sen sijaan, että aiheesta 

olisi voinut tehdä omia tieteellisiä teorioita. Tämän takia asiaa on pakko lähestyä empiiriseltä 

ja historialliselta kannalta.   

Teologisen organisaatioviestinnän kehitystä tulee taas verrata muiden vastaavien 

organisaatioiden viestinnällisiin toimintatapoihin historian saatosta nykypäivään. 

Ohessa viestinnän kehitykseen ja nykytilaan liittyvät apukysymykset: Miten viestintää 

on johdettu ja pyritty johtamaan; millainen journalistinen eetos on näkyvissä, eli journalismin 

ja seurakuntayhtymän tiedotuksen suhde. 

Sähköisen viestinnän kehitys, viestinnän tarkoituksen ja tavoitteiden kehitys – milloin 

tiedotus muuttui viestinnäksi vai muuttuiko lainkaan (löytyy toimintasuunnitelmista ja 

virkojen perustamista koskevista päätöksistä yms. dokumenteista). 

Viestinnän henkilöstön kehitys seurakuntayhtymässä, siihen liittyen viestinnän 

käytännön sisällöt: miten työnkuva on muuttunut ajan ja uusien välineiden myötä. 

Muutosta voi jaotella eri tavoin, kuten sähköiseen viestintään, radioviestintään ja myöhemmin 

verkkoviestintään. Viestintäkokonaisuutta kutsutaan tässä yhteydessä yhteisöviestinnäksi. 

Seurakuntien yhteisöviestintä sisältää yhtymän ja seurakuntien viestinnän, tiedotuksen 

ja niiden tarkoituksen eri aikoina, resurssit sekä työnkuvan muutoksen.  

Viestinnällisen yhteistyö esimerkiksi kirkon mediasäätiön ja Lastenkirkon kanssa on 

tärkeä kokonaisuus. 

Tässä työssä keskitytään lähinnä tiedotustoimintaan ja tiedotustekniikoihin, ei niinkään 

muuhun viestintään tai toimitustyöhön. Tämän vuoksi lehden toimitus ja siihen liittyvä 
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journalistiikka on jätetty pois, koska ne eivät kuulu suoraan yhtymän tiedotusorganisaation 

tiedotustoimintaan vaan muodostavat oman kokonaisuutensa toimittajinensa, lisäksi lehti on 

tuotettu alihankintana esimerkiksi Kustannusosakeyhtiö Kotimaalta, eikä näin ollen ole 

suoranaisesti yhtymän työtä. Yhtymän pääpaino on tiedotuksessa, kun taas lehden pääpaino 

on toimitustyössä, vaikkakin lehti on osa yhtymän viestintää. 

Työ on rajattu varsinaisen viestintähenkilöstön hankkimisen alusta lähtien sosiaalisen 

median käyttöönottoon saakka. 

 Sosiaalisen median aikana viestinnän toteutus ja käyttö on laajentunut yhtymän 

organisaatiosta yksittäisten työntekijöiden, seurakuntalaisten ja heidän sekä seurakuntalaisten 

muodostamien osayhteisöjen, etenkin seurakuntalaisten omien osayhteisöjen käyttöön ja näin 

ollen laajentanut viestintäkenttää sen verran laajaksi, että sen tutkiminen olisi näissä puitteissa 

mahdotonta. Viestintä on läpäissyt koko organisaation, ja viestintä muokkaa organisaatiota 

eikö toisinpäin.  

Ajallisesti työn rajaus on vuodesta 1973 sosiaalisen median aikaan, eli rajaus on 

sosiaalisen median käyttöönoton kynnyksellä vaikkakin tuloksia joudutaan peilaamaan 

nykytilanteeseen, jotta saadaan sosiaalisen median vaikutus täysin näkyviin työn suhteen. 

Tutkimuksen tarkoituksena on toisin sanoen ottaa selvää, millaista tietoa 

menneisyydestä eli seurakuntayhtymän tiedotustoiminnasta on saatavilla käyttämällä 

tiedotusvälineitä tutkimuksen materiaalina, samalla tavalla kuin medioita ja niiden kehitystä 

on tutkittu historiassa. 102 

Lehdistöhistoria ei koske tiedotustoimintaa, mutta sitä kvalitatiivisesti tarkastelemalla 

pääsee selville viestintätyön toimintaympäristöstä, joka vaikuttaa osaltaan tiedotustyön 

luonteeseen. 103  

Tutkimuskohteena on käsite kirkollinen tiedotus. Tämän vuoksi voidaan käyttää 

käsitehistoriallista lähestymistapaa, jossa tutkitaan käsitteen muutosta ja sisältöä 

historiallisessa kontekstissa. Tiedotushistoriaa tutkitaan siis kirkollisessa ja uskonnollisessa 

kontekstissa. 104  Tällaisessa tutkimusmetodissa ei käytetä vain yhtä lähestymistapaa, vaan 

käytetään perinteisten tutkimustyökalujen kuten haastattelujen, lähdemateriaalin ja teorioiden 

lisäksi myös erilaisten kulttuuriympäristöjen kontekstien analyysiä ja niiden taustalla 

vaikuttavien aateteorioiden ja organisaatiokulttuurin analyysiä. 105   

 
102 Oinonen & Railo 2012, 7. 
103 Antila et al. 2013, 127. 
104 Antila et al. 2013, 139. 
105 Antila et al. 2013, 140. 
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Haastattelu on myös tällaisessa käsitteellisessä historiantutkimuksessa olennainen 

tekijä, jolloin pyritään painottamaan faktoja ja yhdistelemään haastattelutietoja 

lähdemateriaaliin toteutetun tutkimusprosessin mukaisesti. 106  

Historiallinen metodi edellyttää organisaatiotutkimuksen kautta tutkimuksen läpäisevän 

kirkollisen hallintohistorian tutkimusta. Hallintohistoria pitää sisällään hallintokulttuurin eli 

organisaation toimintatavat ja käytännöt. 107      

Tutkimuksessa kirkkoa ei voi tarkastella mielestäni kolmannen sektorin toimijan 

näkökulmasta, koska kirkkohallinto on valtion ohella autonominen kokonaisuus esimerkiksi 

lainsäädäntö- ja toimeenpanovallan kautta. Kirkollisen toiminnan itseisarvo ei ole sidoksissa 

mihinkään muuttuvaan maalliseen agendaan, eikä kirkolla ole aiheesta tehdyistä tutkimuksista 

ja mediafoorumeista huolimatta virallista poliittista kantaa yhteiskunnan toiminnan suhteen.  

Seurakunnallinen tiedottaminen on osa seurakunnan yhteisöviestintää. 108   Tämän 

vuoksi tiedottamisen yhteydessä käsitellään myös muita seurakunnallisen yhteisöviestinnän 

muotoja kuten mainontaa ja markkinointia, suhdetoimintaa, radio- ja tv-työtä, sosiaalista 

mediaa sekä seurakunnallista journalismia eli lehdistöä. 

Tässä tutkimuksessa ei tutkita tiedotuksen kokemista vastaanottajan näkökulmasta. 

Tiedotus on edelleen lähinnä yksisuuntaista tiedon välitystä, joka on itsessään totuusarvoista 

eikä siinä ole paljoa varaa erilaiseen tulkintaan.  

3.2 Tutkimusaineisto 

 

Materiaalina ovat pöytäkirjat ja muu tiedotuksesta laadittu dokumentaatio kuten 

toimintakertomukset, kirjat ja niin edelleen. Tärkein materiaali on kuitenkin yhtymän 

pitkäaikaisen tiedotussihteerin ja tiedottajan Marja Hynnisen haastattelu, joka oli ainoa 

yhtymän päätoiminen tiedotuksesta vastaava henkilö aina 2000-luvulle asti. Hänen lisäkseen 

haastatellaan henkilöitä, jotka ovat olleet tiedotusosaston perustamisen alusta alkaen mukana. 

Myös vanhat päätöksentekodokumentit ja muu tausta-aineisto ovat tärkeitä 

tutkimusmateriaaleja, joiden pohjalta teen johtopäätöksiä ja johdan päätöksistä kysymyksiä. 

Kaikki dokumentaatio on saatavissa Espoon seurakuntayhtymän arkistosta, joka on 

pääasiallinen tietolähde. Arkiston sijasta voidaan käyttää Kansalliskirjaston kokoelmia. 

Tässä asettaa haasteensa materiaalin runsaus ja valikoimattomuus verrattuna 

yksilöitävään ja tehokkaaseen tarpeeseen kuten myös työn kaksiosainen tavoite: Historiallinen 

 
106 Antila et al. 2013, 156. 
107 Antila et al. 2013, 251. 
108 Issakainen 1992, 9. 
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katsaus ja viestintäanalyysi sekä – konsultaatio yhtä aikaa. Erilaiset haastattelut antavat 

todellisen kuvan päätösten takana ja tuovat esille myös esimerkiksi ongelmakohtia. 

3.3 Aineiston analyysi ja tutkimusstrategia 

 

Tutkimusaineistoa on analysoitu pääasiassa kvalitatiivisin menetelmin. 

Henkilöhaastatteluissa on pyritty kysymysten avulla kartoittamaan toimintaympäristön 

muutoksia. Tutkimusmenetelmä muistuttaa paljon historiallista analyysiä, mutta historiassa 

esiin nousseita asioita verrataan alan historiallista muutosta kuvaaviin teorioihin ja viestinnän 

muihin käsitteisiin. Painopiste tarkastelussa ei ole viestinnän tuotosten tarkastelussa mikä 

kaatuu sulaan mahdottomuuteensa, vaan viestintäorganisaation, viestinnän tuotannon ja 

organisaation muutoksessa, mitkä kertovat työn painopisteistä yhtä paljon kuin suora 

aineistoanalyysi.  

Vanhan sanonnan mukaan tiedotuksen on tarkoitus ”vastata kysymykseen, jota kukaan 

ei esitä”. 109 Tiedotuksen luonteeseen kuuluu siis organisaatiolähteinen viestinnän tarpeen 

luominen, joka syntyy organisaation omasta käsityksestä itsestään toimijana ja tiedon 

välittäjänä vuorovaikutuksen lisäksi. Organisaation käsitykseen itsestään liittyy taas ajatus sen 

toimintatarkoituksesta ja tavoitteista sekä periaatteista niiden saavuttamiseksi. Nämä asiat 

muuttuvat ajan saatossa ja organisaation tavoitteet joutuvat sopeutumaan muuttuvaan 

toimintaympäristöön, ja sen mukana viestintä.  

Tästä huolimatta organisaation toiminta ja tiedotus eivät ole saman asian katsomista eri 

näkökulmista, vaan palvelevat eri asiaa. Organisaatioviestintä operatiivisella tasolla on 

toiminnasta tiedottamista, kun taas strategiatasolla suunnitellaan tulevaisuutta laajemmasta 

näkökulmasta. Silloin esiin nousee muun muassa organisaation toimintatavoitteet, 

ympäristöanalyysi, arvot ja visiot, joiden pohjalta muodostetaan mielikuva organisaatiosta ja 

sen tulevaisuudesta.  

Viestinnän tehtävänä ei ole kuitenkaan varsinaisesti luoda sisältöä, vaan välittää sitä 

eteenpäin. Tämän takia viestinnässä tyydytään käytännön työhön organisaation tahtotilan 

mukaisesti. Organisaation käytännön tarpeiden viestiminen voi pohjautua johtamiseen, 

markkinointiin, mainontaan, journalismiin, henkilöstöpolitiikkaan ja niin edelleen. Viestintä 

ei siis pohjaudu itseensä, vaan palvelee organisaation tahtotiloja.  

Edellä mainittujen syiden vuoksi organisaatioviestintä on hyvin käytännönläheinen 

työala, josta ei ole luotu teorioita varsinaisia viestinnän organisaatioteorioita lukuun ottamatta. 

 
109 Hynninen, haastattelu, 30.10.2021. 
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Teorian puuttuminen tekee työstä automaattisesti aineistolähtöistä ja mikä tärkeämpää, 

viestinnän tarkastelua tehdään sen toteuttamisen tutkimisen kautta. Tämän syyn takia en 

perehdy työssäni esimerkiksi sisäiseen tiedotukseen tai tutki seurakuntalehden journalismia ja 

tee niistä analyysiä, koska ne eivät palvele tutkimuskysymystä, vaan omia tavoitteitaan. 

 Tutkimusstrategiani mukainen tutkimusmenetelmä on empiirinen110  Käyn kuitenkin 

läpi kokonaisuuden kannalta tärkeitä viestinnän teorioita. Tutkimus siis koostuu 

konkreettisista havainnoista ja niiden analyysistä. Tutkimuksessani analysoin kootusta 

tutkimusaineistosta eli arkistolähteistä työn rungon.  Aineisto koostuu lähinnä Espoon 

seurakuntayhtymän viestinnän organisaatioiden suunnitelmista ja päätöksistä. Arkisto on 

Espoon seurakuntayhtymän ylläpitämä virallinen taho, jota koskee esimerkiksi julkisuuslaki. 

Osa arkistomateriaalista on löydettävissä myös Helsingin yliopiston arkistolähteistä.   

Arkistotiedot koskevat siis yhtymän viestintäorganisaatioiden hallinnollista 

päätöksentekoa, jonka kautta on helppo analysoida edellä mainittujen näkökulmien kautta 

tiedotuksen luonteen ja tiedotusympäristön muutosta. Tutkimusanalyysi on luonteeltaan 

auktoriteettilähtöinen. 111  Tällä tarkoitetaan sitä, että työssä nojaudutaan organisaation 

viralliseen ja historian täysin kattavaan käsitykseen toiminnasta. 112 Asioita tulkitaan usein 

siitä näkökulmasta, kenellä on valta tehdä tulkintoja. 113  Tosin arkistolähteiden kautta on 

myös mahdollista analysoida sitä, kuinka yhteisymmärryksessä päätöksiä on tehty, jolloin 

voidaan tehdä lisätulkintoja pelkkien päätösten lukemisen sijaan. Edellä mainitusti 

viestinnässä joudutaan vastaamaan oletettuihin kysymyksiin. Arkistolähteiden äärellä 

joudutaan miettimään, mitä niiltä halutaan kysyä. 114 Asioiden oikea luonne voi jossain määrin 

jäädä dokumenttien ulkopuolelle.  

Empiirisen tutkimuksen yhtenä sovellutuksena voidaan pitää historiatutkimusta, jota ei 

pidä sekoittaa historiaan tieteenalana kuuluvaan historiantutkimukseen, joka usein on 

teorialähtöistä. 115 Kyse on laadullisesta analyysistä, jossa pyritään hahmottamaan 

tutkimuskohdetta ajan ja paikan rajaamassa tilanteessa ja ympäristössä. 116 Tutkimustapa on 

hermeneuttinen analyysi, eli pyritään tulkitsemaan yksityiskohtien kautta asiaan liittyviä 

kokonaisuuksia. 117 Kokonaisuuksien tulkintaa käytetään usein muiden analyysimenetelmien 

 
110 Jyväskylän yliopisto, 2015.   
111 Faire & Gunn 2011, 14.   
112 Faire & Gunn 2011, 14.   
113 Faire & Gunn 2011, 19.   
114 Faire & Gunn 2011, 20.   
115 Jyväskylän yliopisto, 2015.   
116 Jyväskylän yliopisto, 2015.   
117 Jyväskylän yliopisto, 2015.   
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yhteydessä.118 Tutkimuksessani toisena hermeneuttisen analyysin keinona käytän 

haastattelujen tulkintaa dokumenttien aineistonhankintamenetelmän ohella. Haastattelut 

lisäävät käsitystä tiedotustyöstä, siihen liittyvistä odotuksista ja jännitteistä 

toimintaympäristön muutoksen ohella työntekijöiden näkökulmasta, ja se on lähteenä yhtä 

tärkeä kuin dokumenttien luoma kokonaiskuva tiedotustyöstä, etenkin kun haastatellaan 

useampia henkilöitä, jotka ovat olleet tekemisissä eri tiedotustehtävissä. Tätä kautta saadaan 

monta eri näkökulmaa ja lähestymistapaa tiedotustyön kokonaisuuden analysointia varten. 

Aineiston-hankintamenetelmänä haastattelu tuottaa empiirisiä havaintoja, mielipiteitä ja 

käsityksiä. 119 Haastattelemalla saavutettujen tietojen analysointi tuottaa käytännön tietoa 

tiedotuksen käytännön toteutuksesta, sen tavoitteista ja haasteista. Vastaavaa käytännön 

tuntemusta ei voi saavuttaa teorioiden tulkitseminen ja analysoinnin kautta.        

Historiatutkimuksessa on tapana kiinnittää huomiota tietynlaisten ilmiöiden ja 

tapahtumien toistuvuuteen historian kuluessa eri muodoissa. Vaikka asiat muuttuvat, niiden 

perusluonne ja tavoitteet säilyvät samana vuodesta toiseen. Pitkän työuran tehneillä 

henkilöillä on yleensä perspektiiviä huomioida asioita, jotka tulevat esille uudestaan, näin 

myös Marja Hynnisen kohdalla. 120 Eri asia on, osataanko aikaisemmin opittujen asioiden 

antamia kokemuksia hyödyntää.  

Toimintaympäristön analysoinnissa on ollut apuna Leif Åbergin kirja yhteisöviestinnän 

historiasta suomessa. Kirjassa kuvattu yhteisöviestinnän kehitys suomessa on tapahtunut 

pääosin yhtä aikaa Espoon seurakuntayhtymän tiedotustyön kehityksen kanssa, ja 

tiedotustyön järjestöt ovat olleet olennaisia myös kirkollisen tiedotustyön kannalta. 

Espoon seurakuntasanomat ovat olleet osa yhtymän tiedotustyötä. Analysoimalla 

seurakuntasanomien luomaa kuvaa Espoon seurakuntien syntymisestä ja kehityksestä sekä 

yhteistyöstä saadaan kuva yhteiskunnan rakennemuutoksen pohjalta syntyvästä uudenlaisesta, 

modernista toimintaympäristöstä, jossa tiedotustyötä kehitettiin eri tavoin tiedotuskanavien 

ehdoilla.   

 

 

     

 
118 Jyväskylän yliopisto, 2015.   
119 Jyväskylän yliopisto, 2015.   
120 Hynninen, haastattelu, 30.10.2021. 
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4. Espoon seurakuntayhtymän tiedotustyön muutos 
viestinnäksi 

4.1 Tiedotustoiminnan käynnistys ja ohjaus Espoon 
seurakuntayhtymän organisaatiossa  

 

1965 Espoon seurakuntien kirkkoherrainkokous teki yhteisen kirkkovaltuuston ehdotuksen 

pohjalta kirkkohallintokunnalle (seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto) ehdotuksen 

tiedotuksen kehittämistoimikunnan perustamisesta.121 Kirkkohallintokunta teki päätöksen 

maaliskuun kokouksessaan. Toukokuussa 1965 hallintokunta puheenjohtajanaan J.H 

Jääskeläinen päätti alue-edustukseen perustuvan toimikunnan kokoonpanon ja sen 

täydentämisen myöhemmin asiantuntijajäsenellä. Suomenkielisen papiston edustajaksi tuli 

Ylijoki, joka toimi samalla koollekutsujana. Ylijoki oli myös kirkkohallintokunnan 

edustaja.122 Lokakuussa 1965 kirkkoherra Ylijoki toimitti tiedotustoiminnan 

kehittämistoimikunnan (käytetään kirkkohallintokunnan pöytäkirjoissa nimeä 

tiedotustoimikunta) mietinnön tiedotustoiminnan organisaatiomalliksi kirkkohallintokunnalle. 

Tällöin todettiin, että vuonna 1966 taloudelliset resurssit eivät ole vielä käytössä koska 

vuoden talousarvio on jo lyöty lukkoon.123  

Tiedotustoimikunnan kehittämistoimikunta perustettiin siis maaliskuussa 1965 ja toimikunnan 

kokoonpano päätettiin toukokuussa 1965 kirkkoneuvostojen ehdotuksen mukaisesti. 

Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin myöhemmin lääninrovastiksi valittu Leppävaaran 

uuden seurakunnan kirkkoherra Vilho Ylijoki.124 

 Tiedotustyön aloituksen jälkeen kestää kuitenkin aina vuoteen 1972 asti, ennen kuin 

seurakuntayhtymän oma sanomalehti Espoon Seurakuntasanomat alkaa ilmestyä, ja 

tiedotussihteeri aloittaa työssään varsinaisesti vasta vuonna 1974 tultuaan kuitenkin valituksi 

jo vuonna 1973. Näin voidaan päätellä, että seurakuntayhtymän suunnittelutyössä ja 

toteutuksessa oli pitkä aikaväli 1960-luvun lopusta 1970-luvun alkuun.     

Ylijoella oli taustaa kirjallisuudentutkimuksessa ja järjestötoiminnassa, hän toimikin 

Etsijä-lehden päätoimittajana, Kotimaa-lehdessä ja kirjoitti kirjoja.125 

 
121 Espoon Kirkkoherrain kokousten pöytäkirjat 1965. 
122 Espoon kirkkohallintokunnan pöytäkirjat 1965 
123 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
124 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
125 Helsingin Sanomat 7.1.2007 
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Syyskuun toimikunnan kokouksessa Todettiin, että seurakunnan viestintä pohjautuu 

lähinnä tapahtumatiedotukseen ja paikallislehtien juttuihin satunnaisesti sekä 

organisaatioviestintään.126 

Tämän pohjalta päätettiin kartoittaa ja tutkia seurakuntalehden perustamisen 

mahdollisuutta tai tilan hankkimista muista seurakuntalehdistä ja ilmoitusten laadun 

parantamista.127 

 

Toinen asia (rinnalla) oli tiedotussihteerin rekrytoinnin tarve.128 Asiassa päätettiin konsultoida 

Helsingin seurakuntayhtymän viestintäpäällikköä, silloista Kirkko ja Kaupunki – lehden 

päätoimittajaa Erkki Kariota.129 Hän toimi myöhemmin Kirkon tiedotuskeskuksen 

perustettuaan sen johtajana ja Kotimaa-lehden päätoimittajana.130 .  Sittemmin hänet valittiin 

100 vaikutusvaltaisen suomalaisen teologin joukkoon.131 Näin ollen hän muovasi paljon 

kirkon tiedotustoimintaa. 

Jäsenistöön kuului myös yhteiskuntatieteiden tohtori, Kauppias-lehden päätoimittaja Heikki 

Nuutinen, joka on tutkinut lehdistöä ja toiminut vähittäiskaupan alalla.132 

 

Päätettiin tiedustella kaikilta suurilta yhdeksältä kaupunkiseurakunnalta niiden 

tiedotustoiminnasta ja seurakuntalehdistä.133 

 

Syyskuussa 1965 saatujen vastausten pohjalta kuudesta seurakunnasta yhdessä oli 

päätoiminen tiedotussihteeri, kaikilla näillä oli seurakuntalehti, joka ilmestyi keskimäärin 4-6 

kertaa vuodessa osoitteettomina (tämä oli yleinen toimintamalli pitkään) eli lehden teossa 

lähdettiin jo 1960-luvun puolivälin kirkolle positiivisessa ilmapiirissä ajatuksesta, että 

tiheämmin ilmestyvä lehti ei tulisi kyseeseen mutta tämä johtui lähinnä tehtävän 

tiedotuspuolen resurssien vaatimuksesta rajallisesta ajankäytössä.134 

 

Tiedotussihteerin päätehtäviksi määriteltiin seurakuntalehden toimitus, ohjata 

paikallisseurakuntien tiedotustoimintaa lähinnä ilmoitusten työstämisen kautta, hoitaa 

 
126 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
127 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
128 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
129 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
130 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
131 Seppälä 2017. 
132 Nuutinen, 1983. 
133 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
134 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
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ilmoitustoiminnan lisäksi tiedotustoimintaa eri tiedotusvälineisiin, tässä vaiheessa puhuttiin 

radion ja lehdistön lisäksi jo televisiosta.135 

Alustava toimintamalli tiedotustoiminnan toteuttamiseksi Espoon seurakunnissa olisi siis 

seuraavanlainen: Perustetaan tiedotussihteerin virka, joka on edellytys tiedotustoiminnan 

päivittäiselle toteutukselle, julkaistaan seurakunnan artikkeleita selvityksen mukaan parhaiten 

toteutettavassa painettavassa omassa lehdessä, johon löytyy toimituskuntaa ja luodaan 

tiedotustoiminnan organisaatio yhtymän ja seurakuntien tasolla.136 Näin siirryttiin jo siis 

tiedotusajatteluun. 

 Osaamisvaatimuksissa ei lähdetty siitä, että valittavan henkilön tulisi olla sekä teologi 

että journalisti vaan jompikumpi.137 Voisi kuvitella, että teologinen pätevyys olisi valttia 

tehtävään 1960-luvulla, mutta nykyisin tiedotustoiminnan ammatillisuus on erillään teologian 

tutkinnosta. 

Palkkaus olisi nykyrahassa noin 2000 euroa kuussa, työ oli kohtuullisen arvostettua ja 

vaativaksi miellettyä koska tuossa vaiheessa 60-lukua kokeneen kuorma-autonkuljettajan 

palkka oli noin 1000 euroa nykyrahaa kuukaudessa.   

 

Näiden tiedotustoiminnan toteutustapojen teoreettiseksi pohjaksi päätoimittaja Nuutinen 

haastatteli Kariota ja teki muistion Espoon seurakuntien tiedotuksen toteuttamisen 

teoreettiseksi pohjaksi. Nuutisen mallissa henkilö toimisi ohjaustehtävissä seurakuntiin päin 

ohjaten toimihenkilöitä ja luottamushenkilöitä, jolloin hänen tittelinsä olisi 

tiedotuspäällikkö.138 

Espoon osan julkaisua vaihtuvasti Kirkko ja Kaupunki-lehden mukana Nuutinen piti 

posti- ja toimittamiskustannusten vuoksi (oma toimittaja?) liian kalliina ratkaisuna. Posti- ja 

lennätinlaitos kontrolloi postituskustannuksia ja määritteli ne lehtityypin ja muiden 

ominaisuuksien mukaan. 

Sen sijaan oman lehden julkaisu neljästi vuodessa olisi taloudellisesti esimerkiksi 

postimaksujen osalta järkevää.139 

 Lokakuun 1965 kokouksessa todetaan, että pidetään parhaana vaihtoehtona kaikkiin 

Espoon talouksiin osoitteettomana lähetettävä lehti, jota julkaistaan noin neljä kertaa 

vuodessa 4–8 – sivuisena. Asiaa selvitti toimikunnan jäsen toimitusjohtaja Pauli Lehti. 

 
135 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
136 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965  
137 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
138 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
139 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
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Maksettujen ilmoitusten varaan ei lasketa. Tutkitaan mahdollisuutta yhdistää lehti Espoon 

kauppalan kanssa taloudellisen yhteisen hyödyn kautta sen sijaan että keskitytään 

valtalehdistöön.140 

Helsingin tiedotustoiminnan olemassa olevaa johtosääntöä silmällä pitäen luotiin ja 

hyväksyttiin ehdotus Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan johtosäännöksi.141 

 

Johtosäännön pääkohtien mukaan tiedotustoiminnan on tarkoitus tehdä seurakuntatyötä 

tunnetuksi kohderyhmänälehtien lukijat ja tiedotuskanavien kautta tavoitetut henkilöt kuten 

myös seurakuntatoiminnan ulkopuolella; tärkeää on olla yhteydessä eri medioihin kuten 

televisioon ja radioon.142 Toiminnalla ollut aika moderni lähtökohta, kun tiedotusvälineiden 

rooli painottuu jo alkuvaiheessa. 

 

Johtosäännössä määritellään lisää toimintoja toiminnan aloittamiseksi: Perustetaan 

tiedotustoiminnan johtokunta, joka suunnittelee ja valvoo seurakuntayhtymän, seurakuntien 

tiedotusta ja tiedotussihteerin tehtävän toteutusta. Tiedotussihteeri, joka toteuttaa käytännössä 

johtokunnan tavoitteita toimii johtokunnan sihteerinä, yhden jäsenen oltava pappi.143 

Tiedotussihteerin valinnassa painaa kielitaito ja journalistinen pätevyys, johtokunta valitsee 

ehdokkaat tehtävään.144 

 

Johtokunta vastaa seurakunnan lehden ilmestymisestä ja tekemisestä ja on budjettivastuussa 

sekä toiminnan raportointivastuussa kirkkohallintokunnalle ja -valtuustolle.145 Alun perin 

kirkkohallintokunnan esityksestä kirkkoneuvostojen valmisteluiden pohjalta yhteinen 

kirkkovaltuusto perusti lehtityötä ja muuta tiedotustyötä varten tiedotustoimikunnan, joka 

muuttui myöhemmin tiedotustoiminnan johtokunnaksi. 146 

 

Tämän lisäksi tiedotussihteeriin tehtäviin kuuluu yhteydenpito eri toimijoihin, 

tiedotusvälineisiin, seurakuntien avustaminen tiedotustehtävissä, jonkin verran myös pr-työtä 

ja seurakuntalehden päätoimittajana toimiminen.147 

 
140 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
141 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
142 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
143 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
144 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
145 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
146 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
147 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
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Eri seurakunnille valitaan lisäksi omat tiedotustoimikuntansa, niiden tehtävien sisällöstä ei ole 

tarkemmin päätetty.148 

Oman kokonaisanalyysini pohjalta olen saanut kokonaiskuvan tilanteesta. Monilla 

seurakuntien päättäjillä oli tuolloin jo pitkä journalistinen tausta ja yhteyksiä 

tiedotustoimintaa tekeviin organisaatioihin sekä kirkon sisällä ja ulkopuolella.  

Harrastettiin myös mallioppimista muiden organisaatioiden kuten isojen seurakuntien 

toiminnasta. Eniten suunnittelua on vaatinut sopivan painetun lehdistön käyttömuodon 

valitseminen kustannussyistä ja tavoitettavuuden kannalta. Perinteisen tiedotustoiminnan 

lisäksi on annettu paljon arvoa journalistiselle osaamiselle. Tässä mielessä painotus on 

analyysini mukaan muuttunut hyvin paljon verrattuna nykyiseen. 

Elokuussa 1971 päästään vihdoin ratkaisuun lehtiasian toteutuksessa. Perustetaan 

seurakuntien ja Kustannus-osakeyhtiö Kotimaan välillä sopimuksen mukaan lehti, 

seurakuntasanomat (myöhemmin ESSE). 149 Lehdelle tulee oma toimitus ja sen sisältö 

keskittyy tiedottamiseen journalistiikan lisäksi.150 

 

Lehdessä tuodaan esille Kirkon työtä ja toimintaa sekä välitetään tietysti kirkon sanomaa 

lukijakunnalle evankelis- luterilaisen opetuksen mukaisesti.151 

 

Lehdelle valitaan päätoimittaja ja seurakunnat voivat perustaa toimitusneuvostoja ja järjestää 

avustajia lehdelle. 152 Seurakunnat saavat palstatilaa alueensa kysynnän mukaisesti, ja saman 

periaatteen mukaan hoidetaan laskutusta, osa lehdistä laitetaan yleiseen jakeluun.153 

 

Lehden perustamisen suhteen on mietitty nykyaikanakin käytettäviä laskutus- ja 

kustannuslaskelmia sen sijaan että yritettäisiin yleisellä tasolla jakaa kustannuksia, tässä 

suhteessa viestintäorganisaation lehtijulkaisuosaaminen on ollut kriittisessä roolissa. 

 

1972 järjestetään ensimmäinen henkilöstön tiedotusseminaari yhteistyössä Vantaan 

seurakuntien kanssa.154 .  Tällöin alkoi toden teolla sidosryhmätoiminta ja käynnistettiin 

 
148 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1965 
149 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1971 
150 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1971 
151 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1971 
152 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1971 
153 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1971 
154 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1971 
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foorumeita tiedotustyön kehittämiseksi ja huomioimiseksi. 155  Lehden palstatila on 

osoittautunut alusta lähtien liian pieneksi, joten taloudellisista resursseista johtuvasta 

tiedotustilan puutteesta uhkaa tulla pullonkaula tiedotukselle.156 

1973 ollaan vihdoin pääsemässä eteenpäin tiedostussihteerin palkkauksen asiassa, pohditaan 

viran auki julistamista ja tiedotussihteerin työtä varten laadittu ohjesääntö on 

lausuntokierroksella.157Pöytäkirjoista ei löydy mainintaa ohjesäännön sisällöstä eikä sen 

suhteesta tiedotustoimintaa varten yleisesti laadittuun ohjesääntöön.  

 

Lehden osalta pohdittiin lukijakunnan laajenemista ja uutisten kohdistamista seurakuntien 

osalta.158 Tiedotusta suunniteltaessa on huomattu, miten Espoo kasvaa koko ajan ja myös 

koko pääkaupunkiseudun kasvun aiheuttamat haasteet, jotka kohdistuvat kirkon ja 

seurakuntien työhön. 159 

Joistakin asiakirjoista ilmenee ikään kuin” rivien välistä” tiedotussihteerin työn ja 

lehtityön asettelu vastakkaisiksi vaihtoehdoiksi tiedotuksen resurssien jakotilanteessa, mutta 

samaan aikaan on nähty tärkeäksi panostaa paljon henkilöstöresursseja lehden 

toimituskuntaan. 

 

Vuoden 1973 viimeisessä kokouksessa valitaan vihdoin ensimmäinen tiedotussihteerin 

nimikkeellä toimiva tiedottaja, mutta hänen työnsä käytännön järjestelyt kuten työpisteen 

sijainti ja työvälineiden hankinta ovat kesken. 160  Tiedotussihteerin työtä ajatellen pidettiin 

hyvänä ajatuksena sitä, että tiedotussihteeri olisi tekemisissä Espoon kaupungin tiedottajien 

kanssa ja työ saisi sitä kautta synergiaetuja.161 

 

Tiedotussäännössä mainitaan Espoon seurakunnan tunnetuksi tekeminen, tietojen 

välittäminen ja siihen liittyvät avustustehtävät. 162Virallinen päämäärä viittaa tietysti 

lähetyskäskyyn: Evankeliumin keinoin pyritään välittämään seurakuntien viestiä.163 

 

 
155 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1971 
156 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1972 
157 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1973 
158 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1973 
159 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1973 
160 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1974 (tarkistettu) 
161 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1974 (tarkistettu) 
162 Mietintö Espoon seurakuntien tiedotustoiminnasta 1976 
163 Mietintö Espoon seurakuntien tiedotustoiminnasta 1976 
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4.2 Tiedottajan työn aloitus ja kehitys Espoon seurakuntayhtymän 
organisaatiossa 1970–1990. 

 

1974 tiedotussihteerin työ pääsee vasta käyntiin. Tiedotussihteerin työnkuvaa täydennetään 

seuraavilla asioilla: Tiedotussihteerin tulee seurata kirkollista lehdistöä ja tallentaa 

uutismateriaalia ja toimittaa omaa uutismateriaalia lehdille, kuten aikakauslehdistölle.164 

 Toukokuun 1974 kokouksessa käydään läpi seurakuntavaalimainonnan toteutusta 

esimerkiksi bussimainonnalla ja käsiteltiin myös lehden roolia sisäisen tiedotuksen 

toteutuksessa, paikalla oli seurakuntalehden edustus ja seurakuntien tiedotusvastaavat.165 

 

Mielenkiintoista on huomata nykyisinkin monessa organisaatiossa vallalla oleva käytäntö 

erottaa tiedottajavetoinen viestintätyö organisaatiolehden, varsin tiedotuspitoisenkin, 

toiminnasta. Tällainen asettelu voi aiheuttaa jännitettä, varsinkin kun useimmiten tiedottajilta 

odotetaan nimenomaan journalistista osaamista ja panostusta työhön. 

 

Tiedottajan työ on muuttunut liikkuvaksi toimittamiseksi, ja tämän takia tiedottajan tulee 

saada matkakorvauksia.166 

 

Espoon seurakunnan televisiotyö saa alkunsa saman vuonna, kun tehdään elokuva Espoon 

seurakunnista. 167  Tiedottaja on mukana elokuvatyössä, mutta varsinainen tuottaja tulee 

Kirkon tiedotuskeskuksen (nykyinen viestintä) puolesta.168 Tiedotustyöhön tulee vastaan 

ensimmäisen esitteen tekeminen seurakunnan kokous- ja kurssikeskus Hvittorpista, joka on 

ollut seurakuntien omistuksessa vuodesta 1963 lähtien.169 .  Keväällä 1975 tullaan 

järjestämään tiedotusseminaari lehdistölle ja tiedotussihteeri on saanut tiedotustoimikunnan 

sihteerin roolin.170 

 

Tulevaisuudessa tullaan järjestämään tiedotuskampanja, kun Kauniaisten seurakunta 

perustetaan vuonna 1976, tiedotusta tehostetaan valitsemalla kokopäiväinen toimittaja 

seurakuntasanomiin ja mietitään pääkaupunkiseudun yhteistä tiedotuslehteä.171 

 
164 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1974 
165 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1974 
166 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1974 
167 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1974  
168 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1974  
169 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1974 
170 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1974 
171 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1974 
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1975 toimintasuunnitelmassa on keskitytty vahvasti viestinnän parantamiseen ulkoisen ja 

sisäisen viestinnän osalta, ja sitä jatketaan myös seuraavana vuonna.172 

 

 Ulkoisessa viestinnässä käytetään apuna lehdistöä. 173  Paikallislehdet, 

pääkaupunkilehdet ja aikakausilehdet ovat viestinnän aputyökaluja. Alueradio ja TV1:n 

yhteiskunnallinen toimitus ovat audiovisuaalisen sisällön tuottajia ja viestinnän aputyökaluja, 

lisäksi tehdään yhteistyötä Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa.174 

Sisäisessä viestinnässä keskitytään ohjeiden tekoon. 175 Tervetuloa taloon- ohje 

tehdään perehdytettävälle henkilöstölle ja esitteitä Espoon seurakunnista turisteille. 176 

Seurakuntalaisia varten tehdään kirkon toiminnan ABC-opas, hautajaisopas ja niin 

edelleen.177 

 Vuodesta 1975 lähtien tiedotussihteerin asemaa on vahvistettu tiedotuksen 

johtoelimissä kuten tiedotustoimikunnassa, lehden toimituskunnan kokouksissa ja hänellä on 

oikeus osallistua myös muiden työalojen kokouksiin; Tehdään ensimmäinen näyttely ja 

hankitaan moderneja mainosvalotauluja.178 

 1976 perustetaan ensimmäinen toimikunta tutkimaan tiedotustoiminnan tavoitteita ja 

sen vaikutusta, työryhmän työ on hyvin perusteellista. 179 Toimikunta on 

kehittämistoimikunnan alainen.180 

 Ruotsinkieliset seurakunnat saavat oman seurakuntasihteerin hoitamaan tiedotusta 

ruotsikielisessä toimintaympäristössä.181 

  

Pitkän – ja keskipitkän ajan tiedotustoiminnan työryhmän olennaisin kysymys on taas kerran 

seurakuntalehden tuottamisen tilanne ja eri mahdollisuudet lehden tuottamiseen; Pyydetään 

tarjouksia ja mietitään vaihtoehtoja näkyvyyden ja jakelun suhteen, mutta ei päästä vielä 

ratkaisuun.182 Työryhmä otti toiminnassaan huomioon kokonaisvaltaisesti koko 

seurakuntayhtymän talouden ja hallinnon suunnitelmat sekä seurakuntayhtymän perussäännön 

 
172 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1974 
173 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
174 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1974 
175 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1974 
176 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1974 
177 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1974 
178 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1975 
179 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1976 
180 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1976 
181 Espoon seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistoimikunnan pöytäkirjat 1975 
182 Tiedotustoiminnan KTS-työryhmän pöytäkirjat 1976 



41 

 

puitteet.183 Työryhmän suurin anti lienee siinä, että se määritteli hyvin tarkkaan 

tiedotustoiminnan sisällön ja tavoitteet omassa asiakirjassaan, joka on siis tiedotuksen 

johtosääntö.184 

Johtosäännössä tehtiin analyysi tiedotuksesta ja sen kohteista.185 Johtosäännössä määriteltiin, 

mitä tiedotetaan; seurakuntien tiedotustarpeen mukaan, miten tiedotetaan; ihmisten välisesti ja 

teknisten apuvälineiden avulla, missä tiedotetaan: Siellä, missä tavoitetaan ihmisiä.186 

Ihmisten tavoittamiseen vaikutti myös heihin kontaktin ottamisen ajankohta; Viitataan 

ihmisten muuttuviin elintapoihin (tässä otetaan siis huomioon yhteiskunnan rakennemuutos) 

ja sen mahdollistamiin uusiin ympäristöihin, joissa voi toteuttaa tiedotusta.187 Kaikista 

olennaisinta on kuitenkin, kenelle tiedotetaan; Seurakuntayhteydessä oleville ja niille, joilla 

sitä ei ole (tätä yhteiskunnan murroksesta johtuvaa eriytymistä käsitelty myös aikaisemmin) 

pitää luoda yhteyksiä, jotta saadaan tuloksia opiskelemalla uusia keinoja, joita käyttämällä 

saamme huomionarvoa.188  

Ohjeissa näkyy siis hyvin vahvasti seurakuntien kasvu ja yhteiskunnan 

rakennemuutoksesta johtuva tarve viestinnän kehittämiselle, joka on toiminut alkusysäyksenä 

tiedotustoiminnalle. 

Tiedotustoimintaa ohjaamassa on kuusijäseninen tiedotustoiminnan johtokunta, joka 

valittiin nelivuotiskausiksi tiedotustoiminnan ohjesäännön 2. pykälän mukaan. 189Johtokunnan 

johtosäännöstä vastaa seurakuntayhtymän kirkkoneuvosto. 190 

Loppuvuodesta 1976 on perustettu Espoon seurakuntien tiedotustoimisto sijaintinaan 

Espoon Muurala.191 Tästä ei ole erikseen mainintaa pöytäkirjoissa, koska epävirallisesti 

”tiedotustoimisto” on ollut koko ajan olemassa Espoon seurakuntien tiedottajan ja työryhmien 

toimesta. 

1976 alkoi myös vuosikertomusten tekeminen tiedotustoiminnasta. 192  

Vuosikertomuksesta selviää, että tiedotustoimistolla on ollut apunaan kolme valokuvaajaa, 

tiedottaja on käynyt kursseja ja järjestänyt tiedotuskoulutusta ja tiedottanut itsekin 

seurakunnan toiminnasta sekä palvellut ihmisiä tiedotukseen liittyvissä kysymyksissä, on 

 
183 Tiedotustoiminnan KTS-työryhmän pöytäkirjat 1976 
184 Tiedotustoiminnan KTS-työryhmän pöytäkirjat 1976 
185 Tiedotustoiminnan KTS-työryhmän pöytäkirjat 1976 
186 Tiedotustoiminnan KTS-työryhmän pöytäkirjat 1976 
187 Tiedotustoiminnan KTS-työryhmän pöytäkirjat 1976 
188 Tiedotustoiminnan KTS-työryhmän pöytäkirjat 1976 
189 Tiedotustoiminnan KTS-työryhmän pöytäkirjat 1976 
190 Tiedotustoiminnan KTS-työryhmän pöytäkirjat 1976 
191 Tiedotustoiminnan KTS-työryhmän pöytäkirjat 1976 
192 Tiedotustoiminnan KTS-työryhmän pöytäkirjat 1976 
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viestitty seurakuntien toiminnasta liittyen uusiin perustettaviin seurakuntiin ja 

tiedotustoimisto on pitänyt tiedotustilaisuuksia talousarviosta ja seurakuntia käsitteleviä 

artikkeleita on saatu julkaistua lehdistössä.193 

Mietintä Espoon seurakuntien tiedotustoiminnasta valmistui vielä saman vuoden 

aikana. Alkuunpanijana tälle mietinnölle oli Espoon seurakuntasuunnitelma vuosille 1978–

1980, jonka yhteydessä muun muassa seurakunnan tilintarkastajat ovat halunneet selvittää 

tiedotustoiminnan organisaatiota, tavoitteita ja niiden toteutusta sekä lehtiasiaa ja taloudellisia 

resursseja.194 

Seurakuntasuunnittelutoimikunta haluaa talous- ja hallintosuunnitelman liittyen 

resursseihin, esimerkiksi lehtikysymyksessä ja suunnitelman tiedotuksen työvastuiden 

jakautumisesta seurakunnissa.195 

1977 seurakuntien tiedotustoiminta on jakaantunut monen lehden kesken, Kyrkpressen 

ruotsinkielisen seurakunnan ja Länsiväylä Kivenlahden ja Tapiolan seurakuntien lehtinä ovat 

seurakuntayhtymän oman virallisen lehden, Seurakuntasanomien rinnalla toimineet 

ilmoituskanavina.196 Tässä yhteydessä on tuotu esille se ongelma, että laajalevikkisten 

pääkaupungin paikallislehtien uutiskynnys seurakunta-asioissa on korkealla ja sen takia 

näkyvyys ei ole yhtä hyvä kuin muualla Suomessa.197 

Tiedotustoimikunnan sijaan on päätetty perustaa laajempi tiedotuksen 

neuvottelukunta, jonka jäsenistö on monipuolista ja edustusta on myös Helsingin 

yliopistosta.198 Neuvottelukunnalla ei ole samanlaisia valtuuksia kuin vanhalla toimikunnalla, 

vaan se on alistettu asiantuntija- ja esityselimenä yhteisen kirkkoneuvoston toiminnalliselle 

jaostolle.199 

Näin ollen tiedotustoiminnan suunnittelun erityisasema omana organisaationaan on 

lakkautettu. Yksi syy tähän voi olla tiedotustoiminnan vakiintuminen ja normalisoituminen 

Espoossa suhteessa muihin työaloihin. 

Tiedotustoiminnasta tehdään edellä mainittujen selvitystarpeiden takia tutkimus.200 

 
193 Tiedotustoiminnan toimintakertomus vuodelta 1976 
194 Mietintö Espoon seurakuntien tiedotustoiminnasta 1976  
195 Mietintö Espoon seurakuntien tiedotustoiminnasta 1976 
196 Tiedotustoiminnan toimintakertomus 1977 
197 Tiedotustoiminnan toimintakertomus 1977. 
198 Tiedotustoiminnan toimintakertomus 1977. 
199 Tiedotustoiminnan toimintakertomus 1977. 
200 Tiedotustoiminnan toimintakertomus 1977. 
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1978 edetään alkuun pannussa tutkimushankkeessa ja kokeiltiin sisäistä tiedotuslehteä neljä 

kertaa vuodessa, jonka toimittamisesta tullee vastaamaan tiedottaja.201 Hengelliset 

puhujatapahtumat ja yhteistyö yleisradion TV-kanavien kanssa ovat uusia toimintamuotoja.202 

 

Taloustietoja ei ole kovin paljoa julkaistu kokouksissa tähän asti, kuitenkin tällä kertaa 

ilmoitetaan että 90 prosenttia tiedotuksen määrärahoista menee lehtien kustantamiseen.203 

.  Tämä suhdeluku kertoo suuresta erosta viestinnän painopisteissä tiedotuksen ja 

painetun lehden välillä, ja analyysini mukaan lehtityö pysyy pitkälti 2000 – luvun vaihteeseen 

asti seurakuntayhtymän päätiedotuskanavana ennen kuin verkkopalvelut ja sosiaalinen media 

tulivat rinnalle. 

1979 valmistunut seurakunnan tiedotustutkimus, ammattitutkija, valtiotieteen tohtori 

Pauli Niemelän Seurakunta Tiedottajana oli hyvin perusteellinen kartoitus seurakuntalaisten, 

seurakuntaan kielteisesti suhtautuvien ja seurakuntien työntekijöiden suhteesta seurakuntien 

viestintään ja lehteen. 204 Tutkimukselle myönnettiin yhteisen kirkkovaltuusto puolesta 

määrärahat 1976, mutta työtä varten tarvittiin vielä lisämääräraha vuonna 1978, ja uusi 

rahoitussuunnitelma. 205   

Vuonna 1978 teologian kandidaatti Tapio Lampinen teki myös haastattelututkimuksen 

seurakuntalehden lukijoiden parissa tekemällä otoksia eri demografisilla alueilla, ottaen 

huomioon seurakunnista vieraantuneet ja niihin kuulumattomat. 206     

Tiedotustoimintaa pyrittiin siis suuntaamaan myös seurakunnan jäsenistön 

ulkopuolelle, lisäämään tietoisuutta seurakuntien toiminnasta ja uuden jäsenistön 

hankkimiseen.   

Tutkimuksen jaottelee viestinnän laatunsa mukaan kolmenlaiseksi: Julistavaan, 

todenmukaiseen (profaaniin) ja mainostavaan tiedottamiseen.207 Hän käyttää Wiion teorioita 

viestinnän torjunnassa ja epäonnistumisissa.208 Näiden lisäksi kyselyssä käydään läpi 

yhteiskunnan rakennetta ja kulttuuria, kirkon tiedotustoimintaa ja asennoitumista 

tiedottamiseen.209  

 

 
201 Tiedotustoiminnan toimintakertomus 1978. 
202 Tiedotustoiminnan toimintakertomus 1978. 
203 Tiedotustoiminnan toimintakertomus 1978. 
204 Niemelä 1979. 
205 Tiedotustoiminnan toimintakertomus 1977 
206 Tiedotustoiminnan toimintakertomus 1977 
207 Niemelä 1979, 73. 
208 Niemelä 1979, 16. 
209 Niemelä 1979, 3. 
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Tulosten pohjalta syntyy epämääräinen kuva siitä, miten viestintää voisi kehittää. 

Vastauksissa yritetään ottaa kantaa kirkkopoliittisiin kysymyksiin mitkä eivät ole relevantteja 

tutkimuksen kannalta, tiedotukseen kohdistetaan (resursseihin nähden) ylisuuria odotuksia 

seurakuntien sisällä, tiedotukseen liittyvissä käsitteissä on epäselvyyksiä ja tietyt vastaukset 

poissulkivat toisiaan.210 Lehtiasiaan liittyvät mielipiteet puolsivat keskitetyn lehden 

julkaisemista mitä on jo tehty tähän asti, ovi halutaan pitää auki kaupallisten lehtien 

hyödyntämiselle.211 Sisäistä ja paikallista tiedotusta sekä esitteiden tekoa tulisi lisätä.212 

 

1980 on tehty muutoksia 1979 valmistuneen tutkimuksen pohjalta 

Seurakuntasanomissa ja tiedotussihteerin työssä, mutta laajempaa muutosta ei ole syntynyt 

sen pohjalta.213 1980 Kustannusosakeyhtiö kotimaan Seurakuntasanomat jatkaa edelleen 

virallisena tiedotuslehtenä, ja sillä on ollut kolme vakituista toimittajaa.214 

Kirkon Tiedotuskeskuksen kanssa on aloitettu hyvissä ajoin kampanjasuunnittelu 

vuoden 1982 seurakuntavaaleja varten.215 

1981 palattiin 1979 valtiotieteen tohtori Pauli Niemelän tekemän tutkimuksen 

tuloksiin. Siltä pohjalta päätettiin perustaa seurakuntasihteereiden virat seurakuntiin.216 

Neuvottelukunta piti tärkeänä sitä, että seurakuntaa koskeva perustiedotustoiminta tulisi myös 

seurakuntasihteerin tehtäväksi: tiedotteet, seurakunnan päätöksentekoon liittyvät ilmoitukset, 

yhteydenpito tiedotustoimistoon ja tiedotusvälineisiin kuulusivat seurakuntasihteereiden 

työnkuvaan.217 

Neuvottelukunta siis siirtäisi perustehtäviä pois yhtymän tiedottajalta. Seurakunnilla 

on ollut koko ajan yhteyshenkilöitä tiedotuksen saralla, joten kyseessä on virallinen 

tiedotusvastuun siirto seurakunnille niiden perustoimintojen osalta. Kuitenkin 1983 yhteinen 

kirkkoneuvosto torjuu uudistusta ja toteaa, että juuri edellä mainittuihin seikkoihin pohjautuen 

vastuuta on jo jaettu seurakunnille, ja osalla niistä on jopa oma tiedotustyöryhmä.218 .   

Merkillistä tiedotuksen organisaatiokuilua yhtymän ja seurakuntien välillä ei siis vieläkään 

saada virallisesti kurottua umpeen ja liitettyä toimintoja yhteen. 

 
210 Niemelä 1979, 140.  
211 Niemelä 1979, 141.  
212 Niemelä 1979, 142. 
213 Tiedotustoiminnan toimintakertomus 1980.  
214 Tiedotustoiminnan toimintakertomus 1980. 
215 Tiedotustoiminnan toimintakertomus 1980. 
216 Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1981. 
217 Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1981. 
218 Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1983. 
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Seurakuntasanomien sopimus Kotimaa-yhtiön kanssa uudistettiin, ja siinä yhteydessä 

neuvoteltiin uudelleen painatustarjoukset ja sopimuksen irtisanomisaika.219 Sama sopimuksen 

uusinta ja lehden toimitusneuvoston sekä toimituskunnan kokoonpanon muutoksineen 

jatkuvat Kotimaa-yhtiön kanssa vuosittain 1980 – luvulla ja niiden yhteydessä lehden laatua 

pyritään parantamaan.  

1982 neuvottelukunta päätti julkaista kirjan Espoon kirkon (tuomiokirkon) 

kunnostustyöstä.220 Kirjan julkaiseminen on ensimmäinen laatuaan, jollei vuoden 1979 

tutkimusta lasketa mukaan. 

1984 aletaan julkaisemaan henkilöstölehteä neljä kertaa vuodessa. 221  Samana vuonna 

tiedotuksen neuvottelukunta on käynyt läpi taas kerran kirkon hallinon organisaation 

muutostarpeita tiedotuksen suhteen ja tiedottajan työn roolin suhteen.222 Tiedotustoimisto on 

julkaissut ensimmäistä kertaa sairaalasielunhoitoa varten omia oppaita.223  

Vuonna 1985 jatkettiin 1984 aloitettua organisaatiokeskustelua neuvottelukunnan 

asemasta tiedotuksen suunnittelusta vastaavana elimenä hallinto-organisaation halutessa ottaa 

tiedotustoimisto omaan suoraan alaisuuteensa, asia ratkeaa 1986, kun yhtymän hallintojohtaja 

nimitetään neuvottelukunnan puheenjohtajaksi.224 Samana vuonna esitetään uuden sähköiseen 

viestintään erikoistuneen tiedottajan palkkaamista vuonna 1987.225 .   Tiedottajan työkuorma 

on kasvanut huomattavasti, ja siksi tarvitaan toinen henkilö tekemään pelkästään sähköistä 

viestintää. 226  Tämä sähköisten viestimien kehitys tulee myöhemmin muokkaamaan 

radikaalisti koko kirkon tiedotustoimintaa. 227  Toisen tiedotussihteerin palkkaus ei kuitenkaan 

tapahdu 1987 ja siihen reagoidaan 1990 tiivistämällä seurakuntayhtymien keskinäistä 

työnjakoa esimerkiksi radiotyön osalta.228 Espoon koko seurakuntayhtymää varten tehtiin 

tiedotustoiminnan johtosääntö, jossa määritellään tiedotuksen tavoitteet ja 

järjestäytymissäännöt (Liite 1).229 

 
219 Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1981. 
220 Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1981. 
221 Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1984. 
222 Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1984. 
223 Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1984. 
224 Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1986 
225 Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1986 
226 Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1984. 
227 Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1984. 
228 Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1985. 
229 Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1987. 
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1989 tiedotustoimiston alihankkijaksi ryhtyy Lähiviestintä Oy, joka tuottaa yhtymän 

jumalanpalvelusvideon sekä toimitti tarjouksen radio-ohjelmien tuotannosta 

seurakuntayhtymälle.230  

 

4.4 Seurakuntayhtymän toimintasuunnitelmat 1965–1986 

 

Työalat ylittävä ja monta vuotta eteenpäin tähtäävä suunnittelutoiminta saivat alkunsa Espoon 

seurakuntien johtoelimissä 1960-luvun puolivälissä, koska tällöin havahduttiin siihen, että 

seurakuntien rakennussuunnitelmat eivät olleet toteutuneet aikataulussa ja budjetoituja 

rakennusinvestointeja ei toteutettu.231   

 Taloussuunnittelua ei siis liitetty toimivaan rakennushankkeiden toteutuksesta 

vastaavaan organisaatioon. Tämä havainto auttoi seurakuntien johdon kytkemään suunnittelun 

ja toteutuksen keskenään ja valvomaan toimintaa, jonka perustana tulivat olemaan 

toimintasuunnitelmat. 

 Seurakuntayhtymä perusti edellä mainittua organisaation toimintamallia varten 

seurakuntasuunnittelutoimikunnan vuonna 1969.232 Suunnittelutoimikunnan työtä varten 

tehtiin vuonna 1970 kartoitus henkilöstön ja luottamushenkilöiden käsityksistä 

seurakuntayhtymän toiminnan ja tavoitteiden painopisteistä toteuttamalla tutkimusraportti, 

joka käy läpi seurakuntatyön työalat ja keskeiset toimintaan liittyvät kysymykset.233 

 Suunnittelutoimikunnan työtä varten tehtiin vuonna 1970 kartoitus henkilöstön ja 

luottamushenkilöiden käsityksistä seurakuntayhtymän toiminnan ja tavoitteiden painopisteistä 

toteuttamalla tutkimusraportti, joka käy läpi seurakuntatyön työalat ja keskeiset toimintaan 

liittyvät kysymykset.234 

 Raportin lähtökohta oli itsessään rakentava, koska tässä vaiheessa oli jo päästy 

ajatukseen siitä, että organisaatiota ei voi ohjata pelkästään auktoritatiivisesti tai 

byrokraattisesti ottamatta huomioon organisaation työntekijöiden mielipiteitä. 

 Asiassa mentiin jo niinkin pitkälle, että alkupuheessa tutkimuksen yhtenä 

työntekijöistä toiminut valtiotieteiden kandidaatti Matti Sihvola toteaa, että   

 
230 Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1989. 
231 Sihvola 1970, 1. 
232 Sihvola 1970, 1.  
233 Sihvola 1970, 1. 
234 Sihvola 1970, 1. 
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mahdollisimman realistisen ja toteuttamiskelpoisen seurakuntasuunnitelman aikaansaamiseksi on 

tarkoituksenmukaista kartoittaa sosiologisin menetelmin seurakuntalaisten käyttäytymistä, odotuksia ja 

asenteita. 
235

 

 Lähtökohtana on siis ollut jo paljon aikaansa edellä käsitys seurakuntalaisista 

organisaation toiminnan kohteiden sijaan toiminnan resursseina ja ohjaajina. 

Seurakuntalaisten ääni tulisi kuitenkin tutkimuksen kohderyhmän perusteella 

kuulumaan parhaiten haastattelemalla työntekijöitä ja luottamushenkilöitä, jotka luonnollisesti 

ohjaavat seurakunnan toimintaa ja toimivat resursseina. Näin ollen ”riviseurakuntalaisten” 

ääni ei vielä tuossa vaiheessa päässyt suoraan esille, vaan organisatorisen käsityksen 

mukaisesti heidän kanssaan tekemisissä olevien ja koko seurakunnan edustajina miellettyjen 

ihmisten kautta. 

Sama käsitys seurakuntalaisten ottamisesta huomioon ikään kuin edustajiensa kautta 

ilmenee vielä Pauli Niemelän tiedotustutkimuksessa vuodelta 1979, jossa hän viittaa 

tavallisilla seurakuntalaisilla edelleen luottamushenkilöihin ja työntekijöihin, mutta tuo esille 

myös kirkollisen toiminnan ulkopuolella olevat.236 Tämä käsitys seurakunnasta ja sen 

jäsenistä tulee kuitenkin muuttumaan ajan saatossa suorempaan muotoon.  

Vuoden 1970 tutkimuksen tulosten mukaan tiedotustoimintaa piti välttämättömänä 72 

prosenttia ja tarpeellisena 28 prosenttia vastanneista, joista luottamushenkilöt pitivät 

tiedotustoimintaa vähemmän tarpeellisena.237 Vastausten mukaan suurimmissa seurakunnissa, 

etenkin maantieteellisesti, tiedotustoimintaa pidettiin tarpeellisempana, kun pienissä 

seurakunnissa.238 

Viestinnän nykyaikaisissa eettisissä teemoissa, kuten hallinnon läpinäkyvyyden toteutus 

tiedotuksen kautta – toteutuu juuri organisaatiorakenteen ulkopuolisten yhteisön jäsenten 

tiedonsaantioikeus. Tästä näkökulmasta katsoen luottamushenkilöiden heikompi arvostus 

tiedotustoimintaa kohtaan vaikuttaa erikoiselta.  

Työntekijät ovat kokeneet tiedotuksen tärkeäksi huolimatta heidän toimimisestaan 

organisaation sisällä. Tietoa vastausten painotuksesta sisäiseen tai ulkoiseen viestintään ei ole. 

Tulosten perusteella voisi päätellä, että tiedon laatu ja tarkoitus voi merkitä eri asioita eri 

vastaajille. 

Suurten seurakuntien suurempi arvostus tiedotustoimintaa kohtaan tuo esille juuri 

tiedostustoiminnan tarpeellisuuden suuremmissa yhteisöissä, joissa tieto ei kulje yhtä hyvin 

 
235 Sihvola 1970, 1. 
236 Niemelä 1979, 2. 
237 Sihvola 1970, 2. 
238 Sihvola 1970, 2. 
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yhteisöjen sisällä kuin pienemmissä organisaatioissa. Espoon kasvu yhtymän 

tarkastelukaudella on juuri suurin viestinnällinen haaste ja viestinnän organisointia 

muokkaava tekijä.  

Espoon seurakuntien tutkimuksessa vuodelta 1970 on otettu myös kantaa 

yhtymäkohtaisen viestinnän tarpeellisuuteen, jonka mukaan noin puolet vastaajista on ollut 

sitä mieltä, että yhtymäkohtaiselle viestinnälle on ollut tarvetta.239 

Seurakuntayhtymä on käynyt vuosikymmeniä vääntöä yhtymätason ja seurakuntien 

tason viestinnän keskinäisestä asemasta ja työnjaosta yhtymässä, sillä molempien 

organisaatioiden työntekijöiden työn sisältö ja toimintamallit eivät poikkea kuin 

organisaatiotasolla toisistaan, jolloin voi syntyä päällekkäistä toimintaa ja epäselvyyksiä 

tiedotusvastuista.240 Etenkin yhtymälle on vähän väliä siirtynyt seurakuntien tiedotusvastuuta 

varsinaisten tiedottajien puututtua seurakunnista. 241 

Laajassa Espoon seurakuntien seurakuntasuunnitelmassa vuosille 1970 – 1980 käydään 

kattavasti läpi viestintään ja tiedotustoimintaan liittyviä asioita.242    Suunnitelmassa on käyty 

läpi seurakuntaa läpikotaisin tiedotuslähtöisenä organisaationa, avoimella viestinnällä 

tehtävää maineenhallintaa ja painettujen lehtien merkitystä seurakuntien viestinnässä, 

seurakuntalaisten ja viranhaltijoiden koulutusta sekä tietysti viestintähenkilöstön palkkausta, 

joka oli tuohon aikaan ajankohtaista.243 Tältä pohjalta ajatellen viestinnän kehitys eteni 1970-

luvulla samaan malliin kuin mitä organisaation päätökset antoivat ymmärtää. 

Seurakuntasuunnitelmaan liittyen Hyvin paljon Wiion ja Sangsterin mukaista viestinnän 

prosessikaaviota mukaillen Yrjö Lehti on tehnyt viestin syöttö – ja vastaanottoprosessin, jossa 

syöttöpäässä on Jumalan ilmoitus ja vastaanottopäässä seurakuntalaiset, jotka voidaan 

kategorisoida viestin vastaanottohalukkuuden, omaksumisen sekä palautteen eli oman 

toimintahalukkuuden mukaan.244  

Tässä tapauksessa viestintä pohjautuu siis julistukseen ja seurakuntalainen on kirkon 

välityksellä vastaanottajana. Tämä malli on ainoa, jota on käytetty ja dokumentoitu viestinnän 

suunnittelussa organisaation virallisissa pöytäkirjadokumenteissa.   

 

 

 
239 Sihvola 1970, 5. 
240 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
241 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
242 Espoon seurakunnat 1970, 41. 
243 Espoon seurakunnat 1970, 44. 
244 Espoon seurakunnat 1970, liite 10. 
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Kuva 10. 

 

 

Yrjö Lehden viestintäprosessimalli.245 

 

1980-luvun alussa Espoossa ajettiin sisäistä muutosta seurakuntasihteerien toimenkuvan 

käyttämiseksi seurakunnissa.246  Kuten aikaisemmin on käyty läpi, seurakuntasihteeri-

järjestelmän luominen oli tärkeää ennen 2000 – luvun vaihteessa Espoossa yleistyneitä 

seurakuntatiedottajan virkoja, koska heidän tehtäviinsä kuuluivat seurakunnalliset tiedot, 

yhtymän tiedotushenkilö oli puolestaan yhteydessä esimerkiksi lehdistöön 

paikallisseurakuntienkin asioissa, paikallisseurakunnilla oli tuossa vaiheessa siis 

tiedotusvastaavia ja tiedotuksesta vastaavia henkilöitä tai tiedotustyöryhmä. 

 Esitteiden teko ja muu laadukas painotyö ja tiedotustoiminta tuli järjestää yhtymän 

puolelta. 247  Suunniteltiin Kirkon oman audiovisuaalisen keskuksen perustamista 

pääkaupunkiseudun yhtymien ja Kirkon keskusrahaston kanssa vuodesta 1980. 248 

Vuosien 1982–1986 Espoon seurakuntasuunnitelmassa on enemmän työaloihin liittyviä 

resurssikeskusteluja kuin aikaisemmalla vuoksikymmenellä, esille tulee audiovisuaalisen 

työmuodon eli videoiden ja radioiden entistä suurempi hyödyntäminen viestinnässä ja 

yhteistoiminta Helsingin av-keskuksen kanssa.249  Tiedotustoiminnan osalta on pohdittu 

paikallisseurakuntien tiedotuksen tehostusta. 250 

 
245 Espoon seurakunnat 1970, liite 10. 
246 Espoon seurakunnat 1981, 27. 
247 Espoon seurakunnat 1981, 27. 
248 Espoon seurakunnat 1981, 27. 
249 Espoon seurakunnat 1981, 26. 
250 Espoon seurakunnat 1981, 26. 
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Tiedotustoiminnassa otetaan myös kantaa viestinnän laatuun ja journalismiin todeten, 

että yhteiskunnallisiin ilmiöihin olisi otettava kantaa ja keskusteltava asioista journalismin 

keinoin.251   

4.5 Seurakuntayhtymien radiotyö 1984–1994 

 

Seurakunnan oman radiotyön vaihtoehtona ajateltiin alusta lähtien kaapelitelevisiokanavan 

perustamista, resurssisyistä keskityttiin ensin radiotyöhön.252 

 Yhteisen kirkkoneuvoston asettaman paikallisradio – ja kaapelitelevisiotyöryhmän 

puheenjohtajana aloitti Mauri Soikkanen.253 .  Soikkasella on laaja kokemus muun muassa 

yleisradiotoiminnasta toimittuaan Yleisradion ohjelmapäällikkönä vuodesta 1971 lähtien.254 

Työryhmän tulisi löytää sopivan radiotyötaustan omaavia henkilöitä sekä kouluttaa radiotyön 

tuottajia.255 

 Espoon kaupunki ja Helsingin puhelinyhdistys suunnittelivat omaa 

kaapelitelevisioverkkoa, mutta suunnitelmat raukesivat. 256 Sen sijaan Helsinki-televisio oli 

rakentamassa kaapeliverkkoa Espooseen, mutta se ei kattanut koko Espoota lähivuosina.257 

 Toinen vaihtoehto oli hankkia osakeomistusta kaapelitelevisioyhtiöistä ja päästä sitä 

kautta vaikuttamaan ohjelmistoon, mutta osuus ei voinut kasvaa kovinkaan suureksi.258 

Kolmas vaihtoehto oli Helsingin seurakuntien tapaan ostaa ohjelma-aikaa kaapeliverkosta.259 

 Yleisradiolla oli jo olemassa paikallisradiotoimintaa Espoossa, ja uusia 

paikallisradiolupia oli haussa lupamyönteisen ilmapiirin vallitessa Espoossa.260 

 

Paikallisradiotoiminnan ohjelma-aika on halvempaa kaapeliverkon, tulisi miettiä yhteistyötä 

niiden kanssa ja seurata paikallisradiotoiminnan laajentumista Espoossa sekä varautua 

seurakuntien omissa budjetoinneissa uusien medioiden käytön koulutuskustannuksiin.261 

 

 
251 Espoon seurakunnat 1981, 27.  
252 Espoon seurakuntayhtymä, 1984. 
253 Espoon seurakuntayhtymä, 1984. 
254 Aamuposti 15.9.2021. 
255 Espoon seurakuntayhtymä 1984. 
256 Espoon seurakuntayhtymä 1984. 
257 Espoon seurakuntayhtymä 1984. 
258 Espoon seurakuntayhtymä 1984. 
259 Espoon seurakuntayhtymä 1984. 
260 Espoon seurakuntayhtymä 1984. 
261 Espoon seurakuntayhtymä 1984. 
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Oheisen selvityksen perusteella voisi tulkita, että molempien medioiden laajentumista on 

tarkkailtu jo ennestäänkin Espoon seurakunnissa, koska ajoitus on ollut todella kohdillaan 

näiden toimintojen aloittamiseksi.262 

 

1988 paikallisradiotoiminta on saatu käyntiin Espoon, Vantaan ja Helsingin yhteistyön kautta 

kahdessa, kolmessa eri paikallisradiossa ja Ylen radiokanavalla, kustannukset on myös 

ositettu kaupunkien kesken. 263   Valmistelu on tehty tiedotussihteerien yhteisestä toimesta, ja 

Espoo on antanut määrärahan kaapelitelevisio - ja radiotyön projektisihteerin palkkaamiseksi, 

joka aloitti työn 1987. 264  Ensimmäinen yhteinen radio-ohjelma, ”Seurakuntaradio”, aloitti 

toimintansa jo vuoden 1985 lopussa.265  Projektisihteeri on siis toinen työntekijä yhtymän 

tasolla, joka keskittyy täysipäiväisesti viestintään ja toimii tarvittaessa tiedottajan apuna.266 

Alkuperäinen idea työntekijöiden koulutuksesta radiotyöhön sai alkunsa vasta 1989.267  

Vantaa palkkasi oman työntekijän (toimittajan) radiotyötä varten, ja studio sijaitsikin Vantaan 

Tikkurilassa.268 

 Ohjelmasisällöt koettiin aluksi tasoltaan ja aiheiltaan vaihteleviksi, eikä niillä ollut 

selvää yhteyttä yhtymien tavoitteisiin ja työnjako aiheutti haasteita koska varsinaista 

radiotyön organisaatiota ei ollut muodostettu.269 

Liikenneministeriön neuvotteleva virkamies ehdotti vuonna 1989, että 

pääkaupunkiseudulle avattaisiin oma kristillinen radiokanava.270 Hanketta ajoi Kristillinen 

radio- ja televisioliitto.271 Asiaan liittyvässä kirjeenvaihdossa todettiin kuitenkin, että suurta 

kohderyhmää olisi vaikea tavoittaa ilman kaupallisten radioiden jo vakiintunutta 

kuulijakuntaa, lisäksi oman radiokanavan kustannukset olisivat todella suuret, ja mainostuloja 

olisi ollut vaikea hankkia niin paljon, että käynnistys olisi taloudellisesti kannattavaa, vaikka 

radiohankkeeseen saataisiin muitakin kristillisiä toimijoita mukaan ei-kaupallisenkin kanavan 

perustusta ajatellen.272 Näin ollen oma radiokanavahanke laitettiin tauolle. 

 
262 Espoon seurakuntayhtymä 1988–1993. 
263 Espoon seurakuntayhtymä 1988–1993. 
264 Espoon seurakuntayhtymä 1988–1993. 
265 Espoon seurakuntayhtymä 1988–1993. 
266 Espoon seurakuntayhtymä 1988–1993. 
267 Espoon seurakuntayhtymä 1988–1993. 
268 Espoon seurakuntayhtymä 1988–1993. 
269 Espoon seurakuntayhtymä 1988–1993. 
270 Espoon seurakuntayhtymä 1988–1993. 
271 Espoon seurakuntayhtymä 1988–1993. 
272 Espoon seurakuntayhtymä 1988–1993. 
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Pääkaupunkiseudun yhteisen radiotyön neuvottelukunta perustettiin vuonna 1990.273 

Sillä oli oma talousarvio ja budjettivastuu, jonka mukaan ohjelmien toteutusta ohjattiin.274 

Käytännössä työ liittyi käytössä olevien radiokanavien ohjelma-aikojen puitteissa tehdyn 

ohjelmatyön seurantaan.275 Radiotyötä jatkettiin aiheesta tehdyn mietinnön mukaan ainakin 

vuoteen 1996 asti.276 

 Vakituinen radiotoiminta jäi Vantaan kanssa tehdystä yhteistyöstä huolimatta 

lyhytaikaiseksi työmuodoksi, joka lopetettiin omasta studiosta huolimatta.  

Toimittaja ei jatkanut enää muissa tiedotustehtävissä, koska hän oli pelkästään 

radiotyöntekijä. 277  1980-luvulla ei ollut varsinaista kristillistä radiokanavaa, ja ohjelmaa 

pyöritettiin helsinkiläisellä rock-kanavalla. 278 

4.6 Ulkoisen tiedotuksen työryhmän toiminta 1989–2000 

 

Yleinen kirkkoneuvosto (YKN) suositteli niin kutsutun lähitiedotusmenetelmän käyttöönottoa 

seurakuntien tiedotuksessa.279 . Tällä tarkoitetaan mikrotiedottamista, jota tehdään tietyn 

ryhmän sisällä yleensä suullisesti tai kohdistetaan tiedotusta muuten pienelle ryhmälle, ja sitä 

voi tehdä myös sakramenttitoimitusten yhteydessä, sen vuoksi seurakuntien henkilöstöä 

koulutetaan tekemään tätä.280 Nykyisin tätä työskentelytapaa vastaavat erilaiset seurakuntien 

”olohuoneet” ja tiedotusiskut esimerkiksi ostoskeskusten yhteydessä. 

 Tiedotustoiminnan neuvottelukunta perusti 1989 lehtityöryhmän käymään läpi tutkija 

Heikki Nykäsen tekemän lehtikyselytutkimuksen, jonka tarkoituksena oli löytää uusia keinoja 

lehden vetovoiman ja kiinnostavuuden lisäämiseksi sekä pohtia uusia 

kustantamovaihtoehtoja.281 Varsinaisiin toimenpiteisiin ei ryhdytty ainakaan toimikunnan 

mietintöjen pohjalta välittömästi. 

 1990 Espoon, Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät perustivat sähköisen 

yhteistoimituksen, joka toimi Vantaa seurakuntayhtymän tiloissa, mutta Helsingin 

seurakuntayhtymä hoiti suurimman osa menoista. 282 Toimittajia oli kaksi, jotka työskentelivät 

 
273 Espoon seurakuntayhtymä 1990–1994. 
274 Espoon seurakuntayhtymä 1990–1994. 
275 Espoon seurakuntayhtymä 1990–1994. 
276 Espoon seurakuntayhtymä 1992. 
277 Espoon seurakuntayhtymä 1992. 
278 Espoon seurakuntayhtymä 1992. 
279 Espoon seurakuntayhtymä 1993. 
280 Espoon seurakuntayhtymä 1993. 
281 Espoon seurakuntayhtymä 1989–1991.  
282 Espoon seurakuntayhtymä 1990–1994. 
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ilmeisesti lähinnä radiotyössä, ja työn johto kuului Vantaan toimittajille. 283 Työtä ohjasi oma 

neuvottelukunta. 284  

 

Seurakuntayhtymän kirkkoneuvosto asetti 1997 työryhmän pohtimaan strategiatasolla 

viestintää, ja se saatiin valmiiksi 1999.285 .  Pontimena tälle työlle on toiminut 1990 

piispainkokouksen asettama ensimmäinen työryhmä, jonka tehtävänä oli luoda kirkolle 

viestintäohjelma.286 Teemana ovat kohtaamiset ja kommunikointi.287 .  Ensin kartoitettiin 

nykyinen tilanne, sitten tulevaisuuden haasteet.288 Tavoitteet, välineet ja organisointi käytiin 

läpi.289 Toimenpiteenä oli viestintätiimin kasvattaminen kolmihenkiseksi ja jakaa heidän osa-

alueensa sisäiseen, ulkoiseen ja sähköiseen viestintään. 290 Toteutetaan seurakunnan 

julkisuuskuva- ja palvelututkimus. 291 Radiotyössä kokeillaan yhteistyötä Radio Dein kanssa 

ja mietitään yhtymien yhteisen lehden perustamista.292 

 Radiotoiminta oli uusi tekninen harppaus viestintätoiminnassa ennen internetiä ja 

sosiaalista mediaa. Radiotoiminnan luonne voidaan määritellä yhteisömedian käsitteen kautta. 

Yhteisömedia on kolmannen sektorin eli valtiojohtoisten ja kaupallisten toimijoiden ohella 

toimiva ei-kaupallinen osallisuutta ja yhteisöllisyyttä rakentava mediakanava. 293  

 

4.7 Seurakuntayhtymän www-projekti 1997–1998 

 

Tärkein ulkopuolelta tuleva syöte seurakuntayhtymän toiminnan muuttamiseksi on aina 

tullut kirkkohallinnolta, koska vuonna 1996 evankelis- -luterilainen kirkko perusti internet-

sivuston.294 

Kirkkoneuvosto päätti joulukuussa 1997 antaa kahdelle työntekijälleen hankkeeksi 

yhtymän internet-sivujen kehittämisen ja julkaisun, koska sopivaa työtöntä työllistettävää ei 

 
283 Espoon seurakuntayhtymä 1990–1994. 
284 Espoon seurakuntayhtymä 1990–1994. 
285 Espoon seurakuntayhtymä 1998, 3. 
286 Espoon seurakuntayhtymä 1998, 5. 
287 Espoon seurakuntayhtymä 1998, 4. 
288 Espoon seurakuntayhtymä 1998,21. 
289 Espoon seurakuntayhtymä 1998,31. 
290 Espoon seurakuntayhtymä 1998,31. 
291 Espoon seurakuntayhtymä 1998,31. 
292 Espoon seurakuntayhtymä 1998,36. 
293 Nermes 2013, 64. 
294 Malmelin 2013, 16. 
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löytynyt: Tavoite, sisältö, aikataulu ja kustannusarvio odottavat vielä toimeksiantajan 

hyväksyntää.295 

Sivuille ei haettu aluksi interaktiivisuutta ja seurakunnat saivat päättää omat osansa, 

valikkorakenne on jo valmiiksi suunniteltu ja siitä on käyty paljon keskusteluja: Toinen 

projektityöntekijöistä oli kasvatusalan teologi ja toinen yhtymän IT-päällikkö, sivut ja 

tiedonsiirto hankittiin Yomimedia Oy:ltä.296 

Projekti saatiin loppuun suunnitelman mukaisesti 1.adventtina 1998.297 Seuraavaksi 

perehdytään seurakuntien internet-vastaavien koulutukseen, selvitetään yhtymän 

tiedotustoimiston internet-pääkäyttäjän saamisen tai kouluttamisen mahdollisuutta ja 

keskitytään intranet-verkon lanseeraukseen (valmistui 1999).298 

 Tässä vaiheessa yhtymän työntekijät olivat jo luonnollisesti sähköpostilla 

tavoitettavissa. Kehitys toi myös toimisto-ohjelmistot tietokoneille, mikä varmasti helpotti 

tiedotteiden ja dokumenttien tekoa tiedotustyössä. Varsinainen tiedotustyö vanhojen yhtymän 

tiedottajien toimesta jäi tekniseltä tasoltaan toimisto-ohjelmiin, ja uusia taitto- ja kuvan-

käsittelyohjelmia käyttämään palkattu uusi sukupolvi tiedottajia keskittyi juuri graafisten 

ulkoasujen luomiseen sisällöntuotannon ohella, mikä muutti työn luonnetta 2000-luvun 

alussa. Töissä oli ja on edelleen tietysti ”vanhan koulukunnan” tiedottajia, jotka ovat tulleet 

tiedottajiksi tehtyään ensin muuta työtä seurakunnissa, kuten työskennelleet nuoriso-

ohjaajina. 

1970 – luvulla lehtitiedotteiden tekemisen jälkeen tiedotteet piti toimittaa 

henkilökohtaisesti tai postitse lehtien toimituksiin mikä vei aikaa ja edellytti auton käyttöä.299 

Faksien hintojen halvennuttua 1980-luvulla sellainen hankittiin myös yhtymään, ja 

tiedotteiden lähettäminen nopeutui ja helpottui, jolloin työnteko myös nopeutui.300   1990-

luvun vaihteessa yhtymään hankittiin ensimmäinen tietokone hallintoyksiköön, mutta konetta 

ei ollut hankittu tiedotusta varten.301  

 Luottamushenkilöjohdon puututtua asiaan tietokoneesta tuli tiedottajan työväline.302 

Näin siirryttiin tietoteknisten laitteiden käyttöön yhtymän tiedotuksessa. Myöhemmin 1990-

luvulla toimisto-ohjelmat tulivat yhtymän käyttöön samoihin aikoihin kuin muuallakin 

 
295 Espoon seurakuntayhtymä 1998.   
296 Vihko 1998a 
297 Vihko 1998b 
298 Vihko 1998b 
299 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
300 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
301 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
302 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
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yhteiskunnassa.303 Yhteydenpito ja tiedostojen lähetys sähköpostiohjelmilla helpottivat ja 

nopeuttivat paljon toimintaa esimerkiksi yhtymän ja seurakuntien tiedotusvastaavien 

välillä.304 

2000-luvulle tultaessa verkkotiedotuksesta vastaavat henkilöt ja yhtymän tietohallinto 

alkoivat ottamaan vastuuta tiedotustoiminnan tietoteknisistä ratkaisuista määrärahojen 

puitteissa. 305 

Tiedotustyöhön jouduttiin liittämään tietohallinto, kun jouduttiin rakentamaan oma 

tietoverkko verkkotiedotusta varten ja myös tietokoneiden ohjelmistokehitys ja käyttö olivat 

verkkotiedottajien lisäksi yhtymän ATK-tukihenkilöiden vastuulla. 306 

Myöhemmin tietotekniset ratkaisut ohjasivat tietohallinnon tukemaan muuta 

organisaatiota. Taitto-, julkaisu-, ja kuvankäsittelyohjelmien hallinta on siirtynyt 

verkkoaikana palveluntarjoajille ja tietysti käyttäjille. 

4.8 Suuri tiedotuksen organisaatiomuutos 2000 

 

Viestintätyön johtaminen kuului siis pitkään kirkon työntekijöistä (kirkkoherrat, lehden 

päätoimitus) ja ammatikseen journalismia tekevistä luottamushenkilöistä, jotka kokoontuivat 

nimeään, muotoaan ja kokoaan muuttavassa tiedotustoiminnan johtoryhmässä. 

Alusta lähtien oli selvää, että organisaatiota kohtaan syntyisi paljon laajenemispaineita 

etenkin työntekijän puolelta, koska työn vastuualue oli hyvin laaja samoin kuin sen sisällön 

rajaus. 307 Työntekijällä oli paljon vastuuta omalla työkentällään, ja seurakuntakohtaisten 

tiedotustöiden hoito jäi helposti yhtymän tiedottajan vastuulle.308  

Samanaikaisesti seurakuntapuolella kärsittiin tiedotustyön organisoimisen kanssa, koska 

ketään ei ollut nimetty varsinaiseksi työn suorittajaksi ja yhtymän puolelta apua sai lähinnä 

projekteihin yhtymän tiedotustyön kasvettua Espoon mukana. 309 

 Yhteisessä kirkkoneuvostossa oli esillä, että tarvittaisiin lisää tiedottajia, mutta 

kirkkoneuvosto ei nähnyt yksikön laajentamiselle asiallisia perusteita.310  

 
303 Repo, sähköpostihaastattelu, 29.10.2020. 
304 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
305 Repo, sähköpostihaastattelu 29.10.2020. 
306 Repo, sähköpostihaastattelu 29.10.2020. 
307 Repo, sähköpostihaastattelu 29.10.2020. 
308 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
309 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
310 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
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 1970-luvulta lähtien tiedotustoiminta kuului suoraan hallintoyksikölle, ja 

hallintojohtaja toimi tiedottajan esimiehenä vastaten esimerkiksi hankinnoista, mutta hänellä 

ei ollut laajempaa vastuuta tiedotuksesta. 311 

Laajentumista alettiin suunnitella kuitenkin tiedotuksen johtoelimessä. 312 Yhtymän 

organisaatiossa on perustoimintamalli, että uusia yhtymän organisoinnin asioita varten 

perustetaan työryhmät ja toimikunnat. 313 Arvostetun Espoon tuomiokirkon kirkkoherra Antti 

Kujanpään johdolla, tiedotuksen johtoryhmän päätöksellä   perustettiin työryhmä, jonka 

mietinnön pohjalta tehtiin ehdotus.314 

Ehdotuksen mukaisesti olisi perustettava hallintovirastoon viestintäyksikkö, jossa olisi 

kolme tiedottajaa, ja työnjaon selkeyttämiseksi olisi joka seurakuntaan nimitettävä oma 

tiedottaja.315 

Mietintö esiteltiin kirkkoneuvostossa, joka hyväksyi mietinnön.316 Mietinnön pohjalta 

perustettiin viestintäyksikkö, jota johti viestintäpäällikkö ja tiedottajapuolelle palkattaisiin 

verkkotiedottaja.317 Myöhemmin organisaatiota laajennettiin toisella verkkotiedottajalla, 

viestintäsihteerillä ja kaikkiin seurakuntiin palkattiin päätoimiset tiedottajat.318 Alun perin 

1970-luvulla on tutkittu muiden seurakuntayhtymien tiedotuksen työntekijämääriä, ja sen 

perusteella ollaan huomattu että pienemmissä kaupungeissa oli myös töissä vain 

tiedotussihteeri, mutta Helsingissä  jo 1970-luvulla kolme tiedottajaa, toimittaja ja 

toimitussihteeri, Oulussa lisäksi monistaja ja Tampereella tiedotussihteerin lisäksi 

ilmoitussihteeri sekä tiedottaja, Turussa lisäksi kanslisti. 319 Kehitys oli joka tapauksessa 

henkilöstöresursseja ajatellen muuallakin samanlaista.  

Tiedottaja Marja Hynnisen mukaan organisaatio ei itsessään olisi 

päätöksentekoprosesseissaan päätynyt muuttamaan tiedotusorganisaatioita, vaan vaadittiin 

vuoden ”hallinnollinen jyrääminen”, että laajentamisprosessille saatiin lupa ja resurssit 

yhtymän tiedotuksen asiantuntijoiden myötävaikutuksella.320 Näin tiedotusyksikkö sai vihdoin 

30 vuoden jälkeen varsinaisesti organisaation. Alla on viestintäorganisaation 

perustamiskaavio Espoossa Marja Hynnisen mukaan321 

 
311 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
312 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
313 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
314 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
315 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
316 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
317 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
318 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
319 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
320 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
321 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
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Kuva 11. 

 

Uuden viestintäorganisaation luominen. 

 

4.9 Sosiaalisen median käyttöönotto 2000-luvulla 

 

2013 kirkolliskokouksessa ehdotettiin uuden viestintästrategian tekemistä.322 .  Vuonna 2004 

ilmestynyt vuoropuhelun kirkko -strategia loi pohjan sille ajatukselle, että kaikki seurakunnan 

työntekijät ovat viestijöitä oman työnsä suhteen ja kaikki organisaation toiminta on viestintää. 

323 Työntekijät alettiinkin nähdä laajemmin viestintäkoulutuksen kohderyhmänä. 324 

Jonkinlaisena pohjavireenä sosiaalisen median työlle oli vuosina 2009–2013 toteutettu 

Hengellinen elämä verkossa-hanke.325 Sen pohjalta työntekijät näkivät roolinsa laajemmin 

viestijöinä. Viestinnän toteutukseen sosiaalisen median kautta liittyi kuitenkin monenlaisia 

haasteita. 

 Kielteisenä tekijänä nykyajan sosiaalisessa mediassa voi olla viestinnän 

personoituminen henkilöihin, vaikka se on toisaalta myös tarkoitus, kun esimerkiksi piispat 

ottavat kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Jos henkilön maine ei vastaa häneltä esimerkiksi 

asemansa pohjalta odotettua käytöstä, viestitä voi joutua kielteiseen valoon. Näin voi myös 

käydä, jos viestintä pohjautuu ”liiaksi” tietyn ryhmän etujen ajamiseen. Tällöin se voi saada 

 
322 Malmelin 2013, 19 
323 Malmelin 2013, 19 
324 Malmelin 2013, 19 
325 Malmelin 2013, 18 
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muunlaista näkökantaa kannattavilta ajatuksen siitä, että koko organisaatio suhtautuu 

kielteisesti muihin näkökantoihin. 326 

Medioiden käyttö ja vastaanotto edellyttävät median lukutaitoa. Tämän vuoksi on luotu 2010-

luvulla mediakasvatusmateriaalia nimenomaan kirkon kasvatustyön käyttöön.327 

 Erilaisia sosiaalisen median välineitä on monenlaisia: seurakunnat ottivat Facebookin 

käyttöön viimeistään 2010-luvun vaihteessa. 328 Monissa seurakunnissa Facebook otettiin 

käyttöön nuorisotyönohjaajien henkilökohtaisen kiinnostuksen kautta jo vuodesta 2005 

lähtien, jolloin Facebook rantautui Suomeen, mutta sen vakiintuminen virallisena 

viestintäkanavana vei usein monta vuotta. 329  

 

5 Tutkimustulosten tarkastelu 
 

Tässä luvussa on tarkoitus tarkastella viestintäorganisaation kehitystä ja muutosta viestinnän 

tuloksellisuuden näkökulmasta viestinnän suorittajien kokemusten pohjalta. 

 Viestinnän toteutusta Espoossa voi tarkastella suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. 

Organisaatioviestinnän ja tiedotuksen historialliset käännekohdat ovat tapahtuneet samoihin 

aikoihin, kun Espoossa alkoi kytemään ajatus viestintätyöhön panostamisesta. Sen jälkeen 

monta eri vaihetta on muodostanut käännekohtia viestinnän toteutuksessa, kun ympäröivä 

yhteiskunta on muuttunut ja viestinnän merkitys ja painopisteet ovat vaihtuneet. 

5.1 Yhteiskunnallinen muutos tarkastelukaudella 

  

Pohjoismainen hallintokäytäntö pohjautuu niin kutsutulle julkisuusperiaatteelle.330  Tämä 

tarkoittaa sitä, että kaikki tieto mitä ei ole lakien mukaan pidettävä salassa, on julkista. 

 Tämä edellyttää kommunikaatio ja -informaatiosuhteen ylläpitämistä organisaation ja 

yksilön välillä.  Informaatioperiaate tarkoittaa, että organisaatio on aktiivinen tiedottaja ja 

kommunikaatioperiaate myös sitä, että kansalainen (tässä: seurakuntalainen) ottaa aktiivisesti 

yhteyttä organisaatioon päin. 

Seurakuntayhtymän tiedotustyön aloitus sopii hyvin yhteen julkishallinon passiivisen 

tiedotuskauden loppuun, eli aikakaudesta 1952–1965 on puhuttu niin kutsuttuna julkisen 

 
326 Malinen, haastattelu 30.10.2021. 
327 Autio & Rislakki 2011, 7. 
328 Hynninen, haastattelu 30.10.2021 
329 Malinen, haastattelu 30.10.2021. 
330 Aula, Pekka & Hakala, Salli 2000, 87. 
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hallinon hiljaiselon kautena.331 Ensimmäiset tiedotustyön suunnitelmat syntyivät juuri 1965 

seurakuntayhtymässä. 

Aikakautta 1965–1975 kuvaillaan hyvinvointivaltion aktiivisen tiedotuksen 

kaudeksi.332   Taustalla tässä toiminnassa on hyvinvointivaltion luomisen kausi, joka edellytti 

kansalaisille kohdennettua tiedotusta. 

Aikakautta 1976–1986 kutsutaan asiakaslähtöisen yhteiskuntainformaation kautena.333 

Tällöin kansalainen alettiin nähdä liike-elämän mallien mukaisesti asiakkaana, jonka 

tiedontarpeet tulee ottaa huomioon. Yhtymän tiedottaja Marja Hynninen on puhunut 

toteuttaneensa tiedotustyössään periaatetta, jossa hän on nähnyt seurakuntalaisen pelkän 

tiedotusobjektin sijaan eräänlaisena osakkaana.334 

  Tämä osakkuus on hänen mielestään käsitettävän samanlaisena asiana kuin 

seurakuntalainen olisi esimerkiksi SOK:n jäsen. 335 Tällä hän tarkoittaa sitä, että 

seurakuntalainen on verorahoillaan ja vakaumuksellaan aktiivinen osa seurakuntaa, yksi 

toimijoista, vaikka ei olisikaan luottamushenkilöasemassa.  

Periaatteen voi nähdä myöskin hengellisestä seurakunnan käsityksestä käsin, missä 

koko seurakuntaa mielletään Jeesuksen ruumiiksi. 

Tärkeä osa organisaatioviestinnän tehtävää on kansalaisten integroiminen ja 

identiteetin rakentuminen yhteisön jäsenenä. Samalla yhteisö legitimoi itsensä ja 

olemassaolonsa kansalaisten, tässä tapauksessa seurakuntalaisten kautta.336 

Espoon seurakuntayhtymässä viestinnän toteutusmalleja on ollut useampia, kuten 

lehtityö, yhtymän tiedotus ja seurakuntien oma tiedotus. Nämä toiminnot on jälkikäteen 

organisoitu eri tavalla muuttaen koko viestinnän organisaatioympäristöä. Tätä organisaation 

oppimisen pohjalta tapahtuvaa uudelleen muotoutumista voi tarkastella myös niin kutsutun 

kontingenssiteorian, eli toiminnan soviteteorian kautta.337      Wiion mukaan olosuhteet, 

tilanteet ja haasteet vaativat myös viestinnässä erilaisia organisaatioratkaisuja.338 

Viestinnän tarkoitus on välittää aineetonta pääomaa kuten tietoa ja sosiaalista 

pääomaa, josta muodostuu organisaation identiteetti. Tässä mielessä Espoossa on onnistuttu 

hyvin.  

 
331 Aula, Pekka & Hakala, Salli 2000, 89. 
332 Aula, Pekka & Hakala, Salli 2000, 89. 
333 Aula, Pekka & Hakala, Salli 2000, 89. 
334 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
335 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
336 Aula, Pekka & Hakala, Salli 2000, 97. 
337 Aula, Pekka & Hakala, Salli 2000, 163. 
338 Aula, Pekka & Hakala, Salli 2000, 163. 
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Viestintä liittää organisaation eri toimijat yhteen, se on itsenäistä toimintaa, jolla on 

omat tavoitteet ja se on myös osa organisaation johtamista.339   Sisäinen viestintä yhdistää 

Espoossa sisäisen tiedotuslehden ja vaikkapa intranetin kautta.  

Itsenäistä toimintaa on taas erilaiset tiedotuksen tuotannot kuten audiovisuaaliset 

ratkaisut. Vastuualueet on määritelty, tulostavoitteita ei ole asetettu, vaikka viestinnän 

onnistumista onkin seurattu.   

Espoossa on ollut hyvin selkeä linja siitä, kuka milloinkin päättää tiedotuksen 

johtamisesta. Kaikkien edellä mainittujen prosessien tavoitteena on tuottaa lisäarvoa eli uutta 

tietopääomaa ihmisille. Tietopääomaa ei siis synny pelkästään tiedotuksen vaan 

vuorovaikutuksen kautta, kuten Vuoropuhelun kirkko 2002 – strategiassa on todettu.340 

 

Viestintäorganisaation uudistus ei tapahtunut suinkaan kontingenssiteorian pohjalta, vaan se 

vaati erityisiä toimia työntekijältä ja luottamustoimissa toimivilta viestinnän asiantuntijoilta. 

  Parhaiten tähän työhön sopii mielestäni yhtenä viestinnän vaikutusvälineistä tunnettu 

edunvalvonta eli lobbaaminen.341   Tarkoituksena oli luottamustoimessa toimivan työryhmän 

vaikutusvallan kautta pyrkiä vaikuttamaan yhtymän päätöksenteon johtoelimiin tarvittavien 

muutosten läpilyömiseksi. 

 Espoon seurakuntayhtymän viestintä, kuten edellä on mainittu, käynnistyi juuri 

yhteiskunnallisesti otolliseen aikaan viestintätyön saadessa jalansijaa julkisessa hallinnossa. 

Kyseisenä aikana koettiin postmodernin yhteiskunnan synty ja murrosvaiheessa oli kitkaa 

vanhan kulttuurin toimintatapojen ja uuden kulttuurin tapojen törmätessä toisiinsa. Toiset 

asiat muuttuivat heti, ja toisten asioiden läpikäyminen kesti pidempään. Tiedotuskulttuurin 

muutoksessa voidaan törmätä moneen seikkaan, jotka muuttivat toimintatapoja Espoon 

seurakuntayhtymässä. 

 

5.1 Tiedottajan työn organisointi ja vakiinnuttaminen  

 

Tiedotustyön mielekkyyden ja tuottavuuden kannalta etenkin 1970 – luvun alkupuolella 

tiedotustoiminnassa törmättiin yhtymän johdon puolelta käsityksiin, jotka muokkasivat paljon 

tiedotustoimintaa taustalla olevien oletusten kautta. Nämä oletukset eivät tukeneet 

 
339 Aula, Pekka & Hakala, Salli 2000, 193. 
340 Hakala & Sumiala-Seppänen 2003, 27. 
341 Aula & Hakala 2000, 168. 
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ammatillisen tiedotustoiminnan käsitteitä, vaikka tavoite oli sama eli saada mahdollisimman 

paljon medianäkyvyyttä. 

Tiedotussihteeri Marja Hynninen aloitti tiedotussihteerinä Kirkon Tiedotuskeskuksessa 

hankitun taustaosaamisensa ansiosta. 342  Työskentelymalli, jonka mukaan tiedotusta 

prosessoitiin, sai alkunsa toisintamalla Kirkon Tiedotuskeskuksen toimintamalleja.  343 Näin 

ollen Kirkon Tiedotuskeskus toimi todellisena alkuunpanijana Espoon tiedotustyöalalle, ja 

tämän linjauksen ansiosta pystyttiin tekemään noin 30 vuotta tiedotustoimintaa.344 

Helsingin seurakuntayhtymän tiedotuspäällikkönä 1970-luvulla toiminut Juhani 

Simojoki toimi pitkään eräänlaisena konsulttina, kun Espoon tiedotuksessa tarvittiin neuvoja 

ja opastusta.345 

Samaan aikaan Vantaalla aloitti oma tiedotussihteeri, jonka kanssa oltiin yhteydessä.346 

Myös muut henkilöt auttoivat aikanaan työn konsultoinnissa. Tiedotustyötä varten oli siis 

perustettu tiedotussihteerin toimesta oma ”valmennusryhmä”, joka pystyi auttamaan vaikeissa 

tiedotuksellisissa kysymyksissä ja tehtävissä varsinaisen tiedotuksen ohjausryhmän ja 

yhtymän johdon lisäksi. Vähitellen kun osaamispääoma kasvaa ja työhön tulee standardeja, 

työ vakiintuu. 

Kuva 12. 

 

                            

Konsultointi- ja vertaisarviointimalli yksinkertaistettuna.. 

 

Tiedotustyössä oli jo alun perin resurssipula, jo työn ensimmäisinä vuosina olisi ollut 

tarpeellista olla resurssipulan vuoksi kolme eri tiedottajaa yhtymässä, ja jokaisessa 

seurakunnassa yksi tiedotuksesta vastaava henkilö.347Tiedotustoiminnan 

 
342 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020 
343 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020 
344 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020 
345 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
346 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
347 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
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alkuvuosikymmenillä tärkeä osa tiedotusta oli yhtymä hallintoviranomaisten kuten 

kirkkoneuvoston tekemien päätösten uutisointi ja tiedottaminen. 348 Näistä uutisista laadittiin 

tiedotteita ja pieniä uutisia, joita yritettiin julkaista myös seurakunnallisten lehtien eli 

seurakunnan sosiaalisen vaikutuspiirin ulkopuolella.349 

Tiedotustyössä oli paljon apua siitä, että tuntee mahdollisimman paljon toimittajia eri 

lehdistä, siksi tiedottajaa neuvottiin tutustumaan toimittajiin ja luomaan henkilökohtaisia 

suhteita.350  Tällaista tutustumista voi pitää osana suhdetoimintaa, ja tällaiset ihmissuhteet 

ovat jatkuneet työelämän jälkeenkin. 

   Tiedotteiden kysyntä ei kuitenkaan vastannut tarjontaa, ja näin kävi etenkin suurten 

kansallisten päivälehtien, kuten Helsingin Sanomien kohdalla, vaikka lehden toimitukseen oli 

luotu hyvät henkilökohtaiset suhteet Hynnisen toimesta ja heillä oli myös teologiseen 

journalismiin erikoistunut toimittaja Paavo Tukkimäki.351 

Uutiskynnyksen ylittämättömyys oli seikka, johon Hynnisen esimiehet kiinnittivät 

huomiota ja tutkivat asiaa siltä kantilta, oliko uutisten sisältö, ulkoasu tai markkinointi 

seikkoja, joiden pohjalta voitaisiin tehdä parannuksia.352 Uutiskynnys ei kuitenkaan ylittynyt 

näiden seikkojen läpikäymisen jälkeenkään, ja silloin yhtymän johto otti asiakseen käyttää 

suhdetoiminnan keinoja tuodakseen journalistisissa piireissä esille enemmän kirkon asemaa ja 

merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Yksi tällainen tapahtuma oli ”kirkon kuusikon”, työvaliokunnan eli kuuden Espoon 

kirkkoherran muodostama valtuuskunta, joka kävi vierailulla Helsingin Sanomien 

toimituksessa toimituksen silloisen päätoimittajan Reetta Meriläisen (päätoimittajana 1991–

2011) luona. 353 

Tapaamisen johdosta Espoon alueella tapahtuneiden seurakunnallisten uutisten 

uutisointi ei kuitenkaan noussut suosioon.354 Syynä tähän on se, että luterilaisen kirkon asema 

suomalaisessa yhteiskunnassa on muuttunut 1900- luvun puolivälistä radikaalisti 

kansankirkkoasemasta huolimatta, ja uutisia lukeva yleisö on omaksunut uuden kulttuurisen 

lähestymistavan kirkkoon instituutiona, joka edusti vain tiettyä osaa ja arvomaailmaa 

 
348 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020 
349 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
350 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
351 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
352 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
353 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020 
354 Hynninen, haastattelu, 9.10.2020. 
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pluralistisessa yhteiskunnassa. 355  Valtamedioiden ei kannata julkaista uutisia, jotka eivät 

kiinnosta kuin pientä joukkoa vastaanottajia. 356 

Tilanteen taustalla oli kirkkohistorian professori Mikko Juvan aikanaan toteama asia, 

että kirkon oli määritettävä itsensä uudelleen pluralistisessa ja jälkiristillisessä yhteiskunnassa. 

357 Tutkimuksissa on pureuduttu uskonnollisten teemojen uutisointiin.358 Kirkossa oltiin 

totuttu maailmansotien jälkeiseen yhtenäiskulttuuriin, mutta kehittyvä yhteiskunta toi teknisen 

kehityksen ohella uusia tärkeitä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia kysymyksiä, joihin kirkon oli 

vaikea ottaa kantaa ja jotka jakoivat linjoja kirkon sisällä.359 Kirkko ei pystynyt vastaamaan 

omalla panoksellaan yhteiskunnan sekularisaatiokehitykseen.360 Kirkon keskustelufoorumit 

ajautuivat yhä kauemmas yhteiskunnan valtavirran keskusteluista ja sitä kautta journalismin 

sisältö eriytyi omaksi ryhmäkseen, joka määrittelee itsensä omista lähtökohdista, samoin kuin 

valtavirran medioiden journalismin kuluttajat määrittelevät itsensä. Vasemmistolainen 

kirkkopolitiikka lähensi 1960- luvun lopulla kirkkoa valtavirran journalismiin. 361  Etenkin 

sosiaalisen median aikakaudella kirkko on tuottanut omia mediapersooniaan ja toimintaa 

sekulaarisista lähtökohdista.  Tämä on alkanut taas vähitellen lähentämään kirkkoa 

valtamedioihin, mutta vasta 2010-luvulta lähtien.  

 

Uutisointia ja ulkoista tiedotusta ei voinut perustella sillä, että tunnettaisiin uutisia 

vastaanottava yleisö mikä haittasi huomattavasti tiedotustoimintaa koko tarkastelukauden 

aikana. Tiedotuksesta tehdyt tutkimukset pohjautuivat myös kirkon sisäisen 

keskustelukulttuurin omaksuneiden tai siitä kiinnostuneiden henkilöiden palautteisiin, ja niistä 

ei ollut hyötyä mediahuomion tavoittelussa. Toisaalta kirkolle kuuluu myös erilaisia 

yhteiskunnan hallintoon liittyviä oheistehtäviä ja sen hallinto on tekemisissä valtion ja kunnan 

kanssa, jotka lähentävät kirkkoa muihin julkisiin yhteisöihin myös imagoltaan. 

 

Toinen käytännön tiedotustyöhön vaikuttava seikka, joka vaikutti johtuvan 

organisaatiota ympäröivän kulttuurisen muutoksen huomaamattomuudesta, oli 

päätöksentekoon liittyvä itsesensuuri.  

 

 
355 Huhta 2013, 75. 
356 Huhta 2013, 75. 
357 Huhta 2013, 75. 
358 Hokka et al. 2013, 12. 
359 Huhta 2013, 75. 
360 Huhta 2013, 75. 
361 Huhta 2013, 75. 
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Edellä mainitusti 1970 – luvun alku oli suurten viestinnän organisaatiokulttuuria 

muokkaavien tapahtumien alkupiste. Tähän ajanjaksoon liittyy myös käsite ”toiset vaaran 

vuodet”, jolla viitataan vuosina 1968–1978 tapahtuneeseen vallan uusjakoon erilaisissa 

instituutioissa kuten työpaikoilla, kulttuurielämässä, kouluissa ja niin edelleen.362 Tämän 

muutoksen keskiössä oli tärkeänä voimana medioiden toiminta, ja erityisesti sen sensuurin ja 

itsesensuurin heikkeneminen uudistusten aikaansaamiseksi. 

Seurakuntien päätöksentekoprosessissa oli totuttu siihen, että päätöksillä ei sinällään ole 

varsinaista julkisuusarvoa, vaan päätösten toteutuessa niistä tulee osa organisaation toimintaa, 

mikä tulee puolestaan yleiseen tietoon organisaation toiminnan kautta. Seurakunnan 

itsesensuurissa ei itse asiassa ollut kyse varsinaisesti sensuurista, vaan byrokraattisesta 

lähestymistavasta organisaation toimintaan, jossa itseisarvona ei ollut tiedottamisen kautta 

saatava mielikuva yhteisöstä. 

Joka tapauksessa tiedottajan tehtävänä (siihen aikaan tiedotussihteeri: sama työn sisältö 

Espoossa) oli laatia tiedotteita yhtymän kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokouksista. 363   

Kaikkea ei suinkaan voinut ilmoittaa eteenpäin, koska päätöksillä ei ollut vielä päätösvaltaa, 

eikä niitä ollut tarkastettu. Pöytäkirjantarkastaminen vei keskimäärin noin viikon.364  

Tämän takia tiedotussihteerin piti lähettää muokatut pöytäkirjat eteenpäin eri 

tiedotusvälineille eli siihen aikaan lehdistölle mahdollisimman nopeasti tiedotusjohtokunnan 

toiveiden mukaisesti.365 Koska lehdistö ei saanut suoraan tietoa niitä kiinnostavista asioista, 

alkoivat he soitella kirkkohallintokunnan jäsenille ja luottamushenkilöille suoraan, mikä teki 

tiedotteiden lähettämisestä turhaa.366   Myöhemmin kun tiedotustyön hallinnollinen ongelma 

tuli esille organisaatiossa alettiin laatimaan eri listoja, joista toiset lähetettiin suoraan 

tiedotusvälineille ja toiset salattiin ainakin määräajaksi.367 Näin ollen jouduttiin luovimaan 

uusia ratkaisuja myös organisaation päätöksenteon kannalta, koska tiedotustehtävä muokkasi 

organisaatiota läpikotaisin. Muutoksen suuruus on siis tärkeä ymmärtää koskien koko 

organisaatiota. 

  Olennainen osa tiedottajan työtä oli olla selvillä häntä ympäröivästä 

mediatodellisuudesta ja ajankohtaisista sosiaalisista ja kulttuurisista asioista myös kirkollisen 

keskustelufoorumin ulkopuolella. Tämän vuoksi tiedottajan tuli seurata yleiselläkin tasolla 

 
362 von Hertzen et al. 2012, 14. 
363 Hynninen Marja, haastattelu, 9.10.2020. 
364 Hynninen Marja, haastattelu, 9.10.2020. 
365 Hynninen Marja, haastattelu, 9.10.2020. 
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lehdistöä eikä pelkästään kirkollisia julkaisuja.368 Tehtävä muodostui haasteelliseksi, koska 

kustannussyistä lehtiä ei saanut tilata kovin montaa ja tilattavien lehtien tuli edustaa silloista 

kirkolle sopivaa elämänkatsomusta.369 Tämä tarkoitti porvarillista elämänkatsomusta, mutta 

myöhemmin kirkollisen poliittisen kentän laajentuessa otettiin kaikki lehdet mukaan.370   

Tiedotuskenttään kuului kuitenkin alusta lähtien paljon poliittista lehdistöä sen tarkemmin 

valikoimatta asiaa.371 Kirkon tiedotustoiminta kytkeytyi näin ollen vahvasti aikansa 

poliittiseen ympäristöön. 

Marja Hynnisen aloittaessa 1973 tiedotussihteerin työn suurin osa työstä oli hyvin 

vierasta esimerkiksi hallintopäällikölle, josta tuli siis lähiesimies.372 Pelkästään työtilojen ja 

välineiden hankinta oli kovan työn alla, ja edellä mainitusti kaikki työhön liittyvä 

infrastruktuuri tuli hankkia itse.373  Ammattimaisuutta työhön toi tiedotussihteerin 

journalistinen osaaminen ja tiedotustyön perusosaaminen Kirkon tiedotuskeskuksesta 

hankitun työkokemuksen perusteella.374 Silloinen Kirkon tiedotuskeskuksen johtaja Juhani 

Simojoki ohjasi paljon työn sisällön suunnittelua tiedotuksen johtoryhmän ohella.375 

Tiedottajan harteille jäi myös yhteydenpito kirkkohallituksen viestintäosastoon 

esimerkiksi dokumenttien ja muiden av-projektien teon takia, ja erilaisten seurakuntien 

esitteiden luominen jäi helposti tiedotussihteerin vastuulle osaamisen tason ollessa 

seurakuntatasolla vaihteleva.376    

Tiedottajan osaamiseen kuului myös se, että hän teologian maisterin koulutuksen ja 

kirkon asiantuntemuksen avulla pystyi journalistiseen taustaansa nojaten muokkaamaan 

kirkollista kieltä paremmin ymmärrettäväksi tiedotteissa, joita lähetettiin tiedotusvälineille.377  

Tälläkin hetkellä suurin osa yhtymän palveluksista olevista viestintäalan ammattilaisista 

on teologeja pohjakoulutukseltaan, mutta seurakuntatasolla tällaista vaatimusta ei ole edes 

koskaan ollut, vaikka uutiset ovat periaatteessa saman sisältöisiä. 

Näistä seikoista johtuen työssä muodostui hyvin itseohjautuva ote samaan aikaan kun 

tiedotuksen johtoryhmä ja kirkkoneuvosto halusivat ohjata työn toteutusta, ja tämä ristiriita 

aiheutti jatkuvaa jännitettä.378    Tämä käy ilmi muun muassa siitä, että tiedotusprojektien 

 
368 Hynninen Marja, haastattelu, 9.10.2020. 
369 Hynninen Marja, haastattelu, 9.10.2020. 
370 Hynninen Marja, haastattelu, 9.10.2020. 
371 Hynninen Marja, haastattelu, 9.10.2020. 
372 Hynninen Marja, haastattelu, 9.10.2020. 
373 Hynninen, Marja, haastattelu, 9.10.2020. 
374 Hynninen, Marja, haastattelu, 9.10.2020. 
375 Hynninen, Marja, haastattelu, 9.10.2020. 
376 Hynninen, Marja, haastattelu, 9.10.2020. 
377 Hynninen, Marja, haastattelu, 9.10.2020. 
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hyväksyntä piti hakea luottamuselimiltä tarkkojen suunnitelmien kera ennen niiden toteutusta, 

vaikka toimittiinkin tiedotuksen budjetin rajoissa.379    Tämä on toki normaali käytäntö 

monissa organisaatioissa. 

Toinen seikka, joka aiheutti jännitettä viestintätyössä sen ohjauksen haasteiden lisäksi, 

oli tiedotteiden ja uutisten sisällön tavoite: Halutaanko profaania journalismia vai halutaanko 

pitää yllä kristillisen ihanteiden mukaista julistustyöhön liittyvää journalismia.380 Tästä asiasta 

kirkkoneuvosto ja tiedotuksen johtoryhmä olivat eri linjoilla, ja tiedottaja joutui tässäkin 

asiassa välikäteen.381 

Kirkollisvaalityössä käytettiin mainostoimistoa. Mainostoimisto löytyi taas kerran 

luottamushenkilöjohdon viestintäosaamisen kautta, kun Mainostoimisto Takapiru Oy:n 

toimitusjohtaja oli luottamushenkilönä yhtymässä.382 Tällöin tehtiin ensimmäinen 

mainostoimistovetoinen seurakuntavaalikampanja. Neljä vuotta myöhemmin kyseinen 

mainostoimisto myi vanhan kampanjan pohjalta tehdyn uuden kampanjan 

kirkkohallitukselle.383 Uusia toimintatapoja kokeillessa organisaatiot voivat törmätä 

keskenään erilaisiin intressiristiriitoihin, vaikka lopputulos olisi hyvä. 

Ammatillinen journalismi ei ole perusteiltaan sidottu käsiteltävän asian sisältöön, vaan 

valitsee itse asian käsittelytavan. Koska journalismiin kuuluu asioiden käsittely monilta eri 

kanteilta, heräsi kysymys voisiko seurakunnan uutisissa ottaa enemmän kantaa myös 

kielteisiin asioihin, joiden merkitys ei olisi suuri ja näin laajentaa seurakuntayhtymän 

näkökulmia.384 Asiasta ei tehty tietenkään mitään virallista päätöstä. 

Nykyisellään edellä mainittu vastakkainasettelu valtamedian kanssa on edennyt siihen 

pisteeseen, että kirkko on monin paikoin esillä vain kielteisten asioiden kautta. Journalismia 

tehdään siis eri tasoilla eri näkökulmista. 

Koulutus työhön tuli teologian ja journalistiikan opintojen kautta, ja kirkko järjesti 

vuosittain tiedotuspäiviä, jotka olivat koulutustapahtumia. 385  2000-luvun vaihteessa 

tietojenkäsittelyn opiskelu ei ollut ainakaan muuta yhteiskuntaa edellä, mutta kuitenkin 

Espoossa oltiin monessa asiassa eturintamassa kehittämässä työn sisältöä ja teknistä 

osaamista. Erilaiset kuvankäsittely – ja ammattimaiset julkaisuohjelmat alkoivat yleistyä 

kirkon työssä vasta 2000-luvun vaihteessa, ja vanhoilta työntekijöiltä ei vaadittu niiden 
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osaamista vaan painotettiin sisällöntuotannon hallintaa. 386  Toki perustoimisto-ohjelmien 

hallinta kuului kuvaan, kuten edellä on mainittu.  

 Lehtityössä on tärkeä erottaa toisistaan eri ammattiryhmät ja heidän osaamisensa. 

Vielä 2000-luvulla ammattimaiseen lehdistötyöhön kuuluu erillisten valokuvaajien ja 

kuvaajien pitäminen palkkalistoilla. Valokuvaus teetettiin alihankintana myös Espoossa, ja 

valokuvaaja kulki mukana lehtijuttuja tehtäessä.387 Esitteiden, julisteiden ja muiden 

vastaavien painotuotteiden painatus tehtiin erillisissä painoissa. 388  Kirkon av-keskuksesta oli 

apua isommissa projekteissa. 389 

 Tiedottajan työnkuva muuttui vuoden 2000 organisaatiouudistuksessa vähemmän 

itsenäiseksi, ja luovan työn parissa työskenteleville itsensä toteuttamien on tärkeää työn 

kautta, vaikka itseään pystyy toteuttamaan jossain määrin uusien graafisten 

tietokonesovellusten kautta.  

 Marja Hynninen oli itse täydennyskouluttanut itseään viestintätyöhön Kirkon 

tiedotuspäivien lisäksi viestinnän yliopisto-opinnoilla, suorittaen filosofian kandidaatin 

tutkinnon.390 Lisäksi hän on tehnyt papin töitä, ja saavuttanut rovastin arvon 

viestintäansioiden kautta, ja omaa oppiarvon taideopinnoista. 391   Tiedotustyöhön tarvittiin 

todellakin monialaista ja osaavaa henkilöä aikana, jolloin koko ala oli vasta muotoutumassa 

kirkon työsaralla. 

 Vaikka tiedottajalle oli tärkeää henkilökohtaisten suhteiden luominen etenkin 

kohdelehdistöön, varsinaista suhdetoimintaa ei harjoitettu yhtymän tiedotuksen tasolla. 

 Tiedottajan rooliksi jäi osallistuminen sisäisen sidosryhmän eli henkilöstön 

palkitsemisseremonioihin edustuslahjojen hankinnan lisäksi. 

 

5.2 Tiedottajan työn organisointi ja vakiinnuttaminen 90-luvulla -
esimerkkinä Olarin seurakunta 

 

Seurakuntatason tiedotustyö käynnistyi Olarin seurakunnassa 1980 – luvun lopulla, kun     

nuorisotyöntekijä Åke Jauhiainen alkoi avustamaan tiedotusvastuussa olevaa 

seurakuntasihteeriä sisäisen tiedotuslehden taittotyössä ja grafiikassa.392  

 
386 Hynninen Marja, haastattelu, 9.10.2020. 
387 Hynninen, Marja, haastattelu, 9.10.2020. 
388 Hynninen Marja, haastattelu, 9.10.2020. 
389 Hynninen Marja, haastattelu, 9.10.2020. 
390 Hynninen, Marja, haastattelu, 9.10.2020. 
391 Hynninen Marja, haastattelu, 9.10.2020. 
392 Hynninen, Marja, haastattelu, 9.10.2020. 



68 

 

 Olarin kirkkoherra Hannu T. Kamppuri (kirkkoherrana Olarissa 1987–1996), oli 

tietotekniikan innokas harrastaja, ja seurakunnan käyttöön hankittiinkin laadukas tietokone 

tiedotustyötä varten. 393 Kamppuri suhtautui myös viestintään myötämielisesti ja tuki 

viestinnän tarpeita varsinkin hankintojen osalta. 394 

  Kirkkoherra oli tiedottajan suora esimies ja varsinkin isommista viestintäprojekteista 

neuvoteltiin aina hänen kanssaan. 395    

Lähestymiskulma työhön oli siis käytännön materiaalin käsittelyssä, kun se 

yhtymätasolla oli puhtaasti journalistiikkaa. Jauhiainen oli muussa yhteydessä opiskellut 

printtijulkaisujen sekä teknistä että ulkoasuun liittyvää tuottamista.396 

Viestintätyössä eri osa-alueiden hallinta oli eri henkilöiden käsissä, ja työnjako 

toteutui usein juuri osaamisen mukaan yli organisaatiorajojen: viestintää hoitivat paljon siitä 

kiinnostuneet ja osaavat työntekijät vapaaehtoisesti oman työnsä ohessa.397 Tuohon aikaan 

esitteitä ei tarvinnut enää tuottaa missään, vaan monistuskoneet olivat jo korvaamassa 

tavallisia painotöitä ja grafiikkaa saattoi lisätä helposti. 

Merkille pantavaa on myös se, miten 1980 – luvulla ja vielä nykyisinkin 

tiedotustyöhön päädytään seurakunnan sisällä muista tehtävistä. Viestinnän ammatillisuuden 

käsite on siis suhteessa seurakuntaorganisaation tarpeisiin. Jauhiaisen tiedotustyöhön pääsyn 

edellytyksenä suorittama Markkinointi-Instituutin (nykyinen Rastor-Instituutti) tiedottajan 

tutkinto (Mti) on todella kattava, ja pitää sisällään kaikki viestinnän osa-alueet viestinnän 

suunnittelusta tapahtumiin.398 1990-luvun vaihteessa ei vielä tarvinnut hallita 

verkkoviestintää, taitto- ja grafiikkaohjelmia eikä sosiaalisen median alustojen käyttöä, koska 

niitä ei ollut vielä otettu käyttöön. 

Käytännössä seurakuntatason tiedotustyö oli rivi-ilmoitusten tekemistä 

Seurakuntasanomat-lehteen, joka oli koko Espoon kattavan seurakuntalehden silloinen 

nimi.399     Vähitellen tiedotustyöhön alettiin panostaa, ja vuonna 1990 Jauhiainen toimi jo 

puoliaikaisena tiedottajana.400  1991 Olarin seurakunta allokoi kokoaikaisen tiedottajan 

työhön määrärahat budjetissaan yksivuotiskausiksi, sen jälkeen 1993 virasta tuli pysyvä.   
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Jauhiainen oli melko pitkään ainoa seurakuntatiedottaja Espoossa. Ainut kollega oli 

yhtymän tiedottajana toimiva Marja Hynninen, sitten Espoon Tuomiokirkkoseurakuntaan 

palkattiin Maarit Malinen.401 Kaikissa seurakunnissa viestintä oli toki kiinteä osa muuta 

seurakuntatoimintaa.402 Pitkälti tietysti tapahtumamarkkinointiin keskittynyt viestintä kuului 

viikoittaisten lehtitietojen osalta yleensä jollekulle seurakuntasihteerille.403 Työmuodot 

tuottivat itse viestintämateriaalia oman osaamisensa mukaan.404 

Tämä osoittaa, että vielä 90 – luvun vaihteessa tiedotus ei ollut eriytynyt omaksi 

työalakseen ja se miellettiin pitkälti oheistoiminnoksi.  

Tästä näkökulmasta ajatellen tiedotustyön keskittämisen kanssa on ollut painetta ja 

puolestaan eri työalojen parissa on tarvittu paljon sopeutumista uuden järjestelyn 

läpilyömiseksi sekä seurakunta- että yhtymätasolla. 

Yhtymätasolla tiedottajan kanssa yhteistyötä oli alussa vähän.405 Tässä tulee esille se, 

että työnjako on ollut kuitenkin selkeää yhtymän ja seurakunnan tasolla, toisaalta taas 

asioiden yhteinen koordinointi on ollut vielä ennen 2000-lukua lapsenkengissä, jos 

tiedotuksesta vastaavat henkilöt ole olleet aktiivisesti ja oma-aloitteisesti tekemisissä 

keskenään. 406  Jo 2000-luvulla molemmat tasot liittyivät saumattomasti toisiinsa. 

Säännölliset yhteiset suunnittelukokoukset ja työn yhteinen suunnittelu alkoivat vasta 

sitten, kun seurakuntayhtymän viestintäyksikkö perustettiin. Kun ensimmäinen 

viestintäyksikkö perustettiin yhtymässä, syntyi tarve koordinoida työtä paremmin myös 

seurakuntatasolla ja yhdistää voimia. 

Tiedotuksen budjetti kasvoi Olarissa seurakunnan muun kasvun kanssa, kun 

verokertymä jaetaan jäsenluvun mukaan, viestinnän tärkeyden ymmärtävät kirkkoherrat ovat 

Olarissa pitäneet hyvin viestinnän puolta budjetteja suunniteltaessa. 407  Viestinnän rahoitus ei 

tunnu olleen ongelma muidenkaan tiedottajien työn kannalta.  

Viestintään on panostettu seurakunnan jäsenmäärän mukaan, eli viestinnän toiminta 

on turvattu koko ajan resurssien puitteissa. Seurakuntien ei-aktiivisen jäsenistön 

houkutteleminen toimintaan mukaan on tullut entistä tärkeämmäksi, varsinkin kun kirkon 

jäsenmäärä laskee koko ajan passiivisten seurakuntalaisten kautta. 
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 Tällä hetkellä yhteistyö on tosi tiivistä johtuen osittain myös käynnissä olevasta 

seurakuntien ja yhtymän viestintävoimia yhdistävästä kaksivuotisesta projektista. 408     

Åke Jauhiainen huomasi, että yhteisöviestintään panostaminen on kasvanut hänen 

työssään vuosi vuodelta.409   Näkyvyys ihmisten arjessa ja mielikuvamarkkinointi on noussut 

keskeisemmäksi.410 Tiedotuksen muiden työalojen erikoistumisvaiheesta on siis päästy sen 

yhtenäistämisvaiheeseen koko yhtymän tasolla. 

Koska viestintä oli uusi työala ja tehtävä seurakunnassa myös uusi, Jauhiainen 

toisaalta toimia melko itsenäisesti ja luoda itse omaa työnkuvaa kuten Hynninen teki 

seurakuntayhtymän tasolla. 411    

Toisaalta perinteiset kirkon toimintaan liittyvät palvelut ovat edelleen niitä, joista 

kaivataan tietoa: kaste, häät ja hautajaiset sekä rippikoulu.412 Erilainen esitetuotanto eri 

työaloille ja sakramenteille on aina ollut yksi tärkeimmistä viestintätehtävistä.413 

Palautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen kaipaa Jauhiaisen mielestä edelleen 

kehittämistä seurakuntatyössä.414 Yksittäinen tapahtumamarkkinointi on antanut tilaa 

mielikuvamarkkinoinnille ja yhteisöviestinnälle Jauhiaisen tiedotustyössä.415 Haastattelujen 

perusteella vaikuttaa siltä, että journalistiikka ei ole päätavoite seurakuntatiedotuksessa, ja 

työn luova tekeminen muista lähtökohdista on mielekästä.  

Tiedottajan pätevyysvaatimuksissa oli tapahtunut paljon muutosta yhtymä- ja 

seurakuntatasolla. Yhtymätasolla on painotettu teologiseen asiantuntemuksen pohjautuvaa 

journalistista osaamista, kun taas seurakuntatasolla pääpaino on ollut tiedotuksen käytännön 

osaamisessa.  

Yhtymätasolla on kiinnitetty alusta lähtien huomiota työn strategiseen suunnitteluun, 

kun taas seurakuntatasolla työ on ollut alun perin työalakohtaisen toiminnan tukemista. 

Tässäkin asiassa muutosta on syntynyt tiedotustyön profiloitumisen kautta ja molempien 

tasojen yhteistyön kautta. 

Yhtymän ja seurakuntatason viestintä ei ollut hierarkkisesti toteutettua keskenään. 

Ensimmäinen viestintäpäällikkö oli hallintopäällikön sijasta esimies, ja seurakuntatasolla 

kirkkoherrat vastasivat viime kädessä viestinnästä. 416 
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Kirkkoherrat vastasivat osaltaan myös yhtymän viestinnästä kuulumalla viestinnän 

ohjausryhmiin ja yhtymän johtoon. 417 Osassa töistä oli tietenkin omat työryhmänsä kuten 

kirkollisvaalityöryhmät. Yhtymän tiedottaja teki suoraan töitä myös erilaisten 

seurakuntayhtymän organisaatioiden kanssa, kuten seurakuntayhtymän kirkkokuoro ja 

erilaiset projektiluonteiset tiedotustehtävät edellyttivät. 418  Viestintäorganisaation 

laajennuttua ja tiedotustyön kentän ammatillistumisen kautta tiedottajan työstä jäi pois paljon 

tehtäviä, jotka tiedottaja joutui suorittamaan oma-aloitteisesti ja proaktiivisesti. 419  

Henkilökohtaiset suhteet muihin medioihin olivat tärkeä seikka. 420 

5.3 Viestintätyön käynnistys ja vakiinnuttaminen yhtymän 
verkkotiedottajan näkökulmasta 

 

Espoon seurakuntayhtymän verkkotiedottajana vuonna 2000 aloitti Veikko Hiiri, jolla 

oli jo 2000-luvun alussa laaja kokemus viestintätyön eri aloista eri työyhteisöissä.421   Hiiren 

erikoisalaa ovat erilaiset mediatuotannot, ja hän onkin toiminut Kirkon mediatuottajien kanssa 

erilaisissa tuotannoissa, kuten kuulunut Kirkon viestinnän asiantuntijatyöryhmään. 422  

Espoossa Hiiren tehtävänä oli aluksi saada verkkoviestintäalustat toimimaan, koska 

hänellä on osaamista tietoteknisissä asioissa ja palvelumuotoilu kuuluu hänen 

osaamiskonseptiinsa. 423 Hiiri toimi myös muun viestintähenkilöstön kouluttajana 

ohjelmistoprojektien käyttöönottovaiheessa. 424  

Seurakuntayhtymän viestintäosastosta tuli siis myös kehitysorganisaatio, joka tuotti 

verkkopalveluja. Painopiste ei ollut enää pelkästään tiedontuotannossa ja -jakamisessa, vaan 

pyrittiin myös luomaan uusia mediatyökaluja.  

Viestintään tuli enemmän vuorovaikutteisuutta ja tietoa pystyi varastoimaan verkkoon, 

mistä sitä pystyi hakemaan tarpeen tullen. Viestintätyö ei myöskään enää rajoittunut millään 

tavalla yhtymän organisaatiorakenteen takia, vaan sen tuotokset olivat kaikkien siitä 

kiinnostuneiden (seurakuntalaisten) saatavilla. 

Jälkikäteen katsottuna seurakuntayhtymän verkkoviestinnän kehitys vaikuttaa 

kulkeneen vähän jälkijunassa, kun vertaa sitä omaan työhöni verkkoviestinnässä samana 
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ajankohtana. Jo tuohon aikaan esimerkiksi keskenään integroidut intranet-sivut ja ulospäin 

näkyneet organisaatioiden nettisivut toimivat web-käyttöliittymän kautta, jonka käyttö oli 

periaatteessa yhtä yksinkertaista kuin tekstinkäsittelyohjelman käyttö.  

Hiiren palkkaus teknistä osaamista vaativiin insinööritehtäviin verkon rakentamisesta 

vastaavan yrityksen ohella kertoo kuitenkin suuresta teknisestä harppauksesta, jonka viestintä 

organisaationa joutui tekemään. 

 

5.4 Viestintätyön käynnistys ja vakiinnuttaminen seurakunnan 
viestintäpäällikön näkökulmasta 

 

 

Kun Simo Repo tuli yhtymän viestintäpäälliköksi, yhtymässä oli ennestään vain yksi 

tiedottaja eli Marja Hynninen. 425 Espoon seurakunnissa oli lisäksi omia tiedottajia, 

vakituisesti ainakin Olarissa ja tuomiokirkossa. 426 Repo oli ensimmäinen yhtymän 

viestintäpäällikkö. Tapiolan ja Leppävaaran tiedottajatilanne oli auki, Espoonlahdessa 

tiedottaminen oli annettu kahdelle henkilölle.427 

 Samaan aikaan viestintäpäällikön kanssa seurakuntayhtymään otettiin toinenkin 

viestinnän työntekijä kehittämään sähköisiä viestintäkanavia (Veikko Hiiri), mikä tuohon 

aikaan oli käytännössä verkkosivustoja. 428  

 Pastori Simo Repo on entinen Espoon Seurakuntalehden päätoimittaja, jonka 

työkokemus oli erityisesti kirkollisen printtimedian – sekä lehtien että kirjojen – 

toimittamisessa ja kustantamisessa. 429 Hänen mukaansa suuntauksen olisi voitu tehdä 

toisinkin, eli valita viestintäyksikön johtoon esimerkiksi tiedottaja - taustainen henkilö tai 

henkilö, jolla on kokemusta sähköisen viestinnän kehityksestä. 430   

    Valinnalla on voinut olla tietty painotus tarkoituksella, mikä on voinut olla 

journalististen sisältöjen kehitys. Seurakuntalehden toiminnan seuranta oli luonnollisesti 

tärkeää Revolle, varsinkin kun suuri osa sisällöstä alkoi olla tiedottajien tekemää. 

 Yhteistyö seurakuntayhtymän johdon sekä kirkkoherrojen kanssa oli hyvää eikä hän 

missään kohdin kokenut, että viestinnän muuttumista kohti sähköistä viestintää olisi miltään 
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taholta kyseenalaistettu.431 Sen sijaan resurssit sähköisen viestinnän kehittämiseen olivat 

aivan liian vähäiset. 432 Resursseilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kahta asiaa: sähköisen 

viestinnän tekemiseen tarvittavan teknisen verkon rakentamista sekä sisällöntuotantoa. 

 Toisaalta 2000-luvun alun jälkeen verkkotoimitukseen panostettiin palkkaamalla 

toinen tiedottaja, kun tiedottajia oli viestintäpäällikkö ja tiedotussihteeri mukaan lukien kolme 

henkilöä. Sisällöntuotanto oli lähinnä intranet-verkon käyttöä ja nettisivujen tekemistä. 433 

  

Viestinnässä oli merkittävä asema myös seurakuntayhtymän viraston ATK-osastolla 

(myöhemmin tietohallinto), joka osaltaan vastasi sekä tietojärjestelmistä että 

viestintäkanavien ylläpidosta, jonka kansa yhteistyö oli hyvää, mutta tulokset eivät olleet 

erityisen edistyksellisiä. 434 

 

Merkittävä osa viestinnän kehittämistä oli myös yhteistyö Helsingin ja Vantaan seurakuntien 

kanssa sekä suurten kaupunkien viestintäjohtajien ja viestintäyksiköiden välillä.435 Tuona 

aikana pantiin alulle merkittäviä kansallisia projekteja, esimerkiksi Kirkon mediasäätiön 

perustaminen ja Jouluradio. 436  

   Kirkon tiedotuskeskus oli mukana järjestämässä yhteisiä kokouksia, mutta sen 

sisällöllinen panos olisi voinut olla merkittävämpi. 437 

 Viestinnässä harjoitettiin siis laajaa yhteistyötä valtakunnallisella tasolla, ja 

perustettiin erilaisia projekteja. 438Tämä oli tärkeä kehitys- ja oppimisympäristö. 439 

 Merkittävää kyseisenä aika oli myös paikallisseurakuntien viestinnän kehittyminen, 

koska kaikkiin yhtymän seurakuntiin palkattiin päätoimiset tiedottajat, jotka olivat omalta 

osaltaan vastuussa oman seurakuntansa viestinnästä. 440 Viestintäorganisaation päätehtävänä 

oli edelleen suurten yhteisilmoitusten tekeminen ja kokoaminen itse tai käytettiin graafikkoa 

alihankintana, ja tehtiin yhteisiä esitteitä. 441   

Espoon seurakuntalehden toimitus siirrettiin viestintäpäällikön aloitteesta kustantajan 

(Kotimaa-yhtiö) tiloista Espoon seurakuntien viraston tiloihin, koska tarkoituksena oli saada 
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läheisempi yhteys seurakuntien työalojen ja lehden toimituksen välille, mutta näin jälkikäteen 

ajatellen siirrolla ei ollut erityisiä seurauksia lehden sisältöön. 442    Pelkällä toimintojen 

sijoittamisella ei siis saatu synergiaetuja. Tähän asiaan on törmätty myös liike-elämässä. 

 Paikallisseurakunnilta kohdistui paljon painetta seurakuntalehden julkaisujen 

tekemiseen liittyen heidän toimintoihinsa, mutta tarkempia linjauksia asian suhteen ei tehty.443 

Lehtityötä 1970 – luvulla käynnistettäessä jokainen seurakunta joutui oman tiedotustarpeensa 

mukaisesti maksamaan lehden käytöstä. 444 

Erityistehtäviä ja erityisosaamista ostettiin ulkoa, ja kuten tiedetty lehden kustansi 

Kotimaa-yhtiö.445 Kuvaajia ei yhtymässä ollut, joten käytettiin edelleen ammattikuvaajia ja 

harrastekuvaajia.446   Taittoja teetettiin graafikoilla, ja sähköisten alustojen tehtäviä 

ostettiin.447 Nykyisin tiedottajilla on käytössään monenlaisia taitto- ja grafiikkaohjelmia. 

Tekstejä tehtiin tietenkin pääsääntöisesti itse.448 

Perinteisiä tiedotteita tehtiin 2000-luvulle tultaessa varsin vähän.449Yhteisen 

kirkkovaltuuston tärkeimmistä päätöksistä tehtiin tiedotteet, samoin esimerkiksi 

seurakuntavaaleista tiedotettiin järjestelmällisesti.450 Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä 

koko aikana tehtiin tiedotteita vain muutama. 451 Seurakuntalehti korvasi tiedottamisen 

seurakuntalaisille ja sen jutut teki säännönmukaisesti seurakuntalehden toimitus itse. 452 

Tiedotusvastuu oli siis edelleen tiedottajilla, mutta entistä enemmän tiedotus suuntautui 

lehteen, ja sitä kautta seurakuntalaisille. Nykyisin Espoon seurakuntien Esse - lehti löytyy 

myös internet-julkaisuna, kuten monet muutkin lehdet. 

Tiedotustilaisuuksia järjestettiin Revon kaudella vain pari-kolme.453 Espoon 

hiippakunnan ensimmäiset tiedotustilaisuudet olivat seurakuntayhtymän viestinnän 

järjestämiä, mutta hiippakunnan työn vakiinnuttua se hoiti itse oman viestintänsä. 454 Revon 

kaudella suurin muutos taitaakin olla Espoon hiippakunnan perustaminen ja sen oman 

organisaation rakentaminen. Tästä syystä Espoossa nojauduttiin Helsingin 
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viestintäkonsultointiin aikaisemmin, koska Espoon alue kuului Helsingin hiippakuntaan 

vuoteen 2004 asti.  

 Luottamushenkilöjohdon asenne ja tavoite viestintätyön painopisteitä kohtaan oli 

selkeästi kahtalainen. 455 Vanhemmat luottamushenkilöt näkivät perinteisen printtimedian 

keskeisimpänä. 456 Sähköisten kanavien kehittämistä ei kukaan vastustanut, mutta ne eivät 

saaneet vaarantaa perinteistä viestintää. 457 Nuoremmissa luottamushenkilöissä olisi ollut 

selvää halukkuutta nopeampaan sähköisen viestinnän kehittämiseen. 458 Siirtyminen 

printtimediasta sähköiseen viestintään oli siis ainakin osittain sukupolvikysymys. 

 Työnjaollisesti Simo Revon virassaolon aikana keskusteltiin paikallisseurakuntien ja 

seurakuntayhtymän viraston välisistä vastuista ja työnjaosta. 459 Seurakuntayhtymältä 

odotettiin suurempaa paikallista panosta kuin silloinen organisaatio pystyi tarjoamaan.  460    

Taustalla oli varmasti sekin, että tuolloin paikallisseurakuntien asema kaikkiaankin oli paljon 

keskeisempi kuin tällä hetkellä. 461 Paikallisseurakuntien toimintaa on siis  sidottu 2000-luvun 

aikana enemmän yhtymän toimintoihin jolloin niiden itsenäinen määräysoikeus on 

kaventunut, ja se koskee myös viestintää. 

 Revon mukaan Espoon seurakuntayhtymä antoi viestinnälle riittävästi taloudellisia 

resursseja järkevän tiedotustoiminnan ylläpitämiseksi. 462 Taloudellisten resurssien käyttö oli 

kuitenkin harkittava tarkkaan. 463 Viestinnän kehittäminen ei kuitenkaan ollut kiinni rahasta 

vaan enemmänkin yhtymän viestintäyksikön henkilöstön sekä seurakuntien tiedottajien 

ammattitaidosta. 464 Toisaalta ulkoisiin ostoihin ei talousarvioissa ollut varattu riittävästi 

rahaa. 465 Kirkon rahankäyttö ja viestinnän ammattilaisten palkkiotoiveet eivät oikein 

kohdanneet toisiaan. 466  

 Kirkko ei siis pystynyt kilpailemaan asiantuntijatyöstä yhtä suurilla palkkioilla kuin 

mitä ammattilaiset olivat tottuneet saamaan vapailla markkinoilla. Kirkon yleishyödyllisyys 

verrattuna liike-elämän tuloshakuisiin organisaatioihin aiheutti haasteita laadukkaan 

viestinnän toteutukselle.   
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 Valtaosa henkilöstöstä oli innokasta kehittämään uutta, mutta henkilökohtaiset taidot 

olivat perinteisen viestinnän kentässä. 467 Perinteisellä viestinnällä tarkoitetaan tässä 

yhteydessä kaikkea muuta kuin verkkoviestintä.  

Toisaalta tiedotuksessa työskenteli edelleen henkilöitä, joiden pääasiallinen työ on 

verkkoviestintä. Kaikkien tiedottajien perustyöhön ei siis kuulunut verkkoviestintä, samoin 

kuin ei graafikon työkään edes perustasolla.  

Kehitys Espoossa kulki ehkä hieman edistyksellisemmin kuin useimmissa muissa 

seurakuntayhtymissä, mutta seurakuntien ulkopuolella kehitys oli paljon nopeampaa.  468  

 Toki kyse oli myös siinä, että Espoon seurakuntayhtymän tietohallinto ei kyennyt 

omalta osaltaan edistämään riittävän nopeasti ja tehokkaasti tietojärjestelmien kehittämistä 

sekä tietojärjestelmien ja viestinnän välistä linkitystä. 469  

 Tietohallinnon verkkoviestintä oli käynnistetty erinäisillä projekteilla, jolloin tietoa ei 

ilmeisesti ollut jäänyt organisaatioon kenellekään operatiivista työtä tekevälle työntekijälle 

tarpeeksi, ja verkkoviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa jouduttiin lähtemään lähes 

alusta 2000-luvulla. Verkkoviestinnässä henkilökunnan tekninen osaaminen olisi varmasti 

korvannut suuren osan taloudellisesta panostuksesta. 

 Kirkko on usein hidas toimimaan asioissa muun yhteiskunnan suuntausten mukaisesti, 

ja sille löytyy usein selitys kirkon omista traditioista ja suhteesta muuta, sekulaaria 

yhteiskuntaa kohtaan. Viime vuosina tätä eroa on kyllä kurottu umpeen hyvin tehokkaasti, 

kuten koronakriisin aikana olemme voineet todeta uusien sosiaalisen median keinojen 

käyttöönoton kautta. 

 Siirtymistä sähköiseen viestintään tapahtui kuitenkin jatkuvasti.470 Taloudellisesti 

tilanne oli kuitenkin se, että seurakuntalehti vei valtaosan resursseista. 471 Vaikka lehti oli 

alihankintapalveluna ostettu tuote, sen osuus tiedotusbudjetista oli hyvin suuri kuten 1970-

luvun neuvotteluista tuli ilmi. 

 Henkilökunnan osaamispääoman puutteen lisäksi sähköinen viestintä ja sen 

edellyttämät taustajärjestelmät olivat kalliita eikä rahaa ollut käytettävissä riittävästi 

edistykselliseen sähköiseen viestintään, vaikka perustasoinen sähköinen viestintä olisi ollut 

helppo toteuttaa osaavan henkilökunnan kanssa. 472  
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 Tietohallinto eli ATK ja IT-yksikkö kuuluivat aluksi viestintäpäällikön alaisuuteen. 473  

Näin ollen viestinnän voi ymmärtää jopa seurakunnissa laajemmin kuin henkilöviestintänä, 

järjestelmäkeskeisen teknisen tiedonsiirron kautta. 

 Koko Revon toimikauden ajan oli jonkin verran jännitettä siitä, kuinka paljon tehtiin 

seurakuntien kesken yhteistä viestintää, kuinka paljon kunkin seurakunnan omaa. 474 

Viestinnän viranhaltijat olivat yhteistyöhalukkaampia kuin seurakuntien kirkkoherrat ja 

luottamushenkilöt. 475 Esimiesvastuussa olevilla henkilöillä on tietysti vastuu alaistensa työstä 

ja resurssien jaosta, jolloin vastuiden ja velvollisuuksien tulee olla selkeät organisaation 

sisäisessä työnjaossa. Tämä on varmasti jarruttanut yhteistyön kehittymistä omalta osaltaan, 

mutta ihan ymmärrettävästi.  

Viranhaltijoiden käytöksestä voi puolestaan huomata sen, että ryhmäytyminen ja 

samaa työtä tekevien yhteydenpito ovat tärkeitä tekijöitä työympäristön, sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ja työn mielekkyyden kannalta. 

Erityisesti seurakuntalehden kohdalla oli koko ajan jännitettä siitä, kuinka paikallista 

sen aineisto oli. 476 Paikallisuudella tarkoitetaan tässä laajan Espoon sisäisiä seurakuntarajoja. 

Seurakuntayhtymä ja paljolti myös seurakuntien tiedottajat ajoivat yleisiä, kaikille 

espoolaisille yhteisiä merkityksellisiä sisältöjä. 477 Erityisesti luottamushenkilöt korostivat 

sitä, että sisältöjä olisi pitänyt tehdä seurakunnissa kokoontuvista pienpiireistä.  478    

Seurakuntalaisten näkökulmasta tuskin on kyse siitä, että halutaan korostaa omaa tekemistä 

vaan pikemminkin siitä, että seurakuntalaisten näkökulmasta kaikki seurakuntalaiset ovat 

homogeeninen ryhmä tekijöitä eli subjekteja, joita kiinnostavat samat asiat ja jotka 

samaistuvat toisiinsa tämän yhteisen nimittäjän kautta. 

Journalistin näkökulmasta yksittäinen seurakunnan yhteisö on subjekti, jonka 

tekemisistä pitäisi raportoida objektille eli suurelle yleisölle, joka on hyvin monipuolinen 

ryhmä ihmisiä ja jonka kiinnostuksen kohteet määrittyvät journalistisin perustein.       

Journalistille uutiskynnyksen ylitys eli uutisen korkean huomionarvon saaminen on 

helpompaa, kun asia koskee kaikkia seurakuntalaisia. Seurakuntalehden tavoitteena on 

kuitenkin kertoa seurakunnan asioista, ja uutisten huomionarvon mittaamisen mielekkyys 

karsivana tekijänä on ajatuksena ristiriidassa lehden perusfunktion takia. 
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Simo Revon mukaan eri seurakuntien ilmoitusten sotkeminen keskenään aiheutti 

tyytymättömyyttä ilmoitteluun. 479   Lehdestä haettiin siis uutisia myös paikallisuuden 

kriteerillä, eikä huomionarvon ylittäminen yhteisillä aiheilla ollut ainoa uutiskynnyksen 

ylittävä tekijä. Tiedotusasioissa ei tietenkään ollut uutiskynnystä. 

Kuten edellä mainittiin, Simo Revon mukaan viestintätyö ei jäänyt muiden työalojen 

varjoon siten, että viestinnän ja seurakuntien työalojen välillä ei ollut kilpailua. 480 Näin 

jälkikäteen ajatellen todellisuutta oli varmasti se, että seurakuntayhtymän viestintä ei 

onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan paikallisten seurakuntien eri työmuotojen 

tiedotusta. 481 Tuki oli sattumanvaraista ja kohdistui enimmäkseen yksittäisiin tapahtumiin, 

kokonaisten työalojen viestintähaasteiden kartoittamiseen – puhumattakaan ratkaisemisesta – 

ei Revon mukaan hänen aikanaan päästy. 482 Suurempia resursseihin viestinnällisiä strategioita 

ei tehty viestinnän kartoituksen pohjalta organisaation sisällä, vaikka eri viestinnän osa-alueet 

hakivat toisiltaan synergiaetuja. 483  

 

6 Johtopäätökset ja loppuyhteenveto 
 

6.1 Käytetyt tutkimusmenetelmät 

 

Åbergin malli ei suoranaisesti sovi seurakuntaviestinnän prosessimalliksi, vaikka asiakkaan 

sijasta voidaankin puhua seurakuntalaisesta, ja täytyy muistaa, että seurakunnallisessa 

viestinnässä on nykyaikana kyse myös mainonnasta ja markkinointiviestinnästä. Myös 

erilaiset sosiaalisen median markkinointiautomaatiot ovat nykyaikana seurakuntien 

käytettävissä, mutta seurakuntien taloudelliset resurssit satsata laadukkaaseen 

markkinointiviestintään ovat pienemmät kuin kaupallisilla toimijoilla.  

Tämä on seikka, joka vaikuttaa paljon seurakunnalliseen viestintään toisin kuin 

kaupallisessa organisaatioviestinnässä. Vaikka sosiaalisen median sisältöjen tuottaminen on 

itsessään usein lähes ilmaista, pelkästä työajasta syntyy paljon kustannuksia. Tällä hetkellä 

sosiaalisen median ja muun verkkoviestinnän osuus on noin 50 prosenttia koko työajasta. 484 
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Tätä voi verrata tilanteeseen ennen 2000-luvun vaihdetta, kun suurin osa ajasta meni erilaisten 

lehtien lehti-ilmoitteluun.  

Tutkimuksen kannalta onkin ollut tärkeämpää tutkia seurakunnallisen organisaation 

viestintäorganisaation malleja, joissa organisaatio kietoutuu seurakunnan ja 

seurakuntayhtymän ympärille. Seurakunnallinen viestintä on myös johdon viestintää lukuun 

ottamatta käsitteenä laajempi ja samalla selkeämpi kuin yrityselämän malleissa, joita 

käytetään useimmiten vain silloin, kun tarvitaan alihankintapalveluja esimerkiksi 

seurakuntavaalimainonnan yhteydessä. Seurakuntavaalien toteutusta pidetään 

tiedotusmaailmassa erittäin tärkeänä, koska vaalien toteuttaminen on tärkeä tehtävä 

viestinnällisesti, kun seurakunnat hakevat näkyvyyttä normaalin toimintaympäristönsä 

ulkopuolelta. 485  Yhteiskunnan sekularisoitumiskehityksen seurauksena seurakuntien pitää 

yhä useammin ostaa näkyvyyttä lehdistä ilmaisen palstatilan sijaan, mikä tekee tiedotuksesta 

entistä enemmän resurssikeskeistä. 486   

Wiion ihmiskeskeinen viestintäkehikko on puolestaan hyvin lähellä 

seurakuntaviestinnän kohdetta, eli seurakuntalaista. Yhteyden pitäminen ja säilyttäminen 

seurakuntalaisiin on tärkeää seurakuntatiedottajien näkökulmasta, niin kauan kuin tehtävä on 

ollut olemassa. 487 Seurakuntatason ja yhtymätason viestinnän yhdistämisprojektissa, josta on 

mainittu aikaisemmin, työntekijät toimivat ”poolissa”, ja jokainen erikoisosaaja on myös 

seurakuntatason käytettävissä. 488  Kokeilussa tiedotustyötä tehdään siis tuomiokapitulin ja 

kirkkohallituksen erikoisosaamista vaatimien tehtävien lisäksi saman työntekijäryhmän 

toimesta seurakuntatasolla. Aika näyttää, tuleeko kokeilusta uusi vakituinen toimintamalli. 

Teorialähtöisen lähestymistavan puutetta on kompensoitu vakiintuneiden käytäntöjen 

muodostamien sääntöjen kautta, joista voidaan muodostaa uusi seurakunnallisen 

viestintätoiminnan teorioita. 489 Uusien käytäntöjen käyttöönoton kautta voidaan siis luoda 

uutta teoriaosaamista, mutta eri asia on, löytyykö seurakuntaympäristössä tarvetta muodostaa 

teoriapohjaa työstä, joka on hyvin käytännönläheistä. 

Tiedotustyössä osa oppimisesta, ja oppimista mahdollistavaa verkostoitumista syntyy 

epävirallista kautta. 1970-luvulta lähtien vietetyistä Kirkon Viestintäpäivistä on 

vuosikymmenten aikana kasvanut tärkeä keskiö ja solmukohta tiedottajille. 490 Konferenssissa 
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perehdytään toisten työhön ja uusiin tiedotusalan ilmiöihin. Vertaisarviointi ja konsultointi – 

teoriasta on hyötyä, kun pystytään hyötymään ja ottamaan mallia myös kansainvälisistä 

seurakuntien viestintäsovellutuksista.  

Horisontaalisen tason työtehtävien eriytymisen lisäksi myös vertikaalisen tason 

työtehtävät ovat vuosien saatossa eriytyneet enemmän esimiesroolien tason mukaisiksi, kuten 

edellä käsittelin Akavan erityisalojen ja Viesti ry:n työnkuvaohjeistuksen yhteydessä. Ennen 

tehtävänimikkeen muuttuminen tiedotus- tai seurakuntasihteeristä tiedottajan kautta 

tiedotuspäälliköksi saattoi merkitä enemmän tyytyväisyyden osoittamista työntekijän 

osaamiseen ja oma-aloitteisuuteen palkkapolitiikan kautta, kuin varsinaista tehtävien 

muutosta. 491 

Viestintäorganisaation toiminnassa on yksi tekijä, joka ei ole muuttunut 

viestintäympäristön muutoksessa. Tämä on asiasta kiinnostuneen luottamushenkilöjohdon 

asema. 492 Luottamushenkilöt näkevät usein organisaation ulkopuolelta käsin viestinnän 

merkityksen seurakuntien ja yhtymän eri toiminnoissa, ja tukevat ja vahvistavat sitä kautta 

organisaation viestintävalmiuksia. Tiedotustoiminnan alussa luottamushenkilöjohto oli 

Kirkon Tiedotuskeskuksen johdon kautta tärkeä taustatekijä, jolla oli ammattitaitoa ja 

ymmärrystä siitä, miten viestintää tulisi kehittää. 493 Nykyaikana luottamushenkilöjohdon ei 

tarvitse puuttua yhtä raskaasti organisaation toimintaan kuin 2000-luvun vaihteessa, koska 

viestintätyö on selvästi ammatillistunut ja eriytynyt Espoossa. Kielteisenä ilmiönä tässä 

yhteydessä on pidetty digitaalisen graafisen osaamisen korostamista sisältöjen lisäämisen 

sijaan. 494  Uutisista on siirrytty enemmän tiedotteisiin.   

Wiion järjestelmän lohkokaaviosta on siirrytty yksi- ja kaksisuuntaisesta viestinnästä 

matriisiorganisaatioihin, joissa viestintäsuhteet ja -vastuut määrittyvät monenkeskisesti 

tilanteen ja tavoitteen mukaisesti. Lisäksi seurakunnissa on havaittu tiedotustehtävien 

eriytymistä seurakuntatasolla, työnkuva ei ole kaikissa seurakunnissa sama. 495 

6.2. Yhteenveto 

6.2.1 Viestintätyön kehitys viestintäorganisaatiossa 

 

 
491 Malinen, haastattelu 30.10.2021. 
492 Malinen, haastattelu 30.10.2021. 
493 Hynninen, haastattelu 30.10.2021. 
494 Hynninen, haastattelu 30.10.2021. 
495 Malinen, haastattelu 30.10.2021. 
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Tiedotuksen taloudellisten ja tiedollisten resurssien jako on vaikuttanut paljon 

tiedotustoiminnan luonteeseen seurakuntayhtymässä. Alun perin tiedottajaa haettiin vain 

yhtymään, mutta koska hän oli ainoa virallinen tiedottaja Espoossa, työn vastuualue ja sisältö 

muodostuivat todella laajaksi koska tiedotusvastuuta haluttiin kasvattaa seurakuntien ja 

yhtymän sisällä toimivien muiden yhteisöjen (esimerkiksi kuorot) suuntaan.  

 

Vastuualueen suuruus ei kuitenkaan näyttäytynyt samalla tavalla yhtymän johtoelimissä 

kuin työntekijätasolla. Jokaisessa seurakunnassa ja työaloilla oli henkilöitä, jotka olivat 

ottaneet vastuulleen tai joille oli määrätty tiedotukseen liittyviä oheistehtäviä. Näin ollen 

muun tiedotustyön tarvetta seurakunnissa ei osattu arvioida. Samalla lailla ei kenties pystytty 

arvioimaan sitä, että tiedottajan työn erikoisosaamiselle olisi tarvetta myös seurakuntatasolla. 

 

Tiedotustyön osaaminen muilla työaloilla on nykyaikana edelleen itsestään selvää 

sosiaalisen median alustojen kautta, ja niiden käyttö ei itsessään vaadi erikoisosaamista, 

vaikka tietenkin tiedotuksen laatu on tärkeä asia, mitä opiskellaan.  

Työmäärä oli alusta lähtien paljon suurempi kuin mitä oli arvioitu, kuten edelläkin jo 

mainittiin: tiedottajan oman arvion mukaan työntekijöitä olisi tarvittu kolme yhtymän tasolla, 

ja jokaisessa seurakunnassa oma tiedotusvastuuhenkilö.496Tämä oli siis tilanne jo 1970-

luvulla. 

Seurakuntatiedottajien määrä alkoi kasvamaan ja eriytymään vasta siinä vaiheessa, kun 

tietotekniset työvälineet alkoivat kehittymään ja niitä otettiin käyttöön seurakunnissa. Niiden 

osalta kyse olikin enemmän teknisistä kuin tiedollisista asioista, vaikka tiedotustyössä alettiin 

myös seurakuntatasolla panostamaan esimerkiksi journalistiikkaan. 

 

Tiedotuksen vastuu oli pitkään aluksi luottamushenkilöjohdolla ennen kuin 

tiedotuspäällikön virka otettiin käyttöön. Luottamushenkilöt eivät olleet mukana päivittäisessä 

työssä, jolloin työn tuloksia ja keinoja oli vaikea arvioida. Tiedottaja joutuikin tekemään 

itsenäisesti päätöksiä, jotka olisivat kuuluneet tiedotuksen johtamiseen, koska virallinen 

lähiesimies eli hallintopäällikkö ei ollut varsinaisesti vastuussa tiedotustoiminnasta sen työn 

ohjauksen osalta. Itsenäisten päätösten tueksi tarvittiin oma tukijoukko, joka neuvoi ja antoi 

ohjeita. Näin ollen vastuu viestintätyöstä valui myös organisaation ulkopuolelle. 

 

 
496 Hynninen, haastattelu 9.10.2020. 
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Oma vaikutuksensa tiedotuksen luonteeseen oli varmasti silläkin, että 

seurakuntayhtymän lehti tehtiin erillään muusta viestintätoiminnasta muuten kuin 

tiedotusosuuksien osalta, olihan sillä oma toimituskuntansa. 

Resurssien jako kuuluu viestinnän strategiseen määrittelyyn ja analyyseihin.497 

Viestinnän asemoinnissa päätetään, kuinka paljon viestintä on asiantuntijavetoista 

prosessointia ja kuinka paljon viestintävastuu on vapaasti muotoutuvaa.498 Espoossa vallitsi 

hyvin pitkään keskitie, jossa viestintä on johdettua mutta yhtä aikaa se kuuluu muidenkin kuin 

viestinnän ammattilaisten työkenttään, jotka tarvittaessa auttavat ja koordinoivat työtä.499 

Tällä hetkellä viestinnän kasvusta ja organisaatioiden kokonaisvaltaisesta 

viestintäosaamisesta huolimatta viestintävastuu on hyvin pitkälti viestinnän ammattilaisilla, 

mikä on kohentanut tiedottajien omaa työnkuvaa. Viestinnän vastuiden tunteminen on tärkeä 

osa työtä, oli sitten kyse keskitetystä tai hajautetusta organisaatiosta.500  Espoossa tässäkin 

asiassa oltiin välitilassa, ja työn ohjautuminen osaamisalueiden mukaan oli avainroolissa 

viestintäorganisaation toiminnassa. 

Viestinnän resursseihin kuuluvat taloudelliset voimavarat, tekniikka ja ennen kaikkea 

ihmiset ja heidän osaamisensa, puhutaan aineellisista ja aineettomista resursseista.501 

Resurssianalyysi tulee tehdä aina suhteessa viestinnässä tavoitteisiin, eli tavoiteltuihin 

tuloksiin.502  Viestinnälle on tosin vaikea asettaa suoraan määrällisiä tavoitteita, usein voidaan 

seurata vain laadullisia seikkoja esimerkiksi erilaisten palautteiden kautta. Tavoitteiden 

puuttuessa resurssien riittävyyden arviointi on vaikeaa, mikä tässä tilanteessa on ihan 

ymmärrettävää. 

Ammatillinen osaaminen seurakuntayhtymässä on ollut aina kirkon mittareilla korkealla 

tasolla huolimatta monista viestinä osaamisalueista, joita ei ole hallittu. 

Kirkon viestintäpäivät ovat pitäneet tiedottajia ajan tasalla tiedotusalan muutoksista. 

Ensimmäinen osaamistason muutos tapahtui vasta 2000-luvun vaihteessa, kun uusien taitto- ja 

grafiikkaohjelmien perehtyminen vaati erillisiä koulutuksia ja vanhempien työntekijöiden 

tietotekniset valmiudet eivät olleet samalla tasolla nuorempien kanssa, ja tiedottajien 

vastuualueet vaihtelivat pitkälti tämä seikan takia. 

 
497 Juholin 2013, 98. 
498 Juholin 2013, 98. 
499 Juholin 2013, 98. 
500 Juholin 2013, 125. 
501 Juholin 2013, 118. 
502 Juholin 2013, 118. 
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Tiedotustyössä on ollut aina iso painoarvo visuaalisella osaamisella, ja uusien 

tietokoneavusteisten grafiikkaohjelmien kautta on voitu antaa enemmän painoarvoa 

mielikuvamarkkinoinnille, mikä on tärkeää luovassa työssä.503 

Viestinnän sisällön kehitys ei ole saanut vastaavaa piristysruisketta, ja sen painoarvo on 

laskenut visuaalisten tekijöiden kehityksen takia.504 Visuaalinen kehitys onkin noussut 

huomattavasti verrattuna sisällölliseen kehitykseen 2000-luvun aikana.  

Seurakunnan tiedotustoiminnassa lähdettiin liikkeelle 1970 – luvulla siitä, että viestintä 

oli lähettäjäkeskeistä ja yksipuolista tiedonsiirtoa, jonka vastaanottamista ei tarvinnut sen 

enempää miettiä, vaan viestintä oli sinällään uusi itseisarvo.  Seurakuntayhtymän puolelta 

palautetta pyydettiin sitä tukevien organisaatioiden kautta ja näin ollen viestinnästä saatava 

meilikuva ei riippunut laisinkaan seurakuntalaisista. Tämä aiheutti haasteita sen suhteen, 

miten tavoittaa uusia seurakuntalaisia.  

Vähitellen, kenties liike-elämästä saatujen mallien mukaan tiedottaja alkoi soveltamaan 

asiakaskeskeisyyteen sopivia malleja tiedotukseen ja yhtymässä alettiin keskittyä enemmän 

seurakuntalaisiin kenties senkin takia, että seurakuntien omat tiedottajat olivat lähempänä 

seurakuntalaisia kuin tiedotustyössä, mitä tehtiin yhtymän toimesta.  

Verkkoviestintä toi uuden keinon kohdata suoraan seurakuntalaisia verkon välityksellä, 

ja se avasi uuden kontaktipinnan ja näkymän seurakuntayhtymän toimintaan seurakuntalaisten 

näkökulmasta. Alusta lähtien olikin selvää, että verkkoviestinnän kehitykseen laitetaan paljon 

resursseja. Työn teknistyminen teki viestintätyöstä verkkoviestinnän alkuvuosina hyvin 

teknistä erikoisosaamista vaativaa työtä, nykyisin tekniikan kehityttyä verkkoviestintään ei 

tarvitse satsata omia voimavaroja niin paljoa kuin ennen.  

Uusin vaihe viestinnän teknologisessa kehityksessä oli sosiaalisen median alustojen 

käyttöönotto. Tämä ei ole vaatinut seurakunnilta laajaa teknistä osaamista, vaan pikemminkin 

oikeanlaisia viestintätaitoja.  

Sosiaalisen viestinnän suurinta antia lienee kuitenkin se, että sisällöntuotannosta on 

tullut osa seurakunnan osayhteisöjen omaa viestintää. Tämä viestintä on hyvin 

seurakuntalaislähtöistä, koska sen tekevät itse seurakuntalaiset ja seurakunnan muut kuin 

viestinnän työntekijät viestivät myös omista lähtökohdistaan.  Näin päästään eroon jatkuvasta 

viestinnän vastaanottoon liittyvästä tavoitettavuusongelmasta ja viestinnän 

resurssiongelmista. Yhteisö on kauttaaltaan viestintälähtöinen. 

 
503 Jauhiainen, sähköpostihaastattelu 29.10.2020. 
504 Hynninen, haastattelu 9.10.2020. 
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 Seurakuntayhtymän viestinnän alkuaikoina viestinnän ammatillinen osaaminen ja sen 

tavoitteet olivat uusia asioita yhtymän luottamushenkilöjohdolle, joka tarkasteli asiaa ikään 

kuin kirkollisesta näkökulmasta: miten levittää evankeliumia eteenpäin kirkollisten 

viestintäkanavien kautta?  

On tietenkin itsestään selvää, että seurakunnan pitää osata viestiä perusasioistaan 

eteenpäin, mutta tiedotus ja viestintä organisaatiotasolla eroaa paljon siitä viestinnästä, mikä 

kuuluu taas papeille ja muille seurakunnan viranhaltijoille, joiden ääni kyllä tulee kuuluviin 

myös lehtijuttujen kautta.  Viestinnän tavoitteita voi määritellä siis kahta eri kautta 

seurakuntaympäristössä. 

Kuva 13. 
 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

  
  
 
 
 
 

  
                

 

 

 

 

 

 

 

 

Viestinnän suhde seurakuntalaisiin viestinnän vastaanottajina. 
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Kuva 14.  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viestinnän kahtalainen tavoite seurakuntaympäristössä. 

 

Seurakunnan tiedotus muuttui vähitellen byrokraattisesta tiedonjaosta tapahtumien ja 

toiminnan esittelyyn. Journalistinen sisältö alkoi kehittymään, kun henkilöitä ja ympäröivää 

kulttuuria tulkitsevaa sisältöä alettiin tekemään enemmän ja henkilöt saattoivat ottaa 

”journalistisia vapauksia” työntekoon. Nykyisin yhteisöviestintä on tärkeä osa seurakunnan 

tiedotusta, josta on tullut moninapaista aikaisemman hierarkkisen viestintäkäytännön sijaan. 

Kasvavaa teknologista kehitystä ei voi pitää viestintää rajoittavana tekijänä, vaan se 

pikemminkin antaa valmiudet humaaniin tiedonvälitykseen.  

1986 ilmestyneessä Teppo Laakson viestinnän oppaassa seurakuntien työntekijöille 

painotetaan opetuksessa tiedotuksen ja viestinnän visuaalisia ja audiovisuaalisia, teknisiä 

ratkaisuja sekä viestinnän merkitystä suoran henkilöyhteyden korvikkeena, välittäjänä. 505 

Nykyaikainen digitaalinen suunnittelu on korvannut konkreettisen suunnittelun ja 

painotyö on erotettu ulkoistamalla työ painotaloille, jakeluratkaisuja ei ole tutkittu muutosten 

osalta, työ on edelleen konkreettista. Nykyaikainen sosiaalinen viestintä pyrkii taas tuomaan 

vuorovaikutuksen ja uudelleen persoonakeskeiseksi muuttuneen viestintäkulttuurin kautta 

asioita esille henkilökeskeisesti. Tässä yhteydessä joudutaan puuttumaan henkilöiden 

yksilönsuojaan ja siihen mahdollisuuteen, että sosiaalista mediaa käytetään kielteisesti 

esimerkiksi henkilöiden mustamaalaamiseksi. 506  

 
505 Laakso 1987. 
506 Malinen, haastattelu 30.10.2021. 
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Vielä 1990-luvun alussa seurakunnallinen viestintä miellettiin pitkälti eri työalojen 

apuvälineeksi eikä sitä mielletty itsenäiseksi ja monella eri osa-alueella toimivaksi 

kokonaisuudeksi niin kuin yhtymätasolla tai nykyaikaisessa mediayhteiskunnassa. 507 Esa-

Matti Peuran oppikirja vuodelta 1991 painottaa seurakunnallista lehteä tärkeimpänä mediana 

ja tuo esille tv - ja radiotyön mahdollisuudet. 508 Seurakuntalehden asema on vähitellen 

heikentynyt päämediana viimeistään verkkoviestinnän aikakaudella, tosin eri kanavat 

täydentävät toisiaan esimerkiksi ikäryhmien mediataitojen ja lukutottumusten mukaan. 

Televisio- ja radiotyössä on siirrytty vähitellen suuriin valtakunnallisiin medioihin paikallisen 

toiminnan sijaan.   

1990-luvulla mediakenttään syntyi tietokonelähtöisen digitaalisuuden kehityksen kautta 

uusmedian käsite. 509  Syntyivät multimedian eli monen yhtäaikaisen viestintäkanavan käytön, 

interaktiivisuuden ja hypertekstuaalisuuden käsitteet. 510 Nykyisin internet pitää sisällään 

nämä kaikki toiminnot samoin kuin sosiaalinen media eli Web 2.0. 511  

2000-luvun alun Selli Hakalan ja Johanna Sumiala-Seppäsen oppikirjassa kiinnitetään 

huomiota enemmän viestinnän suunnitteluun, myös internetin osalta, ja strategioihin sekä 

tutkimuksiin, palautteeseen ja vuorovaikutukseen eri tasoilla. 512 Tähän voi vaikuttaa 

tiedotuksen muuttuminen keskusjohtoisemmaksi ja sen merkityksen ymmärtämisen kasvu. 

Sensuurin sijaan nykyaikana törmää pikemminkin tilanteisiin, missä yhdellä 

organisaatiolla on monet kasvot, joiden kautta organisaatioviestintä kulkee. Tällöin on 

tärkeää, että organisaatioissa on viestintäosasto, joka osaa reagoida tilanteisiin ja koordinoida 

asian oikeiden organisaation prosessien kautta, jos organisaatioviestintä on ristiriidassa 

keskenään eri osa-alueilla. 

Espoon seurakuntayhtymän viestinnän tavoitteena on edelleen sama päämäärä kuin 

alkuaikoinakin, eli aktivoida seurakuntalaisia seurakuntatyön saralla ja näin ollen lisätä 

toimintaa ja mahdollisuuksia seurakunnan toiminnassa riippumatta henkilön omasta 

jumalasuhteesta. Tavoite henkilökohtaisella tasolla voi tietenkin olla uskon vahvistaminen ja 

ylläpito.  

Sisäisen viestinnän tavoitteena on lakisääteiset viestintätehtävät ja yhteisön oman 

kulttuurin luominen, tietenkin tiedotusta unohtamatta. 

 
507 Issakainen 1992, 9. 
508 Peura 1991. 
509 Kortti 2016, 262. 
510 Kortti 2016, 262. 
511 Kortti 2016, 262. 
512 Hakala & Sumiala-Seppä 2003, 27. 
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Imago ja maineenhallinta ovat tärkeitä seikkoja, joita on harjoitettava avoimesta ja 

moniarvoisesta, keskustelevasta viestinnästä huolimatta, jonka katsotaan nykyisin korvaavan 

itseisarvona maineen rakentamisen merkityksen. 

Tiedotustoiminta yksi tarkoituksista on siis toimia ulkoisen sidosryhmään kuuluvan 

journalistisen työn lähteenä, eikä pelkästään toimia välikätenä sisäiselle journalistiikan 

tuotannolle. Tällöin voidaan olettaa, että journalistisen työn tulos on enemmän tai vähemmän 

yhtenevä organisaation omakuvan kanssa. Organisaation omakuvan välitys tapahtuu pääosin 

muita viestintäkanavia myöten, kuin tiedotuksen kautta. Tämän vuoksi asiantuntijoiden ja 

viestinnän ammattilaisten välisten henkilökohtaisten suhteiden luominen on edelleen tärkeää 

tiedotustyössä syvempien viestinnän merkitysten ja taustojen välittämiseksi, eikä jättää 

viestintää pelkän sosiaalisen median vähemmän legitiimien, tarkoitushakuisten merkitysten 

armoille.   

Sidosryhmäyhteyksien ylläpito jää usein yhtymän johdon tehtäväksi, ja sellaisesta 

toiminnasta tämäkin työ sai alkunsa, kun haettiin lisäarvoa yhtymän omakuvan ja historian 

ymmärryksen tueksi. Historian ymmärrys on olennainen osa organisaation itseymmärrystä ja 

sitä kautta voi löytää uusia näkökulmia viestinnän tekemiseen. 

 

6.2.2 Viestinnän kehitys mediakulttuurin muutoksen ja uusien 
mediakanavien kautta  

 

Kommunikatiivisen rationaalisuuden ja julkisuuden teorioiden kehittäjä, yhteiskun-

tateoreetikko Jürgen Habermasin mukaan julkisuus on poliittisten ja yhteiskunnallisten 

asioiden järjestämistä sekä kulttuurin luomista, kehittämistä ja ylläpitoa. 513 Viestinnällä 

luodaan puolestaan julkisuutta eri viestintävälineiden kautta.  

Vastaanottajan ja vaikuttajan välillä on jako yksityiseen ja julkiseen. 514 Nykyajan 

sosiaalisen median sisällöntuotanto on muokannut tätä rajaa tehden myös yksityisestä julkista, 

ja sitä kautta poliittista. Toisaalta tätä rajaa rikkoivat jo 1960- ja 1970-luvuilla myös hyvin 

vahvasti kirkollisiin ja seurakunnallisiin vaikuttajiin henkilöityneet kirkkopoliittiset 

julkisuuskeskustelut ja niiden ohella Espoon seurakuntasanomien esille nostamat 

henkilötarinat, jotka toivat esille toisenlaisen todellisuuden. Yhteisöt, joihin nämä ihmiset 

kuuluivat, jotka eivät välttämättä näkyneet julkisessa seurakuntakeskustelussa.  

 
513 Seppänen & Väliverronen 2013, 73. 
514 Seppänen & Väliverronen 2013, 73. 
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Näitä yhteisöjä kutsutaan mediatutkimuksessa kuvitelluiksi yhteisöiksi. 515   

 Muiden kuin tiedottajien luoma organisaatioviestintä on niin kutsuttua oheisviestintää, 

joka on virallista vasta tiedotustyön kautta. 516 Viestintävastuu säilyy siis tiedottajilla, ja 

vastuu viestinnästä seurakuntien ja yhtymän johdolla. 517 

 Kirkon viestintäjohtaja Eeva Heikura tuo esille, miten sosiaalinen media irrotti 

viestinnän ajasta ja paikasta ja teki siitä dialogista. 518 Ironista kyllä, organisaatiorajoista 

riippumattoman viestinnän käyttöönotto lisäsi viestintäorganisaation toimintoja ja merkitystä, 

ja sama suunta näyttää jatkuvan edelleen, vaikka tiedottajat eivät ole niitä henkilöitä, jotka 

eniten joutuvat miettimään omaa rooliaan viestijänä seurakuntaorganisaation sisällä, kun 

oman roolin vastuiden, läsnäolon ja asiallisen vuorovaikutuksen prinsiipit muokkaavat 

viestintäpanosta organisaatioissa. 

 Sosiaalisen median aikakautena syntyi myös mediatahoja, joiden pääasiallinen 

tarkoitus on ollut asettua olemassa olevan viestintätodellisuuden vastavoimaksi, ja kirkko ei 

ole suinkaan säästynyt näiltä uusilta vastavoimilta. 519  Tällaisten vaikutuskanavien kanssa 

toimiminen on pääasiassa jäänyt kirkon johtajille. He joutuvat vastaamaan myös kirkon 

moniäänisyyden eli kirkon sisäisten intressiryhmien ja sidosryhmien viestittämistä mielipide-

eroista johtuviin kirkkopoliittisiin haasteisiin. 520  Nykyaikana eri mielipiteiden välinen 

keskustelu on tärkeää.  

Kuva 15.  

                         

Heikura: Kirkon näkyminen toimituksellisessa mediassa eri rooleissa.521 

 

 
515 Seppänen & Väliverronen 2013, 114. 
516 Malinen, haastattelu 30.10.2021. 
517 Malinen, haastattelu 30.10.2021. 
518 Kopperi et al. 2019, 162. 
519 Kopperi et al. 2019, 163. 
520 Kopperi et al. 2019, 163. 
521 Kopperi et al. 2019, 177. 
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Olen lisännyt oheen Eeva Heikuran teoriamallin median käsityksestä kirkosta. En käsittele 

sitä teoriavaiheessa, koska lopputulosten valossa on helpompi arvioida sen paikkansa 

pitävyyttä. 

Kirkko keskellä kylää kuvaa hyvin seurakunnan vanhaa merkitystä kyläyhteisöjen 

sosiaalisen toiminnan keskipisteessä ennen postmodernia aikaa, kirkon rooli viestinnässä 

pohjautui pitkälti sen sosiaalisen merkitykseen yhteisöissä, jonka murtuminen aiheutti edellä 

mainitsemani rakennemuutoksen kautta uusia haasteita tiedotuksen muodostamiselle. 

 Kirkon rooli auttajana ja ihmisten lähellä tarkoitti aikaisemmin seurakuntien 

sosiaalista lähellä oloa ja pastoraalista toimintaa. Avustustoiminnan kautta yleistyttyään 

kirkko on alkanut vastaamaan muun yhteiskunnan sosiaaliseen ja globaaliin humanitaariseen 

hätään, josta on tullut yksi nykyaikaisen kirkollisen viestinnän kulmakivistä sen 

yhteiskunnallisen merkityksen kautta. 

  Käsitys evankeliumista kaiken yhteen sitovana tekijänä on mielestäni aika idealistinen 

ajatus, koska tällaista ei näy jokapäiväisessä viestintävirrassa. Evankeliumi koskettaa 

mielestäni enemmän kirkossa toimijoita, kun sen ulkopuolella olevia ja kirkon lehden 

hartaussisältöihin perehtyneitä seurakuntalaisia. Sen sijaan kirkon tärkeä tehtävä näiden 

jostain syystä ”ulkokehällä” olevien henkilöiden tavoittamiseksi viestinnällisin keinoin on 

nimenomaan eri elämänvaiheisiin liittyvät sakramentit, jotka liittävät sekularisoituneen 

yhteiskunnan jäsenet yhteyteen kirkon kanssa. Osallistuminen toimintaan onkin viestinnän ja 

tiedotuksen tavoite, ei niinkään propaganda tai mielipidevaikuttaminen, joiden vaikutusten 

kanssa kirkollisessa viestinnässä joutuu paljon tekemisiin. 

  

6.2.3 Yhteiskunnan muutoksen vaikutus viestinnän kehitykseen  

 

Valtion taholta on kiinnitetty huomiota viestinnän tekniseen kehitykseen ja taloudellisiin 

muuttujiin lainsäädännön lisäksi esimerkiksi tutkimalla viestintäympäristön muutosta 

Liikenne - ja viestintäministeriön taholta sekä tekemällä yhteistyötä esimerkiksi SITRA: n 

kanssa. 522 Mukana on ollut kolmannen sektorin etujärjestöjä, tiedeyhteisöjä ja merkittäviä 

mediataloja. 523 Mediayhteiskunnan taustalla onkin poliittisesti vaikutusvaltainen verkosto ja 

taloudellinen klusteri. Näiden toimijoiden asettamat puitteet ovat pitkälti määritelleet 

 
522 SITRA 1990 
523 SITRA 1990 
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suomalaista mediakenttää, ja sitä kautta vaikuttanut yksittäisten yhteisöjen 

toimintamahdollisuuksiin. 

 Edellä mainittujen instituutioiden tuottamien taloudellis- - poliittisten ja 

teknologisinnovatiivisten vaikutteiden lisäksi median historiallisen kontekstin muuttumiseen 

ja modernisoitumisprosessiin on vaikuttanut myös sosiokulttuuriset tekijät. 524  Näihin 

sosiokulttuurisiin tekijöihin lasketaan uskonto, traditiot ja rituaalit. 525 Näin ollen uskonto on 

ollut muodostamassa sosiokulttuurista kontekstia nykyaikaisessa mediakulttuurissa. 

  

Edellisissä kappaleissa mainittu kirkon haaste suurten päivälehtien julkisuusarvoon ja 

huomionarvoon perustuvan uutissuunnittelun eli niin kutsutun agenda settingin 526  kanssa on 

sekularisaation ja yhteiskunnan rakennemuutoksen ohella kulttuurinen ilmiö, joka liittyy 

medioiden vallan kasvuun postmoderneissa yhteiskunnissa.  

Tästä johtuen puhutaan poliittisista ja kulttuurisista voimista, joista käytetään nimeä 

portinvartijat. 527 Näiden voimien lisääntyminen ja eriytyminen kirkkopoliittisesta 

vaikutuspiiristä yhteiskunnan moniarvoistuessa ja monimutkaistuessa on jatkuvasti lisääntyvä 

ongelma kirkollisessa viestintäkentässä, ja on puolestaan pakottanut muokkaaman kirkon 

viestintästrategioita vastaaman nykyaikaista toimintaympäristöä. 

Espoon seurakuntayhtymän kohdalla tämä merkitsee esimerkiksi nykyaikaisten 

sosiaalisen median välineiden organisaatioviestinnällisen käyttöönoton lisäksi oman 

sosiaalista viestintää harjoittavan seurakunnallisen sosiaalisen median vaikuttajan eli niin 

kutsutun influensserin työnkuvan luomista sosiaalisen median papin työnkuvan kautta. 

Viestin merkityksen ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi käytetään edelleen samoja 

keinoja kuin printtilehtiaikakautena kehystämällä eli liittämällä asia johonkin median - ei 

niinkään kirkollisen viestinnän arvojen välittämisen - ehdoilla valittuun näkökulmaan, jonka 

pohjalta luodaan asiasta representaatio. Representaatio on symbolisia viestejä ja arvoja 

sisällään pitävä esitys, joka voidaan suorittaa rituaalien kautta. 528 

   Samaan aikaan 1970 – luvun alusta 1980-luvun alkuun asti viestintäympäristöönsä 

sopeutumaan kyennyt ja oman paikkansa Espoon viestintäkulttuurissa lunastanut seurakunta- 

yhtymän kustantama Espoon Seurakuntasanomat ei puolestaan kärsinyt tutkimukseni 

perusteella niinkään arvomaailmojen tai viestinnän vallanpidon konflikteista samaan tapaan 

 
524 Kortti 2016, 317. 
525 Kortti 2016, 317. 
526 Seppänen & Väliverronen 2013, 185. 
527 Seppänen & Väliverronen 2013, 185. 
528 Seppänen & Väliverronen 2013, 93. 
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kuin tiedotustyö. Tähän käy luonnollisesta selityksestä tietysti se, että lehti ei joutunut 

kilpailemaan samalla tavalla huomionarvosta kuin tiedotustyö. Journalistinen ote oli alusta 

lähtien täysin samanlainen kuin muissa paikallislehdissä lukuun ottamatta tietysti aihealueet, 

joista tuotettiin journalistista sisältöä. Myös sisäinen kritiikki näkyi helposti lehden sivuilla 

ilman minkäänlaista virallista sensurointia. Ainoastaan tietyt moraaliset kehystykset ja 

kirkollisten vaikuttajien haastattelut kirkollisen viestinnän ohella toivat esille lehden 

viitekehyksen.  

Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että journalistiikan tavoite kirkollisen viestinnän 

sisällöntuotannossa on laajempi kuin pelkässä viestintätoiminnassa ja sitä kautta voi saada 

aikaiseksi paljon monipuolisempaa sisältöä, jonka substanssi on helpommin omaksuttavissa 

eri ympäristöjen viestintätodellisuuksissa, kun niitä lähestytään sisältä päin ja ympäristön 

kehityksen kautta, kuin pelkän tiedotustoiminnan kautta. 

    Espoon seurakuntasanomissa tuli haastattelujen kautta selväksi myös juuri 

aloitettuun tiedotustyöhön liittyvät ajatukset ja kysymykset tiedotustyön kehittämisen 

suunnista.   

Edellä mainittu kirkon tiedotustoiminnan alullepanija Erkki Kario otti kantaa 

tiedotustoiminnan käynnistykseen. 529 Kirkon uutta kulttuurista asemointia ei ollut vielä täysin 

sisäistetty, kun puhuttiin että päivälehdillä tulisi olla oma kirkollisasioihin keskittynyt 

toimittaja, tämähän toteutui vain Helsingin sanomien teologitoimittajan kautta. Toisaalta 

kirkon tiedotustoiminnan tasolla ymmärrettiin uutiskynnyksen olevan korkea, millä viitattiin 

yleisen havainnon lisäksi juuri kirkollisten asioiden esilletuontiin. 530  

Seurakuntalehden tuli olla vapaa puoluesidonnaisuudesta, mikä oli yleistä tuon ajan 

lehdistössä, ja tavoitteena oli tavoittaa seurakuntatyön ulkopuoliset ihmiset uutislehtenä eikä 

hartauslehtenä, jolloin se voisi saavuttaa matalammalla kynnyksellä ihmisiä. 531 Nämä 

kannanotot vaikuttivat vahvasti myös tiedotustoimintaan, vaikka nämä kaksi viestintä -

organisaatiota eivät olleet tekemisissä keskenään virallista tietä muuten kuin tiedotussihteerin 

sihteerintehtävien kautta.  

Tärkeänä johtolankana ja perustana koko tiedotustoiminnalle oli Karion mukaan 

avoimuus asioiden suhteen ja mielipide-erojen esilletuonti ja hyväksyminen. 532 Alusta lähtien 

 
529 Miettinen 1974, 5. 
530 Miettinen 1974, 5. 
531 Miettinen 1975, 7. 
532 Miettinen 1974, 5. 
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ymmärrettiin myös se, että vaikka organisaatiotasolla tiedotus oli aluksi yksisuuntaista, 

kaksisuuntainen tiedotustyö olisi todellista viestintää. 533  

Karion mukaan tiedotustoiminnan merkitystä ei ymmärretty organisaation 

perustoimintona. 534 Koska kilpailukykyisen tiedotuksen merkitystä ei ymmärretty, siihen ei 

ymmärretty panostaa yhtä paljon kuin muihin toimintoihin, kuten jatkuvasti suurenevan 

Espoon seurakuntarakentamisen jatkuvaan tarpeeseen. 535 Edellä vastasin tähän asiaan 

tuomalla esille viestintäresurssien suunnittelumallin. Espoon seurakuntalehden jatkuva 

taloudellinen suunnittelu ja erilaisten jakelu - sekä yhteistyöratkaisujen etsintä toi juuri esille 

taloudellisen ohjauksen merkityksen viestinnässä printtilehtien aikakaudella. Kehittyvässä 

seurakuntayhtymässä oli myös varmasti kilpailua taloudellisista resursseista eri toimintojen 

välillä, kuten voitiin jo havaita itse viestintätoimintojen sisälläkin. 

Alusta lähtien tiedotustyössä oli selvillä perusajatus, jonka mukaan kirkollinen viestintä 

on asia, joka nousee kirkon ja seurakuntien organisaatiorajojen ja ihmisten sekä muiden 

intressien yläpuolelle, jopa profaanin yläpuolelle Lutherin vallanjako-opin mukaisesti. 536  

Nykyaikana viestintää joudutaan siis harjoittamaan olemassa olevien esimerkkien 

pohjalta sekulaarin yhteiskunnan ehdoilla samalla kun kristinuskon perusviestiä ei voi 

muuttaa yhteiskunnan ehdoilla. 537  

Tiedottaminen on tavoitteilleen uskollista ja resursoitua yhteisöviestintää, jonka 

sanomaa – vastasi se sitten yhteisön tekoja ja mainetta tai ei – tiedottaja ei voi muuttaa 

omaehtoisesti. 538 

Espoon seurakuntien yhteisöviestintää on tutkittu sekularismista johtuvan 

yksilöllistymiskehityksen kautta journalismin sisällön analyysissä. 539 Tutkimuksen tuloksena 

esille nousi ihmisten asemoituminen yksilöinä suhteessa uskontoon ja yleensäkin elämään. 540 

Yksilöllistyminen on juuri yksi sekularisaatioprosessin seurauksista. Viestinnän tasolla tämä 

voi näkyä tiedotuksen alkuaikoina vahvoina viestintäkanavina toimineiden massamedioiden ja 

perinteisten kollektiivisilla ehdoilla toimivien yhteisöjen heikentymisenä, jos ne eivät tarjoa 

yksilöllisiä kokemuksia ja vaikutuskanavia. Tämä toteutuu nykyisin sosiaalisen median kautta 

 
533 Miettinen 1974, 5. 
534 Miettinen 1974, 5. 
535 Miettinen 1974, 5. 
536 Miettinen 1973, 8.  
537 Hellqvis,t 2020. 
538 Issakainen 1992, 9. 
539 Salminen, 2016. Abstrakti. 
540 Salminen, 2016. 
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ja seurakunnissa on puolestaan tarjolla paljon yksilöllisiä palveluja, ja niistä tiedottaminen voi 

vastata ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin.  

Edellä mainitut seikat vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti tiedotukseen, vaikka asiaa ei 

olekaan tutkittu tieteellisessä tutkimuksessa, tai tehty yhteiskunnan kehitykseen liittyväksi 

mainittuja muutoksia organisaation viestinnän suunnittelussa. 

Viestintäohjelmassa puhutaan sosiaalisen median aikaudellakin suurista muutoslinjoista, 

kuten personoidun viestinnän yhä kasvavasta merkityksestä, videopalvelujen käytön ja 

mobiiliviestinnän yleistymisestä. 541  

Viestintätuotannon sisältökustannuksiin panostaminen saa seurakunnat altavastaajiksi, 

mutta toisaalta sosiaalinen viestintä on muuten hyvin edullista, painotuotanto kallista 542 

Sanomalehtikaudella hintakilpailu oli kovaa mutta menestynyttä, internet- aikakauden ja 

tietokoneohjelmien kehityksen aikakaudella seurakuntien talous joutui koville. Espoon 

seurakuntien viestinnän perusperiaatteissa erilaisten uusien viestintätapojen etsiminen ja 

toimiminen vuorovaikutuksessa nopeasti ympäristön kanssa on yksi pääkohdista ihmisten 

tunteisiin ja kristillisyyteen vetoavan tavoittamisen ja vuorovaikutuksen ohella. 543 

Tiedottajalla ei ole enää pelkästään viestintävastuuta, vaan se kuuluu edellä läpikäydyn 

holistisen viestintäkäsityksen mukaan kaikille seurakuntayhteisöön kuuluville, jotka voivat 

saada äänensä kuuluville, jotta kirkko saadaan näkyväksi osaksi ja luotettavaksi, luontevaksi 

ja hyväksi koetuksi toimijaksi espoolaisten arjessa. 544  

Vanhaa organisaatiokäsitystä tukee jaottelu yhtymän viestintävastuiden liittymiseen 

vaativampaan erikoisviestintään ja yhteydenpitoon kirkkohallituksen viestinnän kanssa. 545 

Toisaalta henkilöiden tehtävien kierrätyksessä organisaation sisällä on käynnissä monenlaisia 

projekteja, kuten aikaisemminkin on mainittu. Viestinnässä haetaan uusia, yllätyksellisiä 

tapoja tuoda esille kristillistä sanomaa, mikä on ydinviesti. 546  Tässä yhteydessä ei kuitenkaan 

enää käydä läpi viestinnän johdonmukaisuuteen liittyviä vaatimuksia, kuten aikaisemmin, 

vaan puhutaan hyvän, inhimillisen kohtaamisen käsitteestä. 547  Eri kohderyhmille on omat 

markkinointi- ja viestintäsisällöt. 548    Eri kohderyhmien koko on myös kasvanut. 549 

 
541 Espoon seurakuntayhtymä 2021, 1. 
542 Espoon seurakuntayhtymä 2021, 1. 
543 Espoon seurakuntayhtymä 2021, 1. 
544 Espoon seurakuntayhtymä 2021, 2. 
545 Espoon seurakuntayhtymä 2021, 2. 
546 Espoon seurakuntayhtymä 2021, 3. 
547 Espoon seurakuntayhtymä 2021, 3. 
548 Espoon seurakuntayhtymä 2021, 3. 
549 Malinen, haastattelu 30.10.2021. 
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 Viestintä on siis muuttunut persoonalliseksi massaviestinnän sijaan, kuten edellä on 

monessa kohtaa voinut päätellä. Muuten viestinnän kehitys tällä tarkastelukaudella on täysin 

linjassa tekemieni havaintojen mukaan viestinnän muutoksesta pitkällä aikavälillä muualla 

yhteiskunnassa. Ote uusimmasta viestintästrategiasta vahvistaa tekemiäni havaintoja 

tarkastelukaudelta.  

 

7 Lyhenne- ja kuvioluettelo 
 

7.1 Lyhenteet 

 

Seurakunta = Espoon seurakuntayhtymään kuuluva seurakunta. 

Kirkko = Suomen evankelis-–luterilainen kirkko. 

Yhtymä = Espoon seurakuntayhtymä (ennen vuotta 1978 Espoon seurakunnat). 

 

7.2 Kuviot 

 

Kuva 1: Mukaelma Wiion järjestelmän lohkokaaviosta. 

Kuva 2: Wiio: Viestinnän taustatekijät. 

Kuva 3: Eri viestintävälineiden käyttö eri viestintätapahtumissa. 

Kuva 4: Åbergin pitsa: organisaation eri viestintäprosessit. 

Kuva 5: Åbergin yhteisöviestinnän ympäristö- ja puitetekijät-kaavio. 

Kuva 6: Åberg: Toimintaympäristön lohkokaavio. 

Kuva 7: Case-yritys: Suomalaisyrityksen viestintävastuiden jakaminen. 

Kuva 8: Organisaation sisäisen viestinnän kehittämisen jäävuorimalli. 

Kuva 9: Erilaisia lähestymistapoja suhdetoiminnan kytkeytymisestä viestinnän 

johtamiseen. 

Kuva 10: Yrjö Lehden viestintäprosessimalli. 

Kuva 11: Uuden viestintäorganisaation luominen. 

Kuva 12: Konsultointi- ja vertaisarviointimalli yksinkertaistettuna. 

Kuva 13: Viestinnän suhde seurakuntalaisiin viestinnän vastaanottajina. 

Kuva 14: Viestinnän kahtalainen tavoite seurakuntaympäristössä. 

Kuva 15: Heikura: Kirkon näkyminen toimituksellisessa mediassa eri rooleissa. 
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Arkistonmuodostaja: Espoon seurakuntayhtymä. Arkisto: II Hallinto- ja talousarkisto.  

PÄÄSARJA C PÖYTÄKIRJAT. Sarjan tunnus: CD. Sarjan nimi: Johtokuntien, 

lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat. Alasarjan tunnus: CDT. Alasarjan nimi: 

Tiedotusta koskevien toimikuntien pöytäkirjat. Arkistoyksikkö: Pääkaupunkiseudun 

seurakuntien yhteisen radiotyön neuvottelukunnan pöytäkirjat v. 1990–1994.  

Signum: CDT:3.Säilytysyksikkö: CDT:1.Lisätietoja: Enimmäkseen kopioita. Osa 

puuttuu. Sisältää myös toimintakertomukset. 

 

Seurakuntien radiotyötä koskevat asiakirjat 1988–1993. Arkistonmuodostaja: Espoon 

seurakuntayhtymän arkisto.  Arkisto: II Hallinto- ja talousarkisto. Pääsarja: H 

SISÄLLÖN MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT. Sarjan tunnus: HD. Sarjan nimi: 

Tiedotustyön asiakirjat. Alasarjan nimi: Seurakuntien radiotyötä koskevat asiakirjat. 
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Arkistoyksikkö: Seurakuntien radiotyötä koskevat asiakirjat v. 1988–1993. Signum: 

HD:2. Säilytysyksikkö: HD:1.Lisätieto: Kirjeenvaihto 1988─1990; muistiot ja selvitykset 

1988─1992; ohjelmistot 1990─1993. Kotelossa HD:1. 

 

 

Tiedotustoiminnan KTS-työryhmän pöytäkirjat 1976. Arkistonmuodostaja: Espoon 

seurakuntayhtymä. Arkisto: II Hallintoarkisto, Kirkkohallintokunnan arkisto.   

Pääsarja C PÖYTÄKIRJAT. Sarjan tunnus CG. Sarjan nimi: Työryhmien pöytäkirjat.   

Arkistoyksikkö: Tiedotustoiminnan KTS-työryhmän pöytäkirjat.  

Signum: CG:13. Säilytysyksikkö: CDG:1. 

 

Tiedotustoiminnan toimintakertomus vuodelta 1976.  Arkistonmuodostaja: Espoon 

seurakuntayhtymä. Arkisto: II Hallintoarkisto, Kirkkohallintokunnan arkisto.   

Pääsarja H SISÄLLÖN MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT. Sarjan tunnus: HD.    

Sarjan nimi: Mietinnöt ja tutkimukset. Arkistoyksikkö: Mietinnöt ja tutkimukset v. 1970 

ja v. 1972–1979 Signum: HD:1.Säilytysyksikkö: HD:1. 

 

Tiedotustoiminnan toimintakertomus 1977. Arkistonmuodostaja: Espoon seurakuntayhtymä.  

Arkisto: II Hallintoarkisto, Kirkkohallintokunnan arkisto.  Pääsarja H  SISÄLLÖN 

MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT. Sarjan tunnus: HD. Sarjan nimi: Mietinnöt 

ja tutkimukset. Arkistoyksikkö: Mietinnöt ja tutkimukset v. 1970 ja v. 1972–1979. 

Signum: HD:1.Säilytysyksikkö: HD:1. 

 

Tiedotustoiminnan toimintakertomus 1978. Arkistonmuodostaja: Espoon seurakuntayhtymä. 

Arkisto: II Hallintoarkisto, Kirkkohallintokunnan arkisto.  Pääsarja H SISÄLLÖN 

MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT. Sarjan tunnus: HD. Sarjan nimi: Mietinnöt ja 

tutkimukset. Arkistoyksikkö: Mietinnöt ja tutkimukset v. 1970 ja v. 1972–1979. 

Signum: HD:1.Säilytysyksikkö: HD:1. 

 

 

Tiedotustoiminnan toimintakertomus 1980.  Arkistonmuodostaja: Espoon seurakuntayhtymä. 

Arkisto: II Hallintoarkisto, Kirkkohallintokunnan arkisto.  Pääsarja H  SISÄLLÖN 

MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT. Sarjan tunnus: HD. Sarjan nimi: Mietinnöt ja 

tutkimukset. Arkistoyksikkö: Mietinnöt ja tutkimukset v. 1979 ja v. 1981–1984. Signum: 

HD:2. Säilytysyksikkö. HD:2. 

 

Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1981. Arkistonmuodostaja: Espoon 

seurakuntayhtymä. Arkisto: II Hallinto- ja talousarkisto. Pääsarja C PÖYTÄKIRJAT. 

Sarjan tunnus: CE. Sarjan nimi: NEUVOTTELUKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT.   

       Alasarjan tunnus: CEC. Alasarjan nimi: Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat. 

Arkistoyksikkö: Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat v.1977─1984. Signum: 

CEC:1 Säilytysyksikkö: CDG:1 Lisätietoja: Puutteellinen sarja. Osa kopioita. 

 

Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1983.  Arkistonmuodostaja: Espoon 

seurakuntayhtymä. Arkisto: II Hallinto- ja talousarkisto. Pääsarja: C PÖYTÄKIRJAT 

Sarjan tunnus: CE. Sarjan nimi: NEUVOTTELUKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT. Alasarjan   

tunnus: CEC. Alasarjan nimi: Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat. 

Arkistoyksikkö: Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat v.1977─1984. Signum: 

CEC:1. Säilytysyksikkö: CDG:1. Lisätietoja: Puutteellinen sarja. Osa kopioita.  
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Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1984. Arkistonmuodostaja: Espoon 

seurakuntayhtymä. Arkisto: II Hallinto- ja talousarkisto. Pääsarja: C PÖYTÄKIRJAT. 

Sarjan tunnus: CE. Sarjan nimi: NEUVOTTELUKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT. Alasarjan 

tunnus: CEC. Alasarjan nimi: Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat. 

Arkistoyksikkö: Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat v.1977─1984.Signum: 

CEC:1.Säilytysyksikkö: CDG:1. Lisätietoja: Puutteellinen sarja. Osa kopioita. 

 

Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1985. Arkistonmuodostaja: Espoon 

seurakuntayhtymä. Arkisto: II Hallinto- ja talousarkisto. Pääsarja: C PÖYTÄKIRJAT. 

Sarjan tunnus: CI. Sarjan nimi: NEUVOTTELUKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT. Alasarjan 

tunnus: CID. Alasarjan nimi: Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat. 

Arkistoyksikkö: Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat v. 1985─1991.Signum: 

CID: 1.Säilytysyksikkö: CIA:1. 

 

Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1986. Arkistonmuodostaja: Espoon 

seurakuntayhtymä. Arkisto: II Hallinto- ja talousarkisto. Pääsarja: C PÖYTÄKIRJAT. 

Sarjan tunnus: CI. Sarjan nimi: NEUVOTTELUKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT. Alasarjan 

tunnus: CID. Alasarjan nimi: Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat. 

Arkistoyksikkö: Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat v. 1985─1991.Signum: 

CID:1. Säilytysyksikkö: CIA:1. 

 

Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1987. Arkistonmuodostaja: Espoon 

seurakuntayhtymä. Arkisto: II Hallinto- ja talousarkisto. Pääsarja: C PÖYTÄKIRJAT. 

Sarjan tunnus: CI. Sarjan nimi: NEUVOTTELUKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT. Alasarjan 

tunnus: CID. Alasarjan nimi: Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat. 

Arkistoyksikkö: Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat v. 1985─1991.Signum: 

CID:1. Säilytysyksikkö: CIA:1.  

 

Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat 1989.  Arkistonmuodostaja: Espoon 

seurakuntayhtymä. Arkisto: II Hallinto- ja talousarkisto. Pääsarja: C PÖYTÄKIRJAT. 

Sarjan tunnus: CI. Sarjan nimi: NEUVOTTELUKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT. Alasarjan 

tunnus: CID. Alasarjan nimi: Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat. 

Arkistoyksikkö: Tiedotustoiminnan neuvottelukunnan pöytäkirjat v. 1985─1991.Signum: 

CID:1. Säilytysyksikkö: CIA:1.Lisätietoja: Puutteellinen sarja. Osa kopioita. 

 

Tiedotustyön lehtiryhmän pöytäkirjat 1989–1991.  Arkistonmuodostaja: Espoon 

seurakuntayhtymän arkisto. Arkisto: II Hallinto- ja talousarkisto. Pääsarja: C 

PÖYTÄKIRJAT. Sarjan tunnus: CJ. Sarjan nimi: TYÖRYHMIEN PÖYTÄKIRJAT JA 

MUISTIOT. Alasarjan tunnus: CJN. Alasarjan nimi: Tiedotustyön lehtiryhmän muistiot. 

Arkistoyksikkö: Tiedotustyön lehtiryhmän muistiot v. 1989─1991.Signum: CJN:2.  

Säilytysyksikkö: CJA:1.  

 

Vihko, Mauri (1998). Espoon seurakuntayhtymä www-projekti 1998. Arkistonmuodostaja: 

Espoon seurakuntayhtymän arkisto. Arkisto: II Hallinto- ja talousarkisto. Pääsarja: H 

SISÄLLÖN MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT. Sarjatunnus: HD. Sarjan nimi: 

Tiedotustyön asiakirjat. Alasarja: WWW-projektin asiakirjat v. 1998. Signum: HD:4.   

Säilytysyksikkö: HD:1. Lisätieto : Tavoitteet ja budjetti, väliraportti, sisältöohjeistukset. 

 

Vihko, Mauri (1998). WWW-projektin loppuraportti 3.12.1998. Arkistonmuodostaja: Espoon 

seurakuntayhtymän arkisto. Arkisto: II Hallinto- ja talousarkisto. Pääsarja: H SISÄLLÖN 

cid:1
cid:1
cid:1
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MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT. Sarjatunnus: HD. Sarjan nimi: Tiedotustyön 

asiakirjat. Arkistoyksikkö: WWW-projektin asiakirjat v. 1998. Signum: HD:4.  

Säilytysyksikkö: HD:1. 

 

 

Yhteinen kirkkoneuvoston pöytäkirja 5/1998. Arkistonmuodostaja: Espoon 

seurakuntayhtymän arkisto. Arkisto: II Hallinto- ja talousarkisto. Pääsarja: C 

PÖYTÄKIRJAT. Sarjan tunnus: CC. Sarjan nimi: Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat. 

Alasarjan tunnus: CCA. Alasarjan nimi: Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat. Signum: 

CCA: 34. Säilytysyksikkö: Nide. Lisätietoja: Osittain salassa pidettävä (JulkL 621/1999 

24.1 §). 

 

Yhteisen Kirkkoneuvoston Mietintö 1992. Arkistonmuodostaja: Espoon seurakuntayhtymän 

arkisto. Arkisto: II Hallinto- ja talousarkisto. Pääsarja: M MUISTIOT, MIETINNÖT, 

SUUNNITELMAT JA TUTKIMUKSET. Sarjan tunnus: MA. Sarjan nimi: Mietinnöt 

Arkistoyksikkö: Mietinnöt v. 1991─1996. Signum: MA:2. Säilytysyksikkö: 

MA:2.Lisätieto: Sisältää salassa pidettävää aineistoa (JulkL 621/1999 24.1 § 8 k). 
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LIITE 1 

 

 

Tiedotustoiminnan talousarvio vuosille 1980–1981 (keskiarvo per vuosi). 
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LIITE 7 

 

Päätöksenteko pähkinänkuoressa: 

Yleisesti päätökset kulkevat seuraavasti: 

  

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy 

-          strategian ja alaohjelmat, ml. viestintäohjelman (aiemmin nimellä 

viestintästrategia) 

-          talousarvion ja tilinpäätöksen  

-          suurimmat hankinnat (aiemmin esim. seurakuntalehteä koskevat 

kustannussopimukset ja nyt vuonna 2016 yhteisen median perustamista koskevan 

sopimuksen) 

  

Yhteinen kirkkoneuvosto 

-          ne viestintään liittyvät hankinnat, joiden arvo ylittää viestinnän viranhaltijan 

taloudellisen päätösvallan 

-          pienemmät sopimukset 

  

Viestinnän toimikunta (vuodesta 2015 alkaen) 

-          johtokunnan ohjesäännön mukaisesti tehtävät 

  

Viestintäpäällikkö 

-          virkaan kuuluvat operationaaliset päätökset oman toimivaltansa nojalla 

-          valmistelee ja esittelee viestintää koskevat päätökset ykn:lle 

  

Seurakuntien osalta päätökset seurakuntaneuvosto/kirkkoherra/tiedottaja oman 

toimivaltansa puitteissa. Lisäksi osalla voi olla joitakin toimikuntia. 

  

Nopeasti näin nykytilanteen kuvaus. Isot linjat (YKV, YKN ja SN). 


