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Tutkimuksessa selvitettiin laadullisen sisällönanalyysin avulla, minkälaista tukea 
läheisensä menettäneet ovat saaneet tai olisivat kaivanneet seurakunnalta 
hautajaisten jälkeen. Lisäksi tarkasteltiin mitkä syyt edistivät tai haastoivat tuen 
saatavuutta ja saavutettavuutta. Tutkielman tavoitteena on tarjota seurakunnille 
tietoa seurakuntalaisten kokemuksista, joiden avulla hautajaisten jälkeistä surutukea 
voitaisiin kehittää.  

Tutkimusaineisto kerättiin tekemällä yhdeksän teemahaastattelua. Haastateltavat 
olivat 29–79-vuotiaita, viimeisen 5,5 vuoden aikana menetyksen kokeneita omaisia. 
Yhteistyöseurakuntanani toimi Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, johon jokainen 
haastateltava linkittyy joko henkilökohtaisen tai edesmenneen läheisen suhteen 
kautta. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jonka 
avulla omaisten kokemukset tulivat selkeästi esiin. 

Analyysin tuloksena löytyi kolme hyväksi koettua ja kaivattua surutuen tapaa, jotka 
olivat keskustelun tarve, kohdatuksi tulemisen tarve ja konkreettisen surutuen tarve. 
Surutuen saatavuutta ja saavutettavuutta edistivät seurakunnan, sen työntekijöiden 
ja toiminnan tuntemus ja haastoivat niiden tuntemattomuus. 

Tutkielma osoittaa, että teologien sielunhoidolliseen osaamiseen olisi syytä kiinnittää 
enemmän huomioita, koska menetys loi omaisille tarpeen syvällisempään ja 
sensitiivisempään kohtaamiseen ja keskusteluun. Seurakuntien tulisi parantaa 
näkyvyyttään ja saavutettavuuttaan, jotta vanhanaikaset asenteet ja tietämättömyys 
toiminnasta eivät jatkossa estäisi hakemasta tukea seurakunnista. Tutkimustuloksista 
nousi, että esimerkiksi digitaalisten alustoiden hyödyntäminen voisi lisätä tuen 
saatavuutta sekä rikkoa ennakkoluuloja. Lisäksi käytössä olevan Hautausoppaan 
muokkaaminen Suruoppaaksi, joka vastaisi kokonaisvaltaisesti surevan tarpeisiin, 
olisi hyödyksi kuoleman kohdanneille omaisille.
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1. Johdanto 
Sanotaan, että hädässä ystävä tunnetaan. Kuoleman kohdatessa surevat saavat osakseen 

osanottoja. Hautajaisia järjestetään usein yhdessä lähipiirin, ja kuoleman ammattilaisten eli 

hautaustoimiston ja seurakunnan kanssa. Kun hautajaiset ovat ohi muut ihmiset ympärillä 

jatkavat elämää, eivätkä osoita huomiotaan surevalle enää niin aktiivisesti. Yhteistyö 

hautaustoimiston ja usein myös seurakunnan kanssa päättyy. Surevan hätä kuitenkin jatkuu. 

Menetys muuttaa elämää merkittävästi ja lopullisesti. Kuolema voi nostaa pinnalle 

voimakkaita ja vaikeitakin tunteita sekä paljon kysymyksiä, joihin on yksin vaikea löytää 

vastausta. Seurakunta voisi tuolloin toimia ystävänä, jota pyytää tueksi. 

 Neljä vuotta teologiaa opiskelleena minulle on muodostunut kuva, että papin ammattia 

pidetään Suomessa erityisessä arvossaan. Olen työskennellyt aiemmin rakennustyömailla ja 

myyjänä, mutta en ole koskaan kuullut niin paljon ihailevia ylisanoja kuin nyt, ihmisten 

kuullessa, että opiskelen papiksi. Keskustellessa ihmisten kanssa tulevasta ammatistani olen 

huomannut viitteitä siitä, millaisia odotuksia papeista on. Kirosanoja vältellään ja harvoja 

kirkossa käyntejä ja jopa omaa uskoa selitellään. Tämä voi kertoa papin ammattiin 

liitettävästä auktoriteettiasemasta, joka tänä päivänä lienee kuitenkin suurelta osin vain jäänne 

historiasta. Jäänne tuntuu vaikuttavan vielä kovasti ja olen useita kertoja kuullut 

lausahduksen: ”Ei kai pappiin voi noin vain ottaa yhteyttä”. Papit koetaan siis yhä 

yllättävänkin etäisiksi, joiden tehtävä on vain suorittaa kasuaalitoimituksia ja 

jumalanpalveluksia.  

 Kokemukseni herättivät kysymyksen siitä, olemmeko tilanteessa, jossa surevan tuen 

tarve ja surutukea tarjoava seurakunta eivät asenteiden ja tiedon puutteen takia kohtaa. 

Saadakseni vastauksen tähän on selvitettävä, tarjotaanko menetyksen kokeneille tukea 

hautajaisten jälkeen ja jos tarjotaan niin millaista. Toisaalta haluan antaa äänen sureville ja 

kuulla minkälaista tukea he kaipaisivat suruunsa. Onko tuen tarvitsijan ja tuen tarjoajan välillä 

todella joitain esteitä?  

Aihe on myös yhteiskunnallisesti merkittävä. Vuonna 2015 tehdyssä tutkimuksessa 

kysyttiin haluaisiko vastaaja perinteisen kristillisen hautauksen. Täysin tai osittain samaa 

mieltä oli 54,6 % vastaajista.1 Hiukan yli puolet tähän tutkimukseen vastanneiden läheisistä 

tulee siis todennäköisesti kohtaamaan seurakunnan työntekijän, kun vastaaja menehtyy. 

Seurakunnan työntekijöillä on mahdollisuus kohdata valtaosa menetyksen kokeneista 

suomalaisista. He ovat korkeasti koulutettuja kohtaamisen ammattilaisia, joiden tarjoama tuki 

 
1 Gallup Ecclesiastica 2015, 125. 
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voi olla avainasemassa uudessa elämäntilanteessa, jonka menetyksen kokeminen 

mahdollisesti luo. Suru, ahdistus, talouden horjuminen ja jopa eksistentiaaliset kriisit ovat 

yleisiä läheisen menettämisen yhteydessä. Kunnallisiin mielenterveyspalveluihin on 

tunnetusti pitkät jonot ja avun hakemiseen sieltä liittyy yhä usein häpeää. Seurakunta voisi 

mielestäni toimia nykyistä vahvemmin matalan kynnyksen tukena sureville.  

Yhteistyöseurakuntani on Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, josta käytän 

tutkielmassani nimeä Helsingin tuomiokirkkoseurakunta tai Tuomiokirkkoseurakunta. 

Tutkielmaa varten haastattelemistani ihmisistä käytän termiä omainen. Omainen terminä 

muistuttaa minua siitä, että kyseessä on ollut jonkun edesmenneen henkilön oma, hyvin 

läheinen ihminen, jonka surun kokemus on merkittävä. Edesmenneistä, omaisten 

menettämistä henkilöistä käytän yleisesti termiä edesmennyt. Tuesta tai surutuesta puhuessani 

tarkoitan tässä tutkielmassani menetyksen kokeneiden surua ja elämäntilannetta tukevaa 

toimintaa, johon voi sisältyä sielunhoidollisen keskustelun ja kohtaamisen lisäksi 

konkreettista avun ja neuvojen tarjoamista. 

Teen laadullisen tutkimuksen pastoraaliteologian alalle, sillä ajattelen tutkielman 

antavan minulle myös konkreettisia eväitä tulevaisuuden työelämään. Tulevassa ammatissani 

pappina koen surevien kohtaamisen olevan oleellinen ja tärkeä osa työtäni. Laadullinen 

tutkimus mahdollistaa sen, että herkkää aihetta voidaan tutkia inhimillisesti, jopa 

sielunhoidollisia elementtejä hyödyntäen. Näin ollen haastateltavat omaiset voivat hyötyä 

kertoessaan kokemuksistaan, tullessaan samaan aikaan kohdatuiksi ja kuulluiksi. Teologista 

surututkimusta tarvitaan, jotta seurakunnat pystyisivät palvelemaan seurakuntalaisia parhaalla 

mahdollisella tavalla myös tulevaisuudessa, olemalla se ystävä, joka hädässä tunnetaan. 
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2. Tutkimuksen tausta 

2.1. Surun ja surevan ymmärtäminen 

Tutkimukseni taustoittava teoriaosuus käsittelee nykyisiä suruteorian näkemyksiä ja esittelee 

surevan sielunhoidon kulmakiviä aiempaa tutkimusta hyödyntäen. Lisäksi tarkastelen miten 

evankelisluterilaisten seurakuntien toiminta ja papit on koettu aiemman tutkimuksen 

perusteella. Tutkimukseni asettuu luontevasti pastoraaliteologian alle tutkiessani ihmisten 

kokemuksia heidän elämänsä kriiseistä, suruista, joita läheisten menettäminen on 

aikaansaanut. Usein kriisistä selviäminen tapahtuu kohtaamisen ja kohdatuksi tulemisen 

avulla. Surevalle voi tarjota myös keskusteluapua tai konkreettisempaa tukea esimerkiksi 

diakonian talousavun ja -neuvonnan kautta. Menetyksen jälkeen sureva jäsentää suhteita 

itseään, edesmennyttä ja Jumalaa tai muuta korkeampaa voimaa kohtaan. Tutkimukseni fokus 

on eletyssä teologiassa. Eletyn teologian näkökulma antaa tilaa ihmisten kokemuksille siitä, 

miten heidät on kohdattu seurakunnan taholta.2  

Aiemmin surun käsittelyä on kutsuttu surutyöksi ja ajateltu erilaisten surun vaiheiden3 

johtavan lopulta kiintymyssuhteen katkaisemiseen edesmenneen henkilön ja tämän omaisen 

välillä. Ymmärrän, miksi surutyö termi on ongelmallinen. Vaikka sureminen tuntuukin usein 

raskaalta ja työläältä koen, ettei suru ole suoritus, joka päättyy tietyn ajanjakson jälkeen. 

Aiemmin on ajateltu, että mikäli kiintymyssuhde edesmennyttä kohtaan on jatkunut, on suru 

jäänyt ratkaisematta.4 Nykyisin ymmärretään kuitenkin, ettei jokaista surua ole tarpeen tai 

edes mahdollista ratkaista tai työstään loppuun. Surun käsittely on aina hyvin subjektiivinen 

ja monimuotoinen kokemus. Jokainen suru on omanlaisensa, jossa erilaiset ajatukset ja tunteet 

tulevat yksittäisinä vaiheina tai suurina tunnekimppuina. Osa surevista ei koe tuskallisia 

vaiheita surun käsittelyssä ollenkaan, kun taas osa kokee niitä yhä uudelleen. Osa liittää ja 

rinnastaa suruun useita muita tunteita ja fyysisiä oireita. Tästä syystä, sen sijaan, että 

edesmenneeseen yritettäisiin katkaista siteet, on löydettävä tapoja muuttaa siteiden muotoa ja 

jatkaa niiden ylläpitoa uudella tavalla.5 

 
2 Vähäkangas 2018, 69–70. 
3 Usein surun vaiheista puhuttaessa käytetään Elisabeth Kübler-Rossin vuonna 1973 esittelemiä surun vaiheita. 

Kübler-Ross nimesi nämä viisi vaihetta kieltämiseksi, vihaksi, kaupankäynniksi, masennukseksi ja 

hyväksymiseksi. Kübler-Ross 1973. 
4 Klass, Silverman & Nickman 1996, 4. 
5 Itkonen 2019, 35. 



4 

 

Omaisen ja edesmenneen läheisen välillä muuttuvaa, mutta jatkuvaa sidettä on tutkittu 

paljon ja se on ollut 1990-luvulta lähtien määräävä tapa ymmärtää surua.6 Christine 

Valentinen mukaan surevat ikään kuin käyvät sosiaalisesta suhteestaan vainajaa kohtaan 

jatkuvaa neuvottelua ja merkityksenmuutosprosessia.7 Tämä neuvotteleminen tapahtuu 

Brenda Mathijssen tutkimuksen mukaan erilaisten toimintojen ja rituaalien kautta, jotka 

korostuvat etenkin hautajaisten jälkeen. Suhteen muutoksesta kertoo konkreettisesti 

esimerkiksi Mathijssen tutkimukseen osallistuneen surevan kuvaus edesmenneestä 

läheisestään. Sureva kutsuu edesmennyttä läheistään ensin häneksi, mutta läheisen 

tuhkauksen jälkeen sureva puhuu vain hänen tuhkistaan.8  

Auli Vähäkangas, Suvi Saarelainen ja Jonna Ojalammi ovat tutkineet puolisonsa 

menettäneiden leskien muuttuvien ja jatkuvien suhteiden vaikutusta elämän merkityksen 

etsimiseen. Tutkimus osoittaa, että erilaiset rituaalit auttoivat leskiä ylläpitämään suhdettaan 

edesmenneisiin puolisoihin. Toisaalta ne auttoivat myös käsittelemään menetyksen 

aiheuttamaa tuskaa ja kipua. Tutkimus vahvistaa jatkuvien ja muuttuvien suhteiden merkitystä 

surun käsittelyssä.9  

Ihminen voi ajatella yleisesti olevansa oikeutettu pääsääntöisesti hyvään. Menetyksen 

luomaa kärsimystä kokeva ihminen taas hylkää näkemyksensä oikeudenmukaisesta ja 

hyväntahtoisesta maailmasta. Ihminen voikin kokea surun keskellä, ettei ole ansainnut onnea 

ollenkaan.10 Surun aikaan saamassa kriisissä, surevan voi olla vaikea orientoitua 

tulevaisuuteen, koska menetys on muuttanut elämää pysyvästi. Etenkin jos menetettyyn 

läheiseen on ollut jokin riippuvuussuhde, on ehkä jäsenneltävä myös minuutta uudelleen. 

Näin käy, kun esimerkiksi puoliso muuttuu leskeksi, vanhempi lapsettomaksi ja lapsi 

puoliorvoksi tai orvoksi. John Swintonin mukaan minuus rakentuu siten, että muistaa 

menneisyytensä ja on tietoinen siitä, kuka on nykyisyydessä.11 Surun keskellä mielikuva siitä, 

kuka on nykyisyydessä voi olla hukassa. Sielunhoitajalla on mahdollisuus kohtaamisen ja 

keskustelun avulla päästä vierailemaan surevan kuplassa. Sielunhoitaja voi tuoda mukanaan 

näkökulmia, jotka muuttavat tapaa, jolla muuttunutta elämää voi tarkastella.12 

 
6 Kuoleman jälkeen jatkuvasta suhteesta puhuivat ensimmäisen kerran Klass, Silverman ja Nickman vuonna 

1996 kirjassa Continuing bonds new understandings of grief. 
7 Valentine 2008, 3–4. 
8 Mathijssen 2018, 215, 217–218, 225, 228. 
9 Vähäkangas, Saarelainen & Ojalammi 2021. 
10 Baumeister 1991, 234–235. 
11 Swinton 2019, 10–11. 
12 Pattison 2020, 88–90. 
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2.2. Surevan tukeminen 

Surevan apuna voi olla sielunhoitaja, joka kulkee rinnalla tarjoten erilaisia työkaluja niin 

kohdaten, kuunnellen kuin keskustellenkin. Kuolleen omaisella riittää paljon työtä 

käytännönjärjestelyissä ja arjen pyörittämisessä, joten joskus seurakunnalta ja sen 

työntekijöiltä haetaan myös esimerkiksi konkreettisia neuvoja tai taloudellista tukea. Juha M. 

Itkonen antaa hyviä ja käytännöllisiä ohjeita surevan sielunhoitoon ja surutukeen seurakunnan 

työntekijöille. Näistä hyvänä esimerkkinä on Itkosen kehittämä surevan kokemusta ja tuen 

tarvetta kartoittava Jaksamisen jakkara -malli.13 

Useat seurakunnat tarjoavat omaisensa menettäneiden tueksi työntekijän tai 

vapaaehtoisen ohjaamia sururyhmiä, jotka perustuvat usein vahvasti vertaistukeen. 

Sururyhmässä käyminen voi antaa kokemuksen nähdyksi tulemisesta sekä edesauttaa oman 

identiteetin ja uudenlaisen elämäntilanteen ymmärtämisessä.14 Seurakuntien järjestämistä 

sururyhmistä Suomessa on tehty useita opinnäytetöitä.15 Osa näistä töistä keskittyy tutkimaan 

myös sururyhmään osallistuneiden kokemuksia itse surusta.16 Näiden tutkielmien näkökulma 

on siinä, miten surevat ovat kokeneet nimenomaisesti sururyhmän tarjoaman tuen. Tämän 

tutkielman tavoite on kuitenkin antaa omaisille ja heidän kokemuksilleen ääni vapaammin ja 

mahdollisuus kertoa siitä millaista tukea surevat ovat ylipäätään seurakunnalta saaneet tai 

kaivanneet ilman, että tutkijana tekisin rajauksen tiettyyn surutukimuotoon tai tiettyihin 

samanlaisen menetyksen kokeneisiin omaisiin. Tarkoitukseni on, että tämä valintani tarjoaisi 

pienestä otannasta huolimatta mahdollisimman laajan käsityksen kokemuksista ja toiveista, 

joita omaisilla surutukea kohtaan on. Näin tulokset voivat palvella paremmin myös 

surutukeaan kehittäviä seurakuntia. 

Ruotsissa varsin tuoretta tutkimusta on tehty palliatiivisen kotihoidon tiimin 

järjestämistä sururyhmistä.17 Nämä tutkimukset tarkastelevat surutukea saattohoidon 

kokonaisuuden huomioiden ja painottaen muun muassa sen merkitystä, että omainen saisi 

tukea jo läheisensä elämän loppuvaiheilla.18 Tästä syystä näiden tutkimuksien tulokset eivät 

vastaa kysymykseen, miten surevat ovat kokeneet nimenomaan seurakunnan tarjoaman 

surutuen hautajaisten jälkeen. Tutkimus kuitenkin osoitti, että surevien kokemuksia pystyttiin 

mittaamaan paremmin ja syvällisemmin avoimien kysymysten kuin kyselylomakkeiden 

 
13 Itkonen 2019, 73–107. 
14 Näppä & Björkman-Randström 2020, 5, 6–7. 
15 Esimerkiksi Ryhänen 2002; Leino 2013; Suokas 2013; Vuorenniemi-Raappana 2017. 
16 Leino 2013; Vuorenniemi-Raappana 2017. 
17 Näppä, Lundgren & Axelsson 2016; Näppä & Björkman-Randström 2020. 
18 Näppä, Lundgren & Axelsson 2016, 7. 
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kautta.19 Tämä tulos tukee valintaani tutkia aihetta nimenomaan laadullisesti, 

teemahaastatteluja aineistonkeruumenetelmänä hyödyntäen.  

Suomen ja Ruotsin kirkkojen tarjoamaa tukea elämänsä lopulla oleville ja omaisensa 

menetystä sureville vertailtiin vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa. Tutkimuksessa tarjontaa 

kartoitettiin seurakuntien työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimustulosten perusteella 

molemmissa maissa sureville tarjottiin useissa seurakunnissa kattavaa ja vakiintunutta tukea, 

mutta elämänsä loppupuolella oleville tarjottu tuki oli yllättävän harvinaista. Suomessa noin 

83 % vastaajista kertoi seurakunnassa järjestettävistä sururyhmistä, joissa usein pappi ja 

diakoni johtivat ryhmiä yhdessä. Tutkimus ei kuitenkaan esittele seurakuntalaisten 

kokemuksia tarjotusta tuesta, joita pyrin itse tutkimuksellani valottamaan.20 

Surevalle tulisi tarjota mahdollisuuksien mukaan kahden kesken käytäviä 

sielunhoidollisia keskusteluja. Sielunhoitajan on kyettävä ennen kaikkea kuuntelemaan 

surevaa. Paavo Kettunen puhuu keskittyvästä kuuntelusta, jossa sielunhoitaja ottaa huomioon 

nonverbaalisen viestinnän ja sanojen lisäksi myös jopa sivulauseet. Näin voidaan saada tietoa 

autettavan syvimmistäkin tunteista ja viestittää surevalle, että hän ja hänen kokemansa 

menetys on tullut kuulluksi ja nähdyksi. Usein asioiden sanoittaminen konkretisoi 

menetyksen kokemusta. Suru voi olla kuitenkin vahvasti traumatisoivaa, jolloin kokemusta ja 

tunteita on vaikea sanoittaa. Tällöin sielunhoitajan on kestettävä hiljaisuutta ja annettava sille 

tilaa, aina sanoja ei tarvita. Surevan tuen tarvetta on kuitenkin hyvä kartoittaa ja sen vuoksi 

sielunhoitaja voi tarvittaessa sensitiivisellä tavalla rohkaista surevaa puhumaan 

elämäntilanteestaan ja tunteistaan.21 Sielunhoitajan on tärkeää olla olettamatta mitään 

surevasta, hänen suhteestaan menetettyyn läheiseen tai suruun liitettävistä tunteista, 

välttääkseen väärinkäsityksiä. Kun oletusten sijaan pyydetään surevaa kuvailemaan näitä 

asioita sielunhoitajalle tai sururyhmälle, lähtee määrittely surevasta itsestään. Jokainen sureva 

on kohdattava yksilönä ja selvitettävä millaista tukea sureva kaipaa siinä hetkessä. Toisaalta 

on käytävä läpi mahdollisuudet surun käsittelyyn tulevaisuudessa.  

Yksi merkittävä näkökulma, jonka sielunhoitaja voi tarjota surevalle on teologinen 

ulottuvuus, minkä avulla rakennetaan vuorovaikutusta surevan ja Jumalan välille. 

Pastoraaliteologian erityispiirteenä on tarkastella jumalkuvan vaikutusta elämän erilaisissa, 

vaikeissakin muutoksissa sekä se miten usko tulee todeksi niissä.22 Sielunhoitoa kuvataankin 

usein kolmiomallina, jossa sielunhoitaja ja autettava sijoitetaan kolmion alakulmiin ja Jumala 

 
19 Näppä, Lundgren & Axelsson 2016, 7. 
20 Grassman, Pessi, Whitaker & Juntunen 2010, 4, 6. 
21 Kettunen 2013, 95–101. 
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ylös kärkeen. Läheisen menettäminen voi haastaa surevan hengellisyyttä ja nostaa pintaan 

erilaisia opillisia kysymyksiä. Heijastelemalla vaikeitakin tunteita ja kysymyksiä 

sielunhoitajan avulla voi uudenlaiseen elämäntilanteeseen olla hieman helpompi ja 

turvallisempi orientoitua. Teologisen ulottuvuuden tärkeyttä todistaa myös vuonna 2015 tehty 

Gallup Ecclesiastica -kysely, jonka mukaan 45,8 % vastauksen antaneista pitää hyvin 

tärkeänä tai melko tärkeänä sitä, että kirkko ylläpitää toivoa kuoleman jälkeen.23 

Lutherin mukaan Jumalan tahto on, että kristityt lohduttaisivat toisiaan evankeliumilla. 

Jumala puhuu itse niin pappien kuin ystävien ja naapureidenkin suulla, joten lohdutuksen sana 

on voimakas puhujasta riippumatta. Ei ole siis väliä jakaako tuon lohdutuksen sanan pappi vai 

naapuri, koska sen voima ei riipu puhujasta vaan Jumalasta.24 Olen kuitenkin kokenut, että 

suomalaisessa yhteiskunnassa etenkin papilla on vielä varsin vahva auktoriteettinen asema ja 

usein tuo lohdun sana henkilöityy seurakunnan työntekijään. Haastattelemani omaiset jakoivat 

kokemuksiaan pääsääntöisesti vain papin tehtävissä työskentelevistä ihmisistä, vaikka 

surutukea seurakunnissa tarjoavat myös muun muassa diakoniatyöntekijät. Tämän takia 

tarkastelen sitä, minkälaisia kokemuksia ja odotuksia aiemman tutkimuksen valossa 

seurakunnan toiminnasta ja papeista on ollut. 

2.3. Seurakunnan toimintaan liitettävät kokemukset ja odotukset 

Seurakunnan tärkeää toimintaa ja papin työn keskiössä on ihmisten elämässä vierellä 

kulkeminen ja kohtaaminen. Kohtaamalla ja tutustumalla seurakuntalaisiin voi heitä palvella 

ja tukeakin parhaalla mahdollisella tavalla. Suomalaisten pappeihin kohdistamia odotuksia 

tutkineen Kaisa Yletyisen tutkimukseen osallistuneet arvioivat sielunhoidolliset tehtävät 

kuitenkin vasta viidenneksi tärkeimmäksi. Kotikäynnit ja seurakuntalaisiin tutustuminen taas 

arvioitiin vasta seitsemänneksi tärkeimmäksi.25 Papin tärkeimmäksi työn osa-alueeksi 

arvioitiin kasuaalitoimitukset ja jumalanpalveluksien toimittaminen niin Yletyisen vuoden 

2005 tutkimuksessa, kuin Kari Salosen vastaavassa aiemmassa tutkimuksessakin. Salosen 

tutkimuksessa tärkeimmiksi papin työn osa-alueiksi nimettiin kasuaalitoimitusten ja 

jumalanpalveluselämän lisäksi julistaminen ja Yletyisen tutkimuksessa nuorisotyöhön 

osallistuminen.26 

 
22 Vähäkangas 2018, 72. 
23 Gallup Ecclesiastica 2015, 13. 
24 Raunio 2021, 43. 
25 Papin työn osa-alueiden tärkeysjärjestyksessä oli listattu kymmenen osa-aluetta vastaajien arvioimassa 

tärkeysjärjestyksessä. Yletyinen 2005, 49. 
26 Salonen 1994, 108; Yletyinen 2005, 49. 



8 

 

Kasuaalitoimitukset nousevat vahvasti esiin myös vuoden 2007 Gallup Ecclesiastica -

kyselystä, jonka vastaajilta kysyttiin, miten he arvioisivat kirkon suoriutuneen erilaisista 

tehtävistä. Vastaajat arvioivat kirkon hoitaneet parhaiten kirkollisen vihkimisen, kasteen ja 

hautaan siunaamisen. Parhaiten näistä pärjäsi kirkollinen vihkiminen, josta 88 % vastaajista 

arvioi kirkon suoriutuneen erittäin hyvin tai melko hyvin. Vain 1,6 % vastaajista koki, että 

kirkollisesta vihkimisestä oli suoriuduttu erittäin huonosti tai huonosti. Vastaavasti kasteesta 

oli suoriuduttu erittäin tai melko hyvin 87,9 % mielestä ja erittäin tai melko huonosti 2,0 % 

mielestä. Hautaan siunaamisesta oli 88 % mukaan vastaajista suoriuduttu erittäin tai melko 

hyvin. Näistä kolmesta kasuaalitoimituksesta negatiivisimmat kokemukset oli kuitenkin 

hautaan siunaamisesta. Vastaajista 2,5 % koki, että hautaan siunaamisesta oli suoriuduttu 

erittäin tai melko huonosti.27 Erot eivät ole huolestuttavan suuria, mutta voivat jossain määrin 

kertoa siitä, että hautaan siunaaminen saattaa olla toimituksista herkin ja vaikein. Tulosta voi 

selittää myös se, että ihmiset analysoivat usein kärsimystään paljon pidemmälle kuin iloaan.28 

Onkin tärkeä huomioida, että kärsimyksen keskellä odotukset kirkkoa ja sen työntekijöitä 

kohtaan voivat olla tavallista korkeammalla ja huono kokemus saattaa jäädä painamaan 

surevaa pidempään kuin iloisen toimituksen yhteydessä. Vuoden 2015 Gallup Ecclesiastica 

kysyi, kuinka tärkeänä syynä kirkkoon kuulumiselle vastaajat pitivät mahdollisuutta saada 

lapselle kristillinen kaste, mahdollisuutta kirkkohäihin tai mahdollisuutta saada kirkollinen 

siunaaminen. Tässä kohtaa kasuaalitoimitusten järjestys kääntyy ympäri. Tärkeimpänä syynä 

81,6 % vastaajista näki kirkollisen siunaamisen, joka korostaa osaltaan ajatusta siitä, että 

hautaan siunaamista pidetään erityisessä arvossa ja jolta varmasti odotetaan paljon.29 

Ihmiset pitävät hautaan siunaamista tärkeänä, joten voisi olettaa, että myös surutukea 

kohtaan odotuksia löytyy. Ihmisen kohdatessa surua ei oman sosiaalisen verkoston tuki ole 

aina riittävää. Etenkin kuoleman hetkellä ja sen jälkeen on usein tarve ammattilaisten 

tarjoamalle tuelle.30 Tutkimusten mukaan uskonnolliset johtajat vähentävät tukiryhmiä ja 

lääkäreitä paremmin surun aiheuttaman masennuksen oireita. Tämä voi osaltaan johtua siitä, 

että usko ja sen oppi tukevat luonnollisella tavalla surevaa hänen etsiessään merkityksiä 

kokemuksilleen. Auktoriteetti, jolla on samankaltainen käsitys esimerkiksi kuolemasta ja 

kuolemanjälkeisestä elämästä voi olla erityisen tärkeää surun keskellä. Lisäksi seurakunnan 

 
27 Gallup Ecclesiastica 2007, 110–112. 
28 Baumeister, 1991, 232. 
29 Vastaajista 81,6 % piti kirkollista siunaamista hyvin tärkeänä tai melko tärkeänä syynä kuulua kirkkoon, kun 

taas mahdollisuutta saada lapselle kristillinen kaste hyvin tai melko tärkeänä piti 78,7 % vastaajista ja 

mahdollisuutta kirkkohäihin hyvin tai melko tärkeänä piti 72,9 % vastaajista. Gallup Ecclesiastica 2015, 9–11. 
30 Esimerkiksi Benkel, Wijl & Molander 2009, 141. 
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tarjoama apu voidaan usein räätälöidä surevan tarpeiden mukaiseksi.31 Yksi merkittävä tapa, 

jolla seurakunnat tukevat surevia ovat aiemmin mainitut sururyhmät.  

Norjassa tehty tutkimus selvitti miten tyytyväisiä sururyhmiin ja niitä ohjanneisiin 

työntekijöihin oltiin. Tämän lisäksi tutkimus selvitti minkälaisia positiivisia ja negatiivisia 

vaikutuksia sururyhmään osallistumisella oli elämänlaatuun. Tutkimuksessa käsitellyt 

sururyhmät olivat vapaaehtoisjärjestöjen ja viranomaisten järjestämiä. Tuloksista ei selviä 

minkälainen osuus vastauksista koskee mahdollisesti nimenomaan seurakuntien järjestämiä 

sururyhmiä. Kuitenkin, koska mikään ryhmistä ei ole ns. terapeuttinen, psykologin tai 

psykiatrin ohjaama, katson, että tuloksia voidaan tulkita koskemaan yleisesti seurakunnan 

järjestämiä ryhmiä.32 Vastaajien mukaan positiivisia vaikutuksia ryhmiin loi muun muassa se, 

että niissä tapasi ikätovereita, sai jakaa tunteita ja ajatuksia sekä vaihtaa neuvoja ja tietoja. 

Surevat korostivat myös toivon jakamista, etenkin niin, että ryhmän ohjaaja kiinnitti siihen 

huomiota.33 Harvoilla vastaajista oli vain negatiivisia kokemuksia sururyhmistä. Kuitenkin 

usea sureva oli kokenut yhden tai useamman huonon kokemuksen. Näitä olivat muun muassa 

henkilökohtainen lisästressi, epätyydyttävä ryhmän rakenne ja riittämätön johtajuus. 

Lisästressistä kärsivät etenkin ne, jotka osallistuivat avoimiin ryhmiin. Avoimeen ryhmään 

tuli uusia osallistujia jatkuvasti, joka esti eteenpäin siirtymisen.34 Suljetuissa ryhmissä käyneet 

toivoivat toisaalta, että ryhmään olisi seulottu osallistujia tarkemmin, esimerkiksi niin, että 

osallistujien menetyksen kokemus olisi samankaltainen. Näin ollen odotukset ja 

yhteensopivuus ryhmän sisällä olisi ollut homogeenisempaa. Toisaalta Norjan maaseudulla 

tällaisten ryhmien muodostaminen voi olla haastavaa, koska esimerkiksi samasta syystä 

kuolleiden määrä on rajallinen.35 Homogeenisemman ja näin ollen mahdollisesti 

tyydyttävämmän sururyhmän muodostaminen voisi siis onnistua suurissa kaupungeissa, jotka 

seuloisivat osallistujia esimerkiksi kartoittamalla surevan taustaa puheluiden avulla. 

Aina seurakuntien tarjoama tuki ei tavoita surevia. Uskonnollisuudesta ja 

hengellisyydestä on tullut yksityisempää ja aktiivisesti seurakunnan toimintaan osallistuvat 

vähenevät. Informaatio seurakunnan toiminnasta jää usein vain noiden aktiivisten 

seurakuntalaisten saataville. Suomessa esimerkiksi sururyhmistä tiedotetaan usein 

sanomalehdissä ja internetissä. Ruotsissa vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan läheisensä 

menettäneen omaiset saavat jonkin aikaa hautajaisista kutsukirjeen sururyhmään. Arvion 

 
31 Ghesquiere, Shear & Duan 2013, 261. 
32 Dyregrov, Dyregrov & Johnsen 2014, 47–48. 
33 Dyregrov, Dyregrov & Johnsen 2014, 51–52. 
34 Dyregrov, Dyregrov & Johnsen 2014, 52–54. 
35 Dyregrov, Dyregrov & Johnsen 2014, 58–59. 



10 

 

mukaan Ruotsissa kutsuun vastataan osallistumalla sururyhmiin aktiivisemmin kuin 

Suomessa.36 Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan surevat odottavat, että heille tarjottaisiin 

sururyhmään osallistumista aktiivisesti. Surevat kokivat, että vaikeassa elämäntilanteessa 

heillä ei ollut voimia etsiä tukea itse ja tietoa sururyhmistä oli saatu vain sattumanvaraisesti.37 

Surevat eivät tutkimuksen mukaan ymmärtäneet, ennen kuin lähtivät tai lopettivat 

sururyhmässä, minkälaista tukea he olisivat kaivanneet. Se, että sureva on ottanut 

kaikenlaisen tuen vastaan, vaikkei lopulta ollut siihen tyytyväinen vahvistaa tulosta, etteivät 

surevat tiedä minkälaista tukea ja apua heidän on mahdollista saada. Toisaalta informaatio 

odotuksista ja kokemuksista ei tunnu kulkevan myöskään sururyhmän ohjaajille. Norjalaisen 

tutkimuksen mukaan sururyhmän ohjaajat eivät olleet kovinkaan tietoisia osallistujien 

negatiivisista kokemuksista.38 Tuloksista päätellen seurakunnan tarjoamaan surutukeen 

oletettavasti vastattaisiin, jos informaatiota ja kutsu tulisi seurakunnalta päin aktiivisesti. 

2.4. Pappeihin liitettävät kokemukset ja odotukset 

Pappeihin liitetään ammattikunnan pitkän historiankin vuoksi paljon erilaisia odotuksia ja 

mielikuvia. Pappi on historian aikana toiminut niin opettajana, valistajana, tiedon välittäjänä 

kuin sielunhoitajanakin. Vääristyneet tai vanhanaikaiset ajatukset ja odotukset pappeja 

kohtaan voivat haastaa seurakuntalaisia lähestymään pappia. Kaisa Yletyisen tutkimus selvitti 

pappiin liitettäviä odotuksia ja vastaajien yleistä kuvaa papeista. Niiden vastausten pohjalta, 

jotka koskivat pappeihin liitettäviä odotuksia, Yletyinen muodosti neljä vastaajaryhmää. 

Kaksi pienintä vastaajaryhmää korosti papin uskoa, jumalsuhdetta, juhlavuutta ja 

jumalallisuutta. Kaksi suurinta taas papin oikeutta olla tavallinen ihminen, jolle sallitaan 

hauskanpito. Äkkiseltään tulos vaikuttaa siltä, että suurempi joukko pitää pappeja tavallisina 

ihmisinä. Toisaalta kahden pienimmän ryhmän vastaajat ovat todennäköisesti noin 60–74-

vuotiaita, aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa olevia leskiä. Kahden suurimman 

ryhmän vastaajat ovat taas noin 15–59-vuotiaita, potentiaalisia kirkosta eroajia tai sitä jossain 

vaiheessa harkinneita.39 Tästä voisi päätellä, että näiden kahden pienemmän ryhmän 

vastaajien vastaukset ovat enemmänkin aitoihin kokemuksiin pohjaavia.  

Odotukset pappia kohtaan ovat joltain osin ikäsidonnaisia. Nuoremmat vastaajat 

odottavat pappia, jossa korostuu tavallisuus ja inhimillisyys, kun taas vanhemmilla vastaajilla 

odotus muuttuu enemmän papin uskoa ja jumalallisuutta korostavaksi. Tähän liittyy Yletyisen 

 
36 Grassman, Pessi, Whitaker & Juntunen 2010, 5–6. 
37 Dyregrov, Dyregrov & Johnsen 2014, 55. 
38 Dyregrov, Dyregrov & Johnsen 2014, 53, 60. 
39 Yletyinen 2005, 79–82. 
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mukaan leskeksi jääminen ja siitä seuraava oman ja papin vahvan uskon merkityksen 

korostuminen.40 Itse rohkenisin laajentaa kyseisten merkityksien korostuvan usein, jos 

hengellinen ihminen on menettänyt jonkin erityisen merkittävän läheisensä tai paljon 

läheisiään. Uskosta ja iankaikkisen elämän toivosta voi saada suurta lohtua, etenkin jos niin 

sanotulta uskon asiantuntijalta saa asiaan vielä vahvistusta.  

Asuinpaikallakin on vaikutusta pappeihin liitettäviin odotuksiin. Yletyinen nostaa esiin 

eron pääkaupunkiseudulla asuvien ja muualla Suomessa asuvien vastaajien kuvauksista 

papeista. Pääkaupunkiseudulla asuvat kuvailivat pappeja muualla Suomessa asuvia 

todennäköisemmin negatiivisin ilmauksin, kuten persoonattomiksi, maallistuneiksi ja 

tuomitseviksi. Toisaalta tähän voi vaikuttaa se yleinen maallistunut ja persoonaton kuva, joka 

pääkaupunkiseudun elämästä ja ihmisistä on.41 

Mielenkiintoinen yksityiskohta, joka Yletyisen tutkimuksesta nousee, on että 15 % 

vastaajista luonnehtii pappia läheiseksi ja armahtavaiseksi.42 Näkisin tämän kertovan jo 

aiemmin mainitsemastani papin auktoriteettiasemasta tai sen jäänteistä. Jos pappi nähdään 

armahtajana, tuomitsijana tai jotain siltä väliltä on kyseessä selvästi ammattikunta, jolla on 

mahdollisuus käyttää valtaa. Lutherin mukaan pappi toimii vain Jumalan armon välittäjänä, 

kuin kuka tahansa kristitty muutenkin. Armahtavaisena nähty pappi kertoo kuitenkin valta-

asemasta ja siitä, ettei Lutherin tärkeä sielunhoidollinen viesti ole välittynyt seurakuntalaisille 

asti. Paavo Kettusen tekemä rippitutkimus on osoittanut, että usein apua hakevat pyrkivät 

puhumaan ripin vastaanottajalle tai sielunhoitajalle erityisen hengellisesti, jolloin puhuminen 

vaikeutuu.43 Tämä voi johtua oletuksesta, että seurakunnan työntekijöiden kanssa tulisi 

käyttäytyä tietyllä tavalla sekä käyttää erityistä, uskonnollista kieltä. Katsoisin tällaisen 

käytöksen kertovan siitä auktoriteettiasemasta, joka papilla ainakin osan autettavien silmissä 

on. 

2.5. Helsingin tuomiokirkkoseurakunta 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta valikoitui yhteistyöseurakunnakseni koska se on halukas 

jatkuvasti kehittämään toimintaansa seurakuntalaistensa hyväksi. Olen toiminut 

Tuomiokirkkoseurakunnassa kausityöntekijänä ja aktiivisena vapaaehtoisena. Lisäksi olen 

mukana kyseisen seurakunnan toiminnassa seurakuntalaisen roolissa. Seurakunnan suuri koko 

oli eduksi, kun etsin tutkimukseeni omaisia, joilla olisi henkilökohtaisesti tai edesmenneen 

 
40 Yletyinen 2005, 83. 
41 Yletyinen 2005, 37–38. 
42 Yletyinen 2005, 43. 
43 Kettunen 2013, 99. 
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läheisensä kautta kokemusta seurakunnan toiminnasta. Jotta tutkimuksestani saatuja tuloksia 

voidaan tarkastella kriittisesti ja verrata niitä olemassa oleviin toimintamalleihin, selvitin 

joitain perustietoja seurakunnasta ja sen tavoista toimia. 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta on Etelä-Helsingissä toimiva seurakunta, jonka 

alueella on viisi kirkkoa ja yksi kappeli. Seurakunnassa työskentelee suntioiden, kanttoreiden, 

diakonityöntekijöiden, nuorisotyöntekijöiden, lapsityöntekijöiden, sihteerien ja muiden 

työntekijöiden lisäksi 12 pappia.44 Vuoden 2021 lopulla seurakuntaan kuului 29 994 henkilöä, 

tehden siitä jäsenmäärältään Helsingin 2. ja Suomen 20. suurimman seurakunnan.45 Vuonna 

2021 seurakuntalaisia kuoli 203.46 

Tiedustelin Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan papeilta Anna-Maija Viljanen-

Pihkalalta ja Tiina Silvolta millaisia käytäntöjä seurakunnassa on surevien kohtaamiseen.47 

Tuomiokirkkoseurakunnassa kaikki seurakunnan papit hoitavat siunauksia työnkuvan ja 

työvuorojen mukaisesti. Siunaukset tulevat pappien tietoon sähköisen Hautaportaali-

järjestelmän kautta. Järjestelmä on Helsingin seurakuntien yhteinen palvelu netissä, joka on 

kehitetty surevien tueksi.48 Palvelun kautta voi löytää hautaamiseen liittyviä ohjeita. Vapaana 

olevat papit ovat varattavissa järjestelmän kautta toimittamaan siunauksen. Tämän takia se, 

miten paljon siunauksia tulee kullekin papille, on hyvinkin riippuvainen siitä, miten paljon 

hänellä on muita tehtäviä. Kun varaus toimitettavaan siunaukseen tulee kalenteriin, tulisi 

papin olla yhteydessä omaisiin kolmen päivän kuluessa ja sopia tapaamisesta. 

Siunauskeskustelut ja siunaukset jokainen pappi hoitaa omalla tavallaan ja 

persoonallaan. Seurakuntayhtymä on tarjonnut työntekijöilleen vuosien mittaan vapaaehtoisia 

ja ilmaisia koulutuspäiviä surevien kohtaamiseen liittyen. Lähtökohtaisesti papit eivät 

kuitenkaan saa kirkkokäsikirjan ulkopuolelta ohjeita siunauskeskusteluun tai siunauksiin, 

mutta työyhteisössä jaetaan toisinaan vinkkejä. Lisäksi työ ja siitä saatu kokemus opettaa ja 

tuo levollisuutta surevia kohdatessa.  

Omaisille tarjottava surutuki riippuu paljon sekä papista että omaisista. Osa omaisista 

tarvitsee tukea enemmän, kun taas osa tuntuu pärjäävän hyvin ilman tukea. Hautaportaalin 

kautta löytyvä Helsingin seurakuntayhtymän hautausopas mainitsee, että sureva voi 

halutessaan ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijöihin, mutta ei anna suoria yhteystietoja. 

Kaikkien työntekijöiden yhteystiedot ovat toisaalta julkisia ja saatavilla seurakuntien omilta 

 
44 Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan työntekijät 2022.  
45 Helsingin seurakuntayhtymän jäsentietojen vuositilasto 2021; Kirkon tilastot 2021. 
46 Helsingin seurakuntayhtymän jäsentietojen vuositilasto 2021. 
47 Sähköpostikeskustelut Viljanen-Pihkalan ja Silvon kanssa 19.1, 28.1, 30.1 ja 2.2.2022. 
48 Hautaan siunaamisen ohjeistus Kirkko Helsingissä -sivustolla 2022. 
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nettisivuilta. Surevan omaisen kohdatessaan voivat papit jakaa heille 

Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra ja tuomiorovasti Marja Heltelän kirjoittaman kirjan, 

Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa. Lisäksi kirkkoherranvirastolla on saatavilla Kun 

läheinen on poissa -oppaita hautajaisten järjestämiseen. 

Omaiset kutsutaan siunauksen jälkeisen sunnuntain messuun, jossa vainajaa muistetaan 

esirukouksen yhteydessä. Messuun on mahdollisuus osallistua myös etänä striimin 

välityksellä. Messuun osallistuvat omaiset pyritään kohtaamaan jo kirkon ovella ja kutsumaan 

kirkkokahveille, jossa pappi voi keskustella heidän kanssaan. Tämä onnistuu luonnollisesti 

parhaiten silloin kun messua on toimittamassa vainajan siunannut pappi, jolle omaiset ovat 

ennestään tuttuja. Joskus omaisten kanssa voi syntyä pidempiaikainen yhteys. Messussa 

muistamisen lisäksi kuluneen vuoden aikana kuolleiden omaisille lähetetään kutsukirje 

pyhäinpäivän tilaisuuteen. Pyhäinpäivän tilaisuuksissa ovat töissä ne papit, joille 

aluekappalaiset jakavat kyseisen työtehtävän. Lisäksi papit ja diakoniatyöntekijät tekevät 

kotikäyntejä hautajaisten jälkeen tai ovat muulla tavoin yhteydessä pyydettäessä. 

Seurakunta järjestää myös sururyhmiä. Helsingin seurakuntien järjestämät sururyhmät 

ovat kaikille avoinna riippumatta asuinpaikasta tai siitä mihin seurakuntaan sureva kuuluu. 

Tuomiokirkkoseurakunnassa sururyhmät ovat Tiina Silvon vastuulla. Hän on kehittänyt 

osaamistaan muun muassa osallistumalla seurakuntayhtymän tarjoamille surevan 

kohtaamiseen keskittyviin koulutuksiin. Tuomiorovastikunta49 tarjoavat sururyhmiä syksystä 

kevääseen, jonka lisäksi tarjolla on kesällä esimerkiksi Oulunkylän seurakunnan ympäri 

vuoden pyörivä avoin sururyhmä. Rovastikunta koordinoi ryhmiä niin, ettei ryhmissä tulisi 

päällekkäisyyksiä ja ne palvelisivat näin ollen mahdollisimman laajaa joukkoa ihmisiä. Tiedot 

sururyhmistä löytyvät seurakuntien nettisivuilta ja Facebook-sivuilta. Lisäksi paperinen 

mainos Tuomiokirkkoseurakunnan sururyhmistä on jaossa alueen kirkoissa. Kohdatessaan 

surevia, seurakunnan työntekijät ohjaavat heidät tarvittaessa sururyhmiin. Sureville kerrotaan 

tarvittaessa Mielenterveysseuran tarjoamista erityisryhmistä tai tarjotaan kahdenkeskistä 

keskusteluaikaa. Lisäksi seurakunta tekee yhteistyötä sairaalasielunhoidon kanssa. 

Pyhäinpäivän iltakirkkojen lisäksi vuonna 2021 toteutettiin Hietaniemen hautausmaalla 

yhteistyössä muun rovastikunnan kanssa lasten pyhäinpäivän tapahtuma. Tapahtumassa 

kävijät saivat kiertää hautausmaalla eri seurakuntien järjestämillä rasteilla, joissa oli erilaista 

surua tukevaa toiminnallista tekemistä. Tuomiokirkkoseurakunta mahdollisti omalla 

 
49 Tuomiorovastikuntaan kuuluvat Tuomiokirkkoseurakunnan lisäksi Kallion, Lauttasaaren, Töölön ja Paavalin 

seurakunnat. Helsingin hiippakunta 2022. 
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pisteellään lapsille muun muassa kuolleiden läheisten muistelemista ja surun käsittelyä 

tunnetaitoja hyödyntäen. 
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3. Tutkimusprosessi 

3.1. Tutkimustehtävä ja -kysymys 

Tässä tutkielmassa tutkin sitä, minkälaista tukea läheisensä menettäneet omaiset ovat saaneet 

tai olisivat kaivanneet hautajaisten jälkeen seurakunnalta. Tutkielmassa kokemuksistaan 

kertovat omaiset, jotka olivat menettäneet läheisensä viimeisen 5,5 vuoden aikana.  

Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Millaista tukea läheisensä menettäneet ovat saaneet tai olisivat kaivanneet seurakunnalta 

hautajaisten jälkeen? 

2. Mitkä syyt edistivät tai haastoivat tuen saatavuutta ja saavutettavuutta?  

 

Haluan tutkielmani avulla antaa omaisille mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan saamastaan 

tuesta, ja selvittää minkälaista tukea he olisivat menetyksen jälkeen kaivanneet. Lisäksi 

tutkielmani tavoitteena on antaa tietoa siitä mitkä asiat ovat vaikuttaneet tuen saamiseen tai 

siihen, että tuki on jäänyt saamatta. 

3.2. Tutkimusaineisto 

Etsin tutkimusjoukkoani ensiksi lähettämällä kirjoituspyynnön (ks. Liite 1.) pyhäinpäivän 

iltakirkon kutsun mukana niille omaisiksi merkityille henkilöille, jotka olivat menettäneet 

Helsingin tuomiokirkkoseurakuntaan kuuluneen läheisensä vuoden 2020 pyhäinpäivän 

jälkeen. Kirjeitä lähetettiin 202 kappaletta.50 Pyysin kirjoituspyynnössä yhteystietoja niiltä 

vastaajilta, jotka olisivat mahdollisesti halukkaita antamaan haastattelun silloin, jos vastauksia 

tulisi vähemmän kuin tarvittavat 20–30 kappaletta. Vastauksia tuli niukasti ja hitaasti, joten 

aineistonkeruumenetelmää oli muutettava tutkimuksen etenemisen takia. Pyysin kolmelta 

siihen mennessä kirjoituspyyntöön vastanneelta omaiselta haastattelua, jotka toteutuivat. 

Ainoastaan haastattelujen avulla kerätyt tiedot toimivat tässä tutkielmassa aineistona. Etsin 

haastateltavia myös hyödyntäen Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan erilaisia väyliä. Kolme 

haastateltavaa löytyi Tuomiokirkkoseurakunnassa sururyhmää pitävän papin Tiina Silvon 

kautta, joka jakoi haastattelupyyntöäni sururyhmiin osallistuneille henkilöille (ks. Liite 2). 

Kaksi haastateltavaa sain osallistuessani Tuomiokirkkoseurakunnan tapahtumaan ja yhden 

seurakunnan sosiaalisen median kautta, jonne jaoin haastattelupyynnön. Tutkielman 

laajuuteen vaadittavat yhdeksän haastateltavaa löytyivät lopulta hyvin nopeasti. Sain 

 
50 Sähköpostikeskustelu Sari Pyrrön kanssa 1.12.2021.  
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kirjoituspyyntööni vielä haastattelut sovittuani kaksi vastausta, mutta nämä vastaajat jäivät 

tutkielman rajauksesta johtuen tutkimusjoukon ulkopuolelle.  

Yhteistyöseurakuntani Helsingin tuomiokirkkoseurakunta linkittyi jokaiseen 

haastateltavaan. Kuusi omaisista kuului itse Tuomiokirkkoseurakuntaan. Näistä kuudesta 

omaisesta kolmen edesmennyt läheinen oli myös kuollessaan Tuomiokirkkoseurakunnan 

jäsen. Kaksi omaisista kuului toiseen seurakuntaan, mutta heidän edesmenneet läheisensä 

olivat olleet Tuomiokirkkoseurakunnan jäseniä. Lisäksi yksi omaisista kuului edesmenneen 

läheisensä tavoin toiseen Helsingin seurakuntaan, mutta osallistui pääsääntöisesti 

Tuomiokirkkoseurakunnan toimintaan, josta kertoi myös saaneensa tukea. Näin ollen 

tutkimukseni osoittaa useasta näkökulmasta millaisia kokemuksia omaisilla on 

yhteistyöseurakunnastani ja sen tarjoamasta tuesta hautajaisten jälkeen. Saadakseni käsityksen 

Tuomiokirkkoseurakunnan toimintatavoista pyysin sähköpostitse kahden seurakunnan papin, 

Anna-Maija Viljanen-Pihkalan ja Tiina Silvon, kertomaan joitain perustietoja surevien 

kohtaamiseen liittyen.51 On kuitenkin korostettava, etteivät kaikki esiin tulleet kokemukset 

koske Helsingin tuomiokirkkoseurakuntaa, heidän työntekijöitään tai toimintaansa. Osa 

omaisista asui menetyksensä aikaan toisen seurakunnan alueella, ja yhteys 

Tuomiokirkkoseurakuntaan on syntynyt myöhemmin esimerkiksi edesmenneen läheisen 

kuuluessa kyseiseen seurakuntaan tai omaisen muuttaessa menetyksen jälkeen 

Tuomiokirkkoseurakunnan alueelle. Nämä omaiset ovat siis jakaneet kokemuksiaan sekä 

Tuomiokirkkoseurakunnan, että joidenkin toisten seurakuntien työntekijöistä ja toiminnoista. 

En kuitenkaan erottele niitä kokemuksia, jotka eivät koske Tuomiokirkkoseurakunnan 

työntekijöitä ja toimintaa niiden vähäisen määrän vuoksi sekä lisätäkseni vastausten 

anonymiteettia. 

Valitsin teemahaastattelun ainestonkeruumenetelmäksi, koska haastateltavien 

kokemukset olivat luonnollisesti hyvin erilaisia enkä halunnut strukturoidulla haastattelulla 

sitoa tai rajata esiin nousevia teemoja. Yleisesti kvalitatiivisen tutkimusotteen valintaa tukee 

ajatus, että haluan tutkia kohderyhmäni kokemuksia eli olen enemmänkin kiinnostunut 

tutkimusjoukkoni kokemien tapahtumien yksityiskohtaisista rakenteista, kuin niiden 

yleisluontoisesta jakaantumisesta.52 Kvalitatiivinen tutkimusote soveltuu tutkimukseni 

tutkimusmenetelmäksi myös siitä syystä, että tutkin luonnollisia tilanteita, joiden kaikkia 

vaikuttavia tekijöitä ei voida kontrolloida.53 Läheisensä menettäneet omaiset kokevat tilanteet 

 
51 Sähköpostikeskustelut Viljanen-Pihkalan ja Silvon kanssa 19.1, 28.1, 30.1 ja 2.2.2022. 
52 Metsämuuronen 2006, 88. 
53 Metsämuuronen 2006, 88. 
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ja niihin tarvittavan tuen eri tavoin. Osa kaipaa tukea suruunsa esimerkiksi sielunhoitajalta ja 

osa voi tarvita tukea konkreettisiin arkisiin asioihin, kuten talouden tasapainottamiseen. 

Vaikka annoin vastaajille mahdollisuuden kertoa vapaasti kokemuksistaan, oli 

tutkimukseni lähtökohtainen tarkoitus kuitenkin saavuttaa käsitys siitä, mitä yhteisiä piirteitä 

vastauksista nousi eli kuinka homogeenisiä kokemukset tuen tarpeesta olivat.54 Vastausten 

erityispiirteet on luonnollisesti huomioitava, mutta valinta antoi suuntaa etenkin aineistoni 

analyysin alkuvaiheelle, jossa tein aineistosta raakahavaintoja ja muodostin teemoja 

yhteneväisyyksistä.55 Vastauksien yhteneväisyyksien löytyminen mahdollistaa esittää niiden 

pohjalta malleja, jotka vastaavat ainakin yleisimpiin kokemuksiin tuen tarpeesta. 

Tutkimuksessa tarkastellaan omaisten kokemuksia heidän läheistensä hautajaisten 

jälkeisestä ajasta tutkimushetkeen. Tutkimusjoukkoni koostuu yhdeksästä 29–79-vuotiaasta 

omaisesta, joiden menetyksistä on 5 kuukaudesta 5,5 vuoteen. Viisi omaista kuvaa suhdettaan 

seurakuntaan positiivisesti, vaikkeivat koekaan olevansa aktiivisia seurakuntalaisia. Kaksi 

omaista kuvaa suhdetta seurakuntaan erittäin läheiseksi, sekä henkilökohtaisten, että 

ammatillisten syiden takia. Kaksi omaista kuvaa suhdetta seurakuntaan lämpimänä ja hyvänä, 

joka on kestänyt läpi elämän. Aineistossa käsitellään 11 edesmenneen läheisen menetystä. 

Viisi omaista on menettänyt puolison, neljä vanhemman, yksi isovanhemman ja yksi 

sisaruksen. 

3.3. Aineiston analyysi 

Valitsin tutkimusaineistoni analyysimenetelmäksi aineistolähtöisen sisällönanalyysin. 

Menetelmä valikoitui siksi, että en valinnut tutkittavakseni valmista ilmiötä tai kokemusta, 

jonka sisällöstä olisi jo tietoa, vaan aloin tutkimukseni avulla kartoittamaan sitä millaista 

tukea omaiset ovat saaneet tai olisivat kaivanneet.56 Kvalitatiiviselle tutkimukselle 

tyypillisesti tutkimukseni kuvaa tiettyä toimintaa ja antaa tulkinnan ja ymmärryksen tietystä 

ilmiöstä.57  

Aluksi litteroin haastatteluista saadun aineiston ja luin sitä läpi useita kertoja. Tämän 

jälkeen aineisto redusoitiin eli pelkistettiin tutkimustehtävän näkökulmasta. Redusoinnissa 

apunani käytin värikoodeja, joiden avulla erottelin taustatietoja, tutkimuskysymyksiin 

vastaavia teemoja sekä tutkimusaiheeni ulkopuolelle jääviä asioita. Käydessäni läpi ja 

redusoidessani aineistoa kävi pian selväksi, että haastattelua johdattaneet kolme teemaa 

 
54 Tuomi & Sarajärvi 2012, 90. 
55 Alasuutari 1995, 40. 
56 Eskola & Suoranta 1998, 19. 
57 Eskola & Suoranta 1998, 61–62. 
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muuttuivat aineistosta nousevien aiheiden takia (ks. teemahaastattelurunko Liite 4). Analyysin 

alkuvaiheessa teemat selkeytyivät ja tarkentuivat seuraaviksi: 

 

1. Pohjatiedot, jotka antavat tietoa omaisen ja edesmenneen taustoista. 

2. Tuen merkitys, joka antaa tietoa, kuinka moni omaisista oli saanut tukea sekä 

millaista tukea on saatu tai kaivattu.  

3. Kokemukset seurakunnasta, joka antaa tietoa siitä mitkä syyt haastoivat tai edistivät 

tuen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä minkälainen merkitys tuella on ollut 

kokemukseen seurakunnasta ja hengellisyydestä.  

 

Redusointi auttoi karsimaan aineistosta tutkimuskysymyksen kannalta epäolennaisen tiedon ja 

selkeytti teemoja, joita aineistosta nousee. 

 

Taulukko 1: Aineiston redusointi 

 

Redusointi muodosti siis kolme ryhmää vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni. 

Omaisia, jotka saivat tukea seurakunnalta, oli kuusi. Kolme omaisista kertoi saaneensa tukea, 

koska olivat itse sitä etsineet tai pyytäneet seurakunnalta. Nämä kolme omaista oli saanut 
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tukea sururyhmästä ja/tai kahdenkeskisestä keskustelusta seurakunnan työntekijän kanssa. 

Kaksi omaista kertoi seurakunnan tarjonneen tukea kirjeen tai pienen kirjallisuuden 

muodossa. Toinen omainen, jolle tukea oli tarjottu lähettämällä seurakunnasta kirje, koki 

asian erittäin positiiviseksi. Toinen omainen kertoi, että hautajaisten jälkeen seurakunnalta oli 

tullut lähinnä ohjeistuksia uurnanlaskuun ja hiljentymiseen liittyen. Ohjeistuksien mukana oli 

ollut kuitenkin numero, johon voi soittaa, jos ahdistaa. Lisäksi yksi omainen kertoi, ettei ollut 

saanut minkäänlaista tukea omalta seurakunnaltaan, vaikka oli yrittänyt sitä etsiäkin. 

Kuitenkin, koska kyseinen omainen osallistuu pääsääntöisesti Helsingin 

tuomiokirkkoseurakunnan tilaisuuksiin ja tapahtumiin oli hän saanut tukea kyseisen 

seurakunnan papeilta. 

Omaisia, jotka eivät saaneet seurakunnalta tukea, oli kolme. Kaikki nämä omaiset 

kertoivat, etteivät olleet etsineet tai hakeneet tukea. Yksi omainen kertoi, ettei osannut tai 

rohjennut kysyä tukea. Kaksi muuta ilman tukea jäänyttä omaista koki haasteena myös oman 

ammatillisen taustan. Toiselle heistä ammatillinen tausta aiheutti liian suuria odotuksia ja siitä 

syystä tukea jäi hakematta. Toinen taas hoiti hautajaisia itse kokonaisvaltaisesti, eikä osannut 

pyytää tilanteessa tukea. Kaikki ilman tukea jääneet omaiset kokivat, että olisivat hyötyneet 

seurakunnan tarjoamasta surutuesta. 

Redusointi paljasti myös tuen saatavuutta ja saavutettavuutta edistäneet ja haastaneet 

syyt. Saatavuutta ja saavutettavuutta edisti seurakunnan itse tarjoama tuki. Lisäksi se, että 

seurakunnan omainen tunsi seurakuntaa, sen toimintaa tai oli itse aktiivisesti ottanut siitä 

selvää, auttoi saamaan tukea. Etäisinä koetut seurakunnan työntekijät ja epätieto seurakunnan 

tarjoamasta tuesta taas haastoivat surutuen hakemista. Toisaalta tilanteissa, joissa 

seurakunnan työntekijät olivat joko entisiä tai nykyisiä kollegoja haastoi tuen saatavuutta liian 

suuret odotukset sekä se, että omainen hoiti kaikki hautajaisiin liittyvät järjestelyt itsenäisesti 

eikä muihin seurakunnan työntekijöihin otettu näin ollen kontaktia.  

Analysoidakseni minkälaista tukea omaiset olisivat kaivanneet klusteroin eli ryhmittelin 

aineistoani. Kolmesta omaisesta, joille seurakunta oli tarjonnut tukea, kaksi mainitsi 

kaivanneensa vielä keskusteluapua ja kaksi kertoi kaivanneensa kohdatuksi tulemista 

sensitiivisesti, hänen surunsa huomioon ottaen. 

Kolmesta omaisesta, jotka olivat itse aktiivisesti hakeneet tukea seurakunnasta, kaksi 

mainitsi niin ikään kaivanneensa vielä keskusteluapua. Yksi omainen mainitsi kaivanneensa 

kohdatuksi tulemista niin, että kaikki surun aiheuttamat tunteet ja kysymykset huomioitaisiin. 

Lisäksi yksi mainitsi kaivanneensa konkreettista tukea, kuten oppaan, josta löytyisi tukea 

tarjoavat tahot sekä muuta tietoutta menetyksestä selviämiseen. 
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Niistä kolmesta omaisesta, jotka eivät olleet saaneet tukea, kaksi kertoi kaivanneensa 

keskusteluapua ja yksi kohdatuksi tulemista. Lisäksi yksi omainen kertoi kaivanneensa 

konkreettista tukea tai neuvoa, joka olisi helpottanut erilaisissa käytännön järjestelyissä ja 

niiden aiheuttamassa ahdistuksessa. 

Kaikissa ryhmissä esiintyi siis tarvetta keskusteluun, kohdatuksi tulemiseen ja 

konkreettiseen surutukeen riippumatta siitä, oliko jonkinlaista tukea jo saatu. 

 

Taulukko 2: Aineiston abstrahointi 

 

 

Taulukko 3: Pääluokat ja yhdistävä käsite 

 

3.4. Eettisyys 

Tutkiessa omaisten kokemuksia heidän menetyksistään on luonnollisesti kiinnitettävä erityistä 

huomiota eettisyyteen ja sensitiivisyyteen aiheen parissa. Omat useat menetyksien 

kokemukset auttoivat minua ymmärtämään omaisia ja asettumaan heidän asemaansa siinä 

määrin, että kohtaamiset ja niissä käytetty kieli sekä puheenaiheet pysyivät sensitiivisinä. 

Yhteistyöseurakuntani ehdotti minulle kirjoituspyynnön lähettämistä pyhäinpäivän 

iltakirkon kutsun kanssa. Näin oli mahdollista tavoittaa kerralla suuri joukko omaisia, joista 
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osa oli kokenut menetyksen kuitenkin aivan vastikään. Tilanne aiheutti tutkimuseettisen 

haasteen, jonka vuoksi oli kiinnitettävä erityistä huomioita kirjoituspyynnön sanavalintoihin 

ja kirjoitusasun eettisyyteen. Tämä varmistettiin viimeistelemällä kirjoituspyyntö yhteistyössä 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran Marja Heltelän sekä pappi Anna-Maija 

Viljanen-Pihkalan kanssa. Pyhäinpäivän iltakirkon kutsun yhteydessä oli informaatiota 

seurakunnassa järjestettävistä sururyhmistä. Tämän lisäksi halusin lisätä kirjoituspyyntööni 

Tuomiokirkkoseurakunnan päivystävän työntekijän yhteystiedot ja soittoajat, jos 

kirjoituspyyntö tai omaisen vallitseva elämäntilanne aiheuttaisi keskustelun tarvetta. 

Aineistonkeruumenetelmän muuttuessa pidin haastattelupyynnön sanavalinnat ja sisällöt 

samanlaisina, mutta kävimme pyynnön sisällön läpi yhdessä Anna-Maija Viljanen-Pihkalan 

kanssa. 

Haastattelulla aineistonkeruumenetelmänä on omat haasteensa, jotka tiedostin. 

Haastattelun tekeminen ihmiselle, joka on vasta vähän aikaa sitten menettänyt läheisensä 

sisältää riskin siitä, että haastateltava alkaa hoidattaa itseään haastattelijalla. Nämä riskit 

huomioin varaamalla haastatteluihin runsaasti aikaa sekä tietoa sururyhmistä ja seurakunnan 

palvelevista puhelimista. Nämä samat tiedot, jotka kirjoituspyyntö sisälsi välitin kaikille niille 

omaisille, jotka saivat haastattelupyyntöni muuta kautta. Haastattelut sujuivat riskeistä 

huolimatta hyvin. 

 Kvalitatiivinen tutkimus ja teemahaastattelu aineistokeruumenetelmänä mahdollistivat 

sen, että vastaajat pystyivät kuvailemaan kokemustaan vapaasti ilman, että 

aineistonkeruumenetelmä rajoitti liikaa heidän kuvaustaan. Tämä on tärkeää myös eettisesti 

siitä syystä, että osalle menetyksestä oli kulunut vain vähän aikaan. Mahdollisia vastauksia 

analysoidessa oli kuitenkin huomioitava, kuinka pitkä aika omaisen menettämisestä on, mikä 

omaisen ja vainajan suhde oli ja miten nämä asiat mahdollisesti vaikuttavat omaisen 

vastauksien sisältöön.58 Omaisia, joiden menetyksistä oli aikaa alle vuosi, oli neljä. Näin ollen 

seurakunnalla ei ole myöskään ollut samanlaista mahdollisuutta lähestyä omaisia kuin niissä 

tapauksissa, joissa hautajaisista on aikaa kauemmin. Tämä seikka vaikutti siihen, että 

kirjoituspyyntöön pyydettiin vastauksia viimeistään vasta sitten, kun pyhäinpäivän iltakirkko 

tapahtuma on järjestetty. Näin ollen seurakunnan työntekijöillä ja omaisilla on tasavertaiset 

mahdollisuudet kohdata ainakin tämän yhden tilaisuuden yhteydessä. Vuoden 2021 

pyhäinpäivän iltakirkon tapahtuma ei noussut aineistosta kuitenkaan merkittävällä tavalla 

esiin. Toisaalta, kun on kyse kokemuksien tutkimuksesta sensitiivisen aiheen parissa, en koe 

 
58 Metsämuuronen 2006, 127. 
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olevani oikeutettu kyseenalaistamaan omaisten kertomaa. Haastatteluissa ei myöskään 

ilmennyt arvioni mukaan mitään värittynyttä tai vääristeltyä kokemusta.  

 Haastatteluja sopiessani tietooni tulivat omaisten nimet ja puhelinnumerot, joten 

kiinnitin erityistä huomioita omaisten anonymiteetin säilymiseen. Tutkimukseen osallistujien 

nimet häivytettiin jo ennen haastattelujen litterointia. Aineistoa analysoidessani ja tuloksia 

esitellessä omaisille ei ole keksitty sukupuolitettuja peitenimiä vaan nimesin haastateltavat 

numeroin H1–H9, joka lisää anonymiteettia. Haastatteluissa omaiset kertoivat kokemuksiaan 

eri seurakuntien työntekijöistä nimillä. Tässä tutkielmassa nuo nimet on poistettu ja eri 

työntekijöistä puhutaan yleisesti seurakunnan työntekijöinä, korkeintaan työala paljastaen. 

Näin huolehditaan siitä, ettei ketään tiettyä työntekijää pystytä yhdistämään tiettyyn 

omaiseen. Käytän tutkielmani tuloksia esitellessä myöhemmin omaisten sitaatteja. Sitaatit 

ovat sanatarkasti litteroitu, mutta omaisen anonymiteettiä lisätäkseni tai sitaattia lyhentääkseni 

käytän kahta viivaa ”- -” silloin kun katkaisen kommenttia. Kaksi viivaa katkaisee 

kommenttia silloin, jos omainen kertoo jotain henkilökohtaista, josta hänet voisi tunnistaa tai 

jos omainen on esimerkiksi pitkään hakenut sanoja, joilla jatkaa puhettaan. Täydentääkseni 

sitaatteja ymmärrettäviksi olen lisännyt hakasulkeisiin sanoja, joihin omainen puheessaan on 

viitannut. 

Tiedostan, että haastatteluja analysoidessa tulkitsen omaisten vastauksia omasta 

positiostani käsin, joka saattaa aiheuttaa väärinymmärryksiä. Pyrin kuitenkin välttämään 

väärinymmärryksiä esittämällä haastattelun aikana useita tarkentavia kysymyksiä ja 

seuraamalla omaisten antamia vastauksia tiukasti tuloksia pohtiessani. Alkuperäiset nimi- ja 

yhteystiedot ovat ainoastaan minun tiedossani, eikä niitä ole jaettu tutkimuksen missään 

vaiheessa toisille osapuolille. Tutkielman hyväksymisen jälkeen kaikki haastatteluista saatu 

aineisto eli haastattelunauhat, litteroinnit, muistiinpanot, sähköpostiviestit ja tekstiviestit 

tuhotaan. 
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4. Hyvänä koetut ja kaivatut surutuen tavat 

4.1. Kaivattu ja odotettu surutuki 

Tutkielmaani varten haastattelemani omaiset kertoivat kokemuksistaan ja toiveistaan 

seurakunnan surutukea kohtaan. Laadullisen sisällönanalyysin avulla aineistosta nousi kolme 

erityistä tapaa, joista omaisilla oli hyviä kokemuksia tai joiden kautta omaiset olisivat 

surutukea kaivanneet. Seuraavissa luvuissa esittelen näitä hyvinä koettuja ja kaivattuja tapoja 

siten, että useimmiten aineistosta noussut keskustelun tarve esitellään ensin ja toiseksi eniten 

puhuttanut kohtaamisen tarve sen jälkeen. Kolmantena nostan esiin, minkälaista konkreettista 

surutukea omaiset kaipasivat läheisen menettämisen jälkeiseen elämään. Näiden tulosten 

lisäksi aineistostani nousi tuen saatavuutta ja saavutettavuutta edistäneitä ja haastaneita 

syitä. Se, kuinka läheisenä omainen piti seurakuntaa ja sen työntekijöitä edistivät selvästi tuen 

hakemista. Päinvastoin tuen hakemisen tai löytämisen haasteena oli usein etäisenä koettu 

seurakunta ja sen työntekijät. Näitä tuloksia tarkastelen omassa luvussaan, jonka lisäksi 

nostan viimeisenä tuloksenani omassa luvussaan tuen saatavuutta haastaneen epätiedon 

seurakunnan toiminnasta. Nämäkin tulokset esitellään omaisten näkökulman 

tärkeysjärjestyksessä. Etäisenä koettu seurakunta tai sen työntekijät nousivat selkeästi 

useammin haastatteluissa esille kuin epätietoisuus seurakunnan toiminnasta. Osakseen tämä 

voi kertoi syyseuraus suhteesta. Kun seurakunta koetaan etäisenä ei se myöskään tavoita 

seurakuntalaista. 

 Surututkimuksessa on nostettu esiin, että vaikka jokainen suru on yksilöllinen, eroavat 

myös esimerkiksi vanhemman ja puolison menetykset toisistaan. Tähän tutkimukseen 

osallistuneet omaiset olivat menettäneet niin vanhempiaan kuin puolisojaankin. Lisäksi 

edesmenneiden joukossa oli isovanhempi ja sisarus. Esiin nousseita surutuen tarpeita ilmeni 

kaikilla haastattelemillani omaisilla melko tasavertaisesti. Kuitenkin ne omaiset, jotka olivat 

menettäneet puolisonsa, ilmaisivat määrällisesti hiukan enemmän tarvetta kaikkia aineistosta 

nousevia surutuen tarpeita kohtaan. Koska aineistoni koostuu vain yhdeksän omaisen 

kokemuksista ja ero muiden omaisten tarpeisiin on pieni, en näe relevanttina käsitellä tuloksia 

erityisesti tarpeiden eroavaisuuksien näkökulmasta. Tämän lisäksi haluan huomioida surun 

kokemuksen yksilöllisyyden. 

Kaikki tutkielmaani osallistuneet omaiset, myös tukea saaneet, kaipasivat surutukea. 

Yhteistä kaikille omaisille oli selkeä näkemys siitä, että seurakunnan tuli tarjota tukea. Nämä 

tulokset ovat yhteneväisiä Norjassa tehdyn sururyhmä-tutkimuksen kanssa, jonka mukaan 

surevat ymmärsivät vasta sururyhmistä lähdettyään, minkälaista tukea he olisivat odottaneet 
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tai kaivanneet. Norjan tutkimukseen vastanneet kokivat, että vaikeassa elämäntilanteessa 

nimenomaisesti heille tuli tarjota surutukea, koska voimat eivät sen etsimiseen riittäneet.59 

Tulosta vahvistaa myös yhden haastattelemani omaisen60 valtava kiitollisuus, kun seurakunta 

oli lähettänyt hänelle kutsukirjeen keskusteluavun piiriin hautajaisten jälkeen. Omainen oli 

hyvin otettu kirjeestä ja otti seurakuntaan heti yhteyttä, saaden sieltä keskusteluapua. Yleisesti 

ottaen yhteydenottoa seurakunnalta kaivattiin yhtä paljon kirjeitse kuin puhelimitse. Kirjeen 

toivottiin olevan omaiselle personoitu ja henkilökohtaisempi kuin seurakunnan kaikille 

lähettämä pyhäinpäivän kirje61. Omaiset kaipasivat myös keskusteluapua sekä tietoja ja 

mahdollisuutta osallistua sururyhmiin. Yksi omainen kertoi saaneensa hautajaisten jälkeen 

kirjallisia ohjeita, joiden joukossa oli ollut puhelinnumero ”johon voi soittaa, jos ahdistaa”62. 

Kyseisellä omaisella oli jo kokemusta hautajaisten järjestämisestä ja surun käsittelystä, joten 

hän ei kokenut etäiseksi jäänyttä tukea merkittävän ongelmallisena. Omainen oli jäänyt 

kuitenkin kaipaamaan sururyhmän kaltaista surutukea. 

 

Se oli enemmän hautajaisten jälkeen oikeastaan ohjeistus tyyppistä, eli lähinnä nyt pikku 

kirjallisuutta tähän uurnanlaskuun liittyen, että minkä tyyppisiä vois olla ja hiljentymiseen ja 

tähän läheisen muistamiseen...että se oli enemmän tämän tyyppinen. (H7) 

 

Ohjeistuksien varaan jäänyt omainen pohti kuinka ne surevat, jotka kokevat menetyksen 

ensimmäistä kertaa jäävät aika lailla tyhjän päälle, jos seurakunta lähestyy surevaa vain tällä 

tavoin. Usea eri ikäryhmiin kuuluva omainen pohti sitä, kuinka monessa asiassa yhteiskunta, 

viranomaiset tai kirkko pitävät huolta ihmisistä. Näistä tilanteista esimerkkeinä kerrottiin 

muun muassa pandemian aikana järjestetyt soittoringit vanhuksille sekä yhteiskunnan ja 

kirkon iloitseminen ja tukeminen lapsen saaneen perheen kanssa. Lapsen saavaa perhettä 

avustetaan esimerkiksi äitiyspakkauksella ja kotihoidontuilla ja jopa seurakunta on lähettänyt 

vastasyntyneen perheeseen onnittelukirjeen. Kuoleman kohdatessa ei samanlaista tukea 

tarjota. Omaiset kertoivat seurakunnan tukeneen hautajaisissa ja niiden järjestämisessä, jonka 

jälkeen tuki oli loppunut ja seurakunnan rooli muuttunut passiiviseksi. Moni omainen kertoi 

odottaneen yhteydenottoa. Lopulta oli ollut kuitenkin heidän omasta aktiivisuudestaan kiinni, 

että tukea saatiin. Etenkin puolisonsa menettäneiden puheissa tuntui korostuvan kokemus 

siitä, että omaiset oli jätetty surun kanssa yksin. 

 
59 Dyregrov, Dyregrov & Johnsen 2014, 53, 55. 
60 H4. 
61 Pyhäinpäivän kirjeellä tarkoitetaan tässä yhteydessä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan läheisensä 

menettäneille lähettämää kutsua pyhäinpäivän iltakirkkoon ja muihin pyhäinpäivän tapahtumiin.  
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Monessa asiassa viranomaiset soittaa perään, Helsingin kaupunkikin soittaa vanhuksille että 

miten ne voi ja näin poispäin, että sellasta aktiivisuutta ei seurakunnalta tullu sen jälkeen kun 

hautajaiset oli pidetty, että se loppu siihen. (H6) 

 

Ei niitä nyt varmaan niin hirveän montaa viikossa ihmisiä kuole…siis sillä lailla ja kun sitten 

niinku minäkin olin jo eläkkeellä ja muuta…että sitä on päivässä 16 tuntia (hereillä) - - kyllä 

minä odotin sitä, odotin sitä odotin sitä [soittoa seurakunnasta]. (H5) 

 

Kaikki omaiset olivat käsitelleet suruaan, ainakin osittain, koronapandemian aikana. Yksi 

omainen63, joka oli jäänyt ilman tukea, pohti sekavan pandemiatilanteen olevan syynä sille, 

ettei seurakunta ollut ottanut häneen yhteyttä. Tukea saaneet ja sitä ilman jääneet omaiset sekä 

jopa ammattinsa kautta seurakuntaan linkittyvä omainen pohtivat myös seurakunnan 

resurssien riittävyyttä surutuen antamiselle. Osa esitti kysymyksen jopa siitä, oliko 

seurakunnassa kollektiivisesti päätetty olla ottamatta yhteyttä sureviin. Toisaalta nämä 

omaiset pitivät samaan aikaan yhteydenottoa niin merkittävänä, että resursseja tulisi 

priorisoida niihin. Tärkeä huomio surutuesta on, että tuki pitäisi lähteä aina siitä 

seurakunnasta, jonka jäsen kuolee. Kuolleen omaiset voivat kuulua toiseen seurakuntaan, 

jossa ei välttämättä saada tietää seurakuntalaisen surusta eikä osata siten lähestyä siinä tukien.  

Muutama omainen toivoi, että surutukea olisi tarjottu jo toimituskeskustelun 

yhteydessä, antaen esimerkiksi tietoa tahoista, joihin voi ottaa halutessaan yhteyttä. Osa taas 

ajatteli, että seurakunta voisi soittaa muutamien viikkojen tai kuukausien jälkeen hautajaisista. 

Kaksi puolisonsa menettänyttä omaista kuvasi hyvin samankaltaisesti, kuinka hautajaisten 

jälkeen sureva jää melko yksin. Sururyhmään ei ole suositeltua osallistua heti hautajaisten 

jälkeen, jolloin menetys konkretisoituu kuitenkin vahvasti.  

 

Hautajaiset on monelle semmoinen…kun siihen saakka pitää niinku jotenkin jaksaa toimia ja 

sitten jää niinku tavallaan tyhjän päälle. Että tulee se hiljaisuus ja todellisuus että…niin, ottaako 

kukaan sitten koppia? (H4) 

 

Mutta juuri tuossa tulee se aukko sitten…kun on ne hautajaiset ja sururyhmää ehkä on liian 

aikasta käynnistää niin siinä nimenomaan kaipasin sellaista, että joku tulisi ja sanoisi että hei sä 

voisit mennä tähän [keskustelemaan]. (H3) 

 

 
62 H7. 
63 H9. 
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Omaiset kertoivat saaneensa tukea seurakunnan lisäksi perheeltään ja ystäviltään. Kolme 

omaista64 oli lisäksi hakenut tukea terveyskeskuksen kautta, mutta vain kaksi näistä oli 

kokenut saaneensa sieltä tukea. Kaksi omaista65 kertoi saaneensa tukea myös sairaalapapilta ja 

Syöpäyhdistyksen kautta. Neljä omaista66 oli käynyt erilaisissa sururyhmissä, joiden 

järjestäjinä oli ollut joko seurakunta tai järjestö. Useat omaiset eri ikäryhmistä kokivat, ettei 

yhteiskunnallinen tuki pystynyt kilpailemaan seurakunnan tarjoaman tuen kanssa. Tähän 

vaikutti vahvasti kokemus siitä, että yhteiskunnalta tukea saa usein odottaa ja jonottaa 

pitkään, kun taas seurakunnan tuen piiriin oli omaisten kokemuksien mukaan helppo ja nopea 

päästä. Vaikka kokemus nousee selkeästi useasta kertomuksesta, on se kuitenkin vahvasti 

ristiriidassa sen yhtä selkeän tuloksen kanssa, että etäisinä pidettyihin seurakunnan 

työntekijöihin oli haastavaa ottaa yhteyttä. Tätä tulosta esittelen omassa tulosluvussaan 

myöhemmin. 

 Yksinäisyyden kokemus menetyksen jälkeen korostui hiukan puolisonsa 

menettäneiden kohdalla, joka lisäsi surutuen merkittävyyttä. Surutukea oli kuitenkin kaivattu 

ja odotettu riippumatta siitä minkä ikäinen omainen oli tai kenet hän oli menettänyt. 

4.2. Keskustelun tarve  

Usea omainen kertoi kaivanneensa erityisesti seurakunnan työntekijän kanssa keskustelua. Ne 

omaiset, jotka eivät olleet saaneet keskusteluapua, olivat vakuuttuneita siitä, että siitä olisi 

ollut heille apua surun käsittelyssä. Seurakunnan tarjoamassa surutuessa koettiin olevan 

erityinen vahvuus. Yksi omainen kuvaili seurakunnan olevan organisaatio ”jolla on 

lohdutuksen sana käytettävissä”67. Tällä omainen tarkoitti sitä, että koki seurakunnan 

työntekijän löytävän ehkä perhepiiriä tai ystäviä paremmat ja voimakkaammat sanat sekä 

oikean lohduttavan termistön.  

Haastatteluissa kävi ilmi, kuinka menetys oli herättänyt hyvin perustavanlaatuisia 

opillisia kysymyksiä ylösnousemuksesta, kuolemanjälkeisestä elämästä ja jälleennäkemisestä. 

Eräs vanhempansa menettänyt omainen muisteli, että aikoinaan rippikoulussa käydyt uskon 

asiat tulivat kuoleman kohdatessa hyvin konkreettisesti lähelle. Tällöin lohtua olisi tuonut 

keskustelu vakaumuksessaan vahvan henkilön, kuten papin kanssa. 

 

 
64 H6, H8 ja H9. 
65 H4 ja H8. 
66 H3, H4, H6 ja H8. 
67 H7. 
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Sitä niinku pohtii tuonpuoleisesta ja uskosta ja kaikesta niin kyllä mä muistan, että tuli välillä 

mieleen, että ois ollu kiva jutella jonkun papin tai niinku ihmisen kanssa, jolla on niinku 

voimakas vakaumus niin se olisi ollut niinku lohtua tuovaa. (H8) 

 

Syvällisiin keskusteluihin papin kanssa oli vahva tarve, koska menetys oli nostanut pinnalle 

epävarmuuden opillisia kysymyksiä kohtaan. Sururyhmästä saatava tuki koettiin hyväksi ja 

yksi omainen kertoi ohjaajan siellä avanneenkin joitakin opillisia asioita. Usea sururyhmässä 

käynyt koki kuitenkin, että moni opillinen asia oli jäänyt mietityttämään. Yksi omainen oli 

pyytänyt päästä keskustelemaan kuolemaan liittyvistä kysymyksistä kahden kesken papin 

kanssa, kun sururyhmässä opillisia kysymyksiä ei ollut käsitelty. 

 

On monta semmosta teemaa ja asiaa, että vielä en ole varma…onko asiat niinku sanotaan 

ylösnousemus ja uudelleen näkeminen, ett se on hirveen vaikea niinku ymmärtää…mutta kyllä 

oon niinku kuunnellut tarkemmalla korvalla näitä pappien juttuja mitä siellä sanotaan ja tietoa 

etsinyt. (H6) 

 

Aiemman tutkimuksen mukaan puolisonsa menettäneen elämässä korostuu uskon merkitys, 

joka toimii sekä lohdun tuojana, että kasvaneena vaatimuksena papin vahvaa uskoa kohtaan.68 

Itse laajensin tämän koskemaan surevia, jotka olivat menettäneet jonkun itselleen erityisen 

merkittävän läheisen tai useamman läheisen. Haastatteluissa kävi ilmi, ettei uskon ja/tai 

hengellisyyden merkityksen vahvistumiseen vaikuttanut se, kenet omainen oli menettänyt. 

Kuitenkin se, että seurakunnalta oli saatu surutukea, näyttäisi haastattelujen perusteella 

vahvistaneet uskon ja/tai hengellisyyden merkitystä. Avaan tätä tulosta myöhemmin lisää, 

koska näkisin sen linkittyvän lisääntyneeseen tietoon ja ymmärrykseen seurakunnan 

toiminnasta.  

Opillisten kysymysten ja epävarmuuksien lisäksi usea omainen kaipasi keskustelua 

erilaisista menetyksen tuottamista, vahvoistakin tunteista. Tämä tarve nousi esiin 

kaikenikäisissä, erilaisia menetyksiä kokeneissa omaisissa. Osalle menetys ja suru olivat 

nostaneet pinnalle lapsuuden ja nuoruuden kipeitä kokemuksia ja pettymyksiä. Osa mainitsi 

anteeksiantoon liittyvien ajatuksien ja tunteiden läpikäymisen olevan hyödyllisempää 

seurakunnan työntekijän kanssa kuin oman lähipiirin. Raastava syyllisyys, ikävä, kaipaus ja 

ahdistus olivat tunteita, joita omaiset kokivat saavansa puretuksi vain kahdenkeskisessä 

keskustelussa papin kanssa. Usea omainen koki, ettei sururyhmässä ollut tilaa tai aikaa 

käsitellä syvällisesti tunteita. Eräs omainen kertoi näiden käsittelemättömiksi jääneiden 
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tunteiden ja ajatusten heijastelivat yhä hänen käsityksiinsä kuolemasta, pelosta ja 

yhteiskunnan toimivuudesta. 

  

Olisin mä voinut sitä enemmänkin pohtia ja puhua ja kyllä mä koen että siinä on prosesseja mitä 

mulla on käsittelemättä, siis tosi sellaisia niinku pimeitä kohtia mitä on jäänyt käsittelemättä, nyt 

niinku heijastuu sitten johonkin muuhun sellaiseen niinku vaikka käsitykseen kuolemasta tai 

yhteiskunnasta tai pelosta… että kuoleman hetkellä sitä voisi olla semmoinen kokemus että 

yhteiskunta tukee tai turvaa tai että ei ole yksin, mutta mulla on päinvastoin semmoinen, että 

pitää niinku toivoa että kuoleman hetkellä on hyvä… (H8) 

 

Kuolema oli koettu kauhistuttavana kokemuksena, jonka mahdollisuudestakaan ei ollut 

aikaisemmin edes puhuttu. Yhtäkkiä vahvaksi tullut kuoleman läsnäolo ja tietoisuus omasta 

kuolevaisuudesta olivat teemoja, joista sururyhmässä käynyt omainen olisi toivonut enemmän 

keskustelua. Osa omaisista oli kiitollisia siitä, että haastattelun aikana tunteista puhuttiin 

niiden oikeilla nimillä. Tämä korostui etenkin puolisonsa menettäneiden puheissa. Omaisilla 

oli kokemuksia, että muun muassa vihan tai helpotuksen tunteita ei ollut ennen 

haastattelutilannetta sanallistettu kuuluvan suruun ja siksi niistä oli koettu esimerkiksi häpeää.  

Osa omaisista oli huomannut eroja pappien ammattitaidoissa keskustella surevan 

ihmisen kanssa. Usea pappi sai paljon kiitosta sielunhoidollisista keskusteluista, joita oli 

omaisen yllätykseksi käyty ansiokkaasti myös pyydettäessä messun jälkeen. Omaiset 

kuitenkin kokivat, että yleisestikin jumalanpalvelusten jälkeen, kirkkokahveille siirryttäessä, 

voisi pappi huomauttaa, että hänen kanssaan saisi tulla keskustelemaan. Tällä annettaisiin 

seurakuntalaisille selkeä viesti, että papilla on valmius kohdata surevia. Selkeälle, kutsuvalle 

viestinnälle on tarvetta, sillä omaisten mukaan kaikki papit eivät osanneet kohdata ja 

keskustella surevan ihmisen kanssa. Etenkin pyhäinpäivän messuja toimittaneilta papeilta 

odotettiin surutukeen perehtynyttä otetta. 

 

Että jos tällaisen [pyhäinpäivän tapahtuman] järjestää niin sitten jos ei oo siihen aihealueeseen 

painottunut pappi niin sitten voisi olla hyvä briiffaus [esihenkilön puolelta], että hei tän jälkeen 

on kahvittelua ja siellä läsnä olevat papit niin muistakaa se että siellä ehkä omaiset haluaa puhua 

niistä menetetyistä. Ihan tämmöinen vaan painotus. (H8) 

 

Yleisesti ottaen kahdenkeskisistä keskusteluista papin kanssa koettiin olevan suurempi hyöty 

kuin sururyhmässä käydyistä keskusteluista, koska niissä surevat kokivat päässeensä 

 
68 Yletyinen 83, 2005. 
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syvällisemmälle tasolle, jonka he katsoivat hyödyttävän hyvin surun prosessointia. Tätä 

tulosta vahvistaa se, että sururyhmien ohjaajilta toivottiin enemmän psykologista tai 

terapeuttista otetta. On kuitenkin huomautettava, että tässä osalla omaisista oli ristiriita. 

Sururyhmien ohjaajien ammattitaitoa sururyhmää ohjatessa saatettiin kritisoida, mutta saman 

ohjaajan taitoa käydä kahdenkeskisiä keskusteluja pidettiin hyvänä. Usea sururyhmässä 

käynyt omainen koki, että aika oli mennyt muiden kokemuksia kuunnellessa, eikä 

keskusteluissa saavutettu syvempää tasoa. Osittain samanlaiseen tulokseen on tultu Ruotsissa 

palliatiivisen kotihoidon tiimin järjestämistä sururyhmistä tehdyssä tutkimuksessa. Osa 

ruotsalaiseen tutkimukseen vastanneista oli kokenut, ettei sururyhmään osallistuminen ollut 

juurikaan hyödyllistä, koska siellä painopiste oli muiden surevien kokemuksien kuuntelussa.69 

On kuitenkin huomautettava, että kaikki tutkielmaani osallistuneet sururyhmissä käyneet 

omaiset olivat kritiikistään huolimatta kokeneet ryhmään osallistumisen hyödyllisenä. 

 Tätä tutkielmaa varten haastatellut sururyhmissä käyneet omaiset olivat kaikki käyneet 

suljetuissa sururyhmissä, joiden kävijät olivat yhtä ryhmää lukuun ottamatta erilaisia 

menetyksiä kokeneita. Norjassa tehty tutkimus sururyhmistä nosti esiin ryhmien 

heterogeenisen rakenteen olevan osittain ongelmallinen. Norjan tutkimukseen osallistuneet, 

suljetuissa sururyhmissä käyneet surevat olivat kokeneet, että odotukset ja yhteensopivuus 

ryhmän sisällä olisi ollut parempaa, jos surevia olisi yhdistänyt esimerkiksi tapa, jolla 

läheinen oli menetetty.70 Yksi haastattelemani omainen oli empinyt sururyhmään menoa, 

koska oli pelännyt menetyksen kokemuksensa ja ikänsä poikkeavan muista ryhmäläisistä. 

Omaiselle ennestään tuttu pappi oli kuitenkin rohkaissut häntä mukaan ja lopulta kokemus oli 

ollut todella hyvä. 

 

[Pappikin] sanoi että tuut ja tunnustelet ja kaikilla menetys on niinku omanlaisensa - - ku siellä 

oli mun äidin ikäisiä tai vähän vanhempiakin muut, mutta ei se minua haitannut, että se oli 

niinku hyvä paikka, jossa sitten jutella ja koin sen kyllä tärkeäksi. (H8) 

 

Omainen oli pelännyt, että hänen suruaan vertailtaisiin muiden, erilaisiin menetyksen 

kokemuksiin. Pelko oli kuitenkin ollut turha. Usea omainen sivusi puheessa verranneensa tai 

pelänneensä surunsa vertailua. Vertailu tai sen pelko saattaa kuulua surun käsittelyyn, etenkin 

silloin, jos surun koetaan olevan jollain tapaa äänioikeudeton. Äänioikeudettomasta surusta 

puhutaan esimeriksi silloin kun menetys on liian traumaattinen kohdattavaksi, tai jos 

 
69 Näppä & Björkman-Randström 2020, 6. 
70 Dyregrov, Dyregrov & Johnsen 2014, 58–59. 
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menetystä tai suhdetta menetettyyn ei tunnusteta. Jos sureva kokee kärsivänsä 

äänioikeudettomasta surusta, on sosiaalinen tuki erityisen tärkeää.71 Kuten vertailua 

pelänneen omaisen tapauksessa, oli taitavalla sururyhmän ohjaajalla taito rohkaista häntä 

sururyhmään, jossa surua sai käsitellä tasavertaisesti muiden surijoiden rinnalla.  

Toinen, puolisonsa menettänyt omainen72, olisi taas toivonut ryhmään enemmän saman 

ikäluokan edustajia. Omainen koki, että muiden vanhempien osallistujien kokemus surusta ja 

mahdollisesta puolison menetyksestä saattoi olla erilainen kuin hänen. Omainen painotti, että 

etenkin ne, jotka kokevat menetykset todella nuorina olisi hyvä ohjata homogeenisempään 

sururyhmään.  

Pääsääntöisesti sururyhmiin osallistuneet omaiset eivät nostaneet ryhmän 

heterogeenisuutta ongelmaksi. Homogeenisemmän ryhmän eduista kertoo kuitenkin jotain se, 

että haastateltavista ainoa omainen73, joka oli käynyt tietyllä samanlaisella tavalla läheisen 

menettäneiden sururyhmässä, piti sururyhmän tarjoamaa tukea parempana kuin 

kahdenkeskistä keskustelua. Hän oli jopa luullut käyneensä sururyhmässä paljon useammin, 

koska kokemus oli ollut niin positiivinen. Tarkistaessaan asiaa haastattelua varten oli hän 

yllättynyt, kuinka paljon vähemmän käyntikertoja oli ollut. 

Surun kokemuksesta keskusteleminen konkretisoi ja auttoi omaisia sisäistämään 

tapahtunutta. Etenkin puolisonsa ja vanhempansa menettäneiden omaisten kokemuksissa 

korostuivat tarve opillisista kysymyksistä keskustelemiseen. Keskustelun tarvetta vaikeista 

tunteista ilmeni riippumatta siitä, kenet omainen oli menettänyt. Taitava sielunhoitaja tuo 

keskusteluun lohdun ja toivon elementtejä, mutta ei pelkää ottaa esiin vaikeitakaan ajatuksia 

ja tunteita. Seurakunnan työntekijälle surusta puhuminen voi olla helpompaa kuin omalle 

surevalle lähipiirille, mutta pelkät kuuntelevat korvat ja lohduttava suu eivät riitä. Surevan on 

tunnettava tulleensa myös nähdyksi surunsa kanssa.  

4.3. Kohdatuksi tulemisen tarve 

Aineistosta nousi vahvasti esiin myös omaisten tarve kohdata ja tulla kohdatuksi 

ammattitaitoisten seurakunnan työntekijöiden kanssa. Seurakunnan työntekijän toivottiin 

tunnistavan ja tunnustavan surun sekä tarjoavan keskusteluavun lisäksi yksinkertaisesti 

läsnäoloa. Muutamia kertoja haastattelujen aikana keskusteluavusta puhuttaessa omaiset 

käänsivät keskustelun nimenomaan kohtaamisen tärkeyteen. Usein sielunhoidollista tilannetta 

 
71 Itkonen 2019, 96–97. 
72 H3. 
73 H4. 
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kuvataankin niin, että sielunhoitaja kestää sielunhoidettavan kanssa kestämätöntä yhdessä. 

Tämänkaltaisen kohtaamisen tarve esiintyi haastattelujen yhteydessä usein. 

 

Jos ois semmosia, jossa saisi istua hiljaa ja itkeä jos itkettää tai nauttia vaan siitä 

musiikista...semmosia jossa olis mukana vaikka joku pappi jonka kanssa voisi halutessaan 

puhua tai istua vain hiljaa, että joku jakaisi sitä hetkeä yhdessä ja olisi läsnä. (H2) 

 

Omaiset ottivat esiin, kuinka ihmisiä kuolee ja edesmenneitä läheisiä surraan läpi vuoden eikä 

ainoastaan pyhäinpäivän aikaan, jolloin seurakunta usein järjestää surua tukevia messuja ja 

ohjelmaa.  

 

Koska semmoinen pienikin yhteydenotto saisi semmoisen kokemuksen, että kirkko kulkee 

enemmänkin rinnalla, kuin se että kirkkovuosi, joka sanoo, että nyt on pyhäinpäivä niin sitten 

laittaa [seurakunnan] ottamaan yhteyttä [surevaan]. (H2) 

 

Yksi omainen74 kuvasi kokemustaan pyhäinpäivän messusta, jossa oli luettu perinteiseen 

tapaan vuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisten nimet. Hän totesi osuvasti ajatelleensa 

nimiä kuunnellessa, että kirkko oli kuitenkin täynnä ihmisiä, jotka elivät. Hän totesi 

toivovansa, että kirkkoon tulleet surevat tulisivat vahvemmin kohdatuiksi niin, että toivoon ja 

lohtuun kiinnitettäisiin enemmän huomioita. Myös aiemman tutkimuksen mukaan surevat 

ovat pitäneet toivon jakamista merkittävänä.75  

Tuomasmessua käytettiin esimerkkinä, kun havainnollistettiin sitä, miten hoitavaa voi 

olla, kun tulee surunsa kanssa kohdatuksi messun yhteydessä. Omainen76 kertoi käyneensä 

Tuomasmessussa, jossa päivystävän papin luokse sai tarvittaessa mennä, vaikka vain 

istumaan hiljaa. Mahdollisuutta siihen, että jumalanpalveluksen yhteydessä olisi mahdollista 

tulla yksinkertaisellakin tavalla kohdatuksi surunsa kanssa, toivottiin muutaman haastattelun 

yhteydessä. Toinen omainen77 kertoi, kuinka hyvältä oli tuntunut, kun kirkkoon saapuessa, 

hänen menetyksestään tiennyt pappi ja vapaaehtoinen olivat käyneet halaamassa häntä ennen 

messun alkua. Usea omainen koki, ettei kohtaamiseen tarvinnut käyttää edes paljon aikaa, 

kunhan se oli sillä tavalla personoitu, että sureva tunsi tulleensa nähdyksi ja kuulluksi. Eräs 

 
74 H6. 
75 Esimerkiksi Dyregrov, Dyregrov & Johnsen 2014, 51–52. 
76 H2. 
77 H5. 
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omainen tiivisti tärkeän viestin useaan kertaan lauseeseen ”Surun aikana pienet asiat ovat 

isoja.”78. 

Kuten aiemmin mainitsin, nosti usea omainen esiin kokemuksen niistä seurakunnan 

vahvuuksista, joiden kanssa yhteiskunta ei onnistu kilpailemaan. Seurakunnan työntekijöiden 

kohtaamisen taidoissa oli koettu olevan, kritiikin lisäksi, myös paljon hyvää. Yksi tällainen 

hyväksi koettu taito oli kohdata ihmiset ilman olettamuksia. Yksi omainen kertoi seurakunnan 

työntekijöiden kohtaavan ihmiset tasavertaisemmin kuin kunnallisen puolen työntekijät, 

joiden käytös on usein värittynyt esimerkiksi kohdattavan taustoista johtuen. Tällainen 

oletuksiin pohjautuva värittynyt kohtaaminen loukkaa luonnollisesti, etenkin surevaa. 

 

Se on kyllä silleen hyvä, että seurakunnasta en niinku missään vaiheessa kokenut semmoisia 

ennakkoluuloja tai semmoista ikävää suhtautumista, että sitten niinku sairaalassa, kun olin 

myös sairaalan yhdyshenkilönä niin sitten tavallaan just, että jotenkin oletettiin esimerkiksi, 

että hän - - [kertoo negatiivisiksi koetuista oletuksista]. (H1)  

 

Positiiviset kokemukset lämpimistä kohtaamisista ovat selvästi koskettaneet useita omaisia. 

Usea omainen kertoo eri papeista, jotka ovat pysähtyneen omaisen kohdalla niin kirkon kuin 

kaupunginkin käytävillä. Usein nämä papit ovat olleet samoja, jotka olivat aiemmin 

siunanneet edesmenneen läheisen hautaan. Se, että tuttu pappi on muistanut omaisen ja 

ottanut kontaktia on johtanut parhaissa tapauksissa jopa surutuen saamiseen. Eräs omainen79 

kertoi myös pyhäinpäivän kirkkokahveilla olleen vapautunut ja rento tunnelma, jossa oli 

käyty monia erilaisia tunteita läpi, aina itkusta nauruun. Omainen huomautti lisäksi, kuinka 

helposti lähestyttävä pappi tilaisuudessa oli ollut, hänen käyttäessään selkeää kieltä ja 

ottaessaan kaikenlaiset surijat huomioon.  

Surun ja surevan ymmärtämiseen keskittyvässä taustaluvussani painotin kohtaajan 

käyttäytymisen merkitystä ja nostin esille myös keskittyvän kuuntelemisen taidon.80 Aina 

seurakunnan työntekijät eivät tässä onnistu. Itseasiassa omaiset nostivat juuri kohtaamiseen 

liittyviä negatiivisia kokemuksia esille kaikista voimakkaammin. Yksi omainen kertoi, kuinka 

hän oli ollut messussa jo tovi läheisensä kuoleman jälkeen. Omainen koki olleensa surunsa 

kanssa jo niin sanotusti vahvoilla, mutta ehtoollisen aikaan alttarille mennessä hän oli 

puhjennut rajuun itkuun.  

 

 
78 H8. 
79 H4. 
80 Kettunen 2013, 95–101. 
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Siis oikein semmoinen ruma itku alkaa - - varmaan siis räkää ja kyyneleet lentää ihan sinne 

alttarille asti siis se oli jotain aivan kauheata… sitten kun yrittää olla siinä eikä mihinkään 

pääse polvistuneena, se oli siis niin katastrofi. Silloin minä ajattelin että niillä [papeilla] ei ole 

mitään [taitoja] - - muistan kuin pappi vain katto ja se oli ihan sen näkönen että painu pois! - - 

Ois jonku nenäliinan tuonu.. - - ..niin se meni ihan niinku minua ei ois siinä. (H4) 

 

Toinen omainen kertoi olleensa hämmentynyt pyhäinpäivän messun jälkeisillä 

kirkkokahveilla, kun mukana ollut pappi ei ollut osannut kohdata surevaa lainkaan.  

 

Pappi, joka oli kyllä hirveän sympaattinen jutteli samassa pöydässä ja sitten jotain vaan kysyy 

että niin, että te olette täällä tänään ja sit mä sanoin, että joo että mun [kertoo edesmenneestä ja 

hänen kuolinsyyn]. Niin se oli niin kumma kun hän ei siis sanonu siihen mitään! Ei että otan 

osaa tai mitään, että oli ihan hiljaa! Ja se tuntu niin hassulta kun se oli vähän niinku 

teemallisesti kuitenki [pyhäinpäivän messu]. (H8) 

 

Omainen ajatteli, että etenkin tällaiseen sureville kohdennettuun messuun tulisi saada sellaisia 

pappeja kohtaamaan ihmisiä, joilla olisi valmiuksia keskustella, nähdä ja kuulla omaisensa 

menettänyt ja hänen tunteensa. Tämä olisi omaisen mukaan tapa tulla konkreettisesti surevaa 

puoliväliin vastaan. Peltomäki, Saarelainen ja Salminen huomauttavat kuitenkin, että jokaisen 

seurakunnassa hengellistä työtä tekevän olisi kyettävä sielunhoidolliseen kohtaamiseen 

riippumatta autettavan uskonnollisesta taustasta, katsomuksesta ja omaksumista arvoista.81 

Itse lisäisin, että kirkon työntekijöiden koulutuksen tulisi myös antaa tarvittavat taidot 

autettavan kohtaamiseen tilanteista ja henkilökohtaisista kokemuksista riippumatta. Yllättävän 

usein haastattelujen aikana kaikenikäiset omaiset pohtivat etenkin pappien koulutusta ja sitä 

ettei alalla työskentelevillä ole samanlaisia taitoja pastoraalisiin ja sielunhoidollisiin 

kohtaamisiin. Vuoden 2007 Gallup Ecclesiastican mukaan suuri osa suomalaisista piti hyvin 

tärkeänä tai melko tärkeänä sitä, että kirkko tarjoaa sielunhoitoa.82 Gallupiin vastaajien 

joukossa oli niin evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvia kuin kuulumattomiakin, joten 

sielunhoidon tarjoamisen voisi katsoa olevan merkittävä asia myös kansallisesti, 

uskonnollisesta vakaumuksesta huolimatta. Merkittävänä pidetyn sielunhoidon toivoisi siis 

onnistuvan ja osa omaisista toivoikin, että alalle kouluttautuvat kiinnittäisivät sielunhoidon 

opintoihin erityistä huomiota. Pastoraalinen osaaminen on kirjattu yhdeksi osaksi papin työn 

 
81 Peltomäki, Saarelainen & Salminen 2021, 15. 
82 Gallup Ecclesiastica 2007, 35. 
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ydinosaamista. Kirkon ydinosaamista esittelevän dokumentin mukaan papeilla tulee olla 

perustiedot pastoraaliteologiasta ja valmiudet soveltaa niitä ihmisen kohtaamisessa.83 

 Osa omaisista uskoi, että hyvä ja onnistunut kohtaaminen toteutuisi, jos papit 

tuntisivat surevan ja hänen tilanteestansa paremmin. Esiin nousi toive siitä, että surevan 

tilannetta kartoitettaisiin toimituskeskustelun tai hautajaisten jälkeen soitettavan puhelun 

yhteydessä. Näkisin, että aiemmin mainitsemani Itkosen Jaksamisen jakkara -malli on 

kehitetty juuri tällaista tarvetta varten. Malli ottaa huomioon menetyksen luonteen, omaisen 

voimavarat ja elämäntilanteen sekä sosiaalisen tuen määrän ja laadun.84 Usea tutkimukseeni 

osallistunut omainen85 oli ainakin yrittänyt olla itse aktiivinen tuen etsimisessä. Nämä omaiset 

olivat menettäneet niin puolisojaan kuin vanhempiaankin. Kuoleman aiheuttama suru on niin 

kokonaisvaltainen, että tukea hakeneet omaiset kokivat myös jääneensä ilman jostakin surun 

käsittelyä helpottavasta tuesta, jonka laatua ja määrää he pohtivat haastattelujen aikana. 

Aiemmankin tutkimuksen mukaan sureva ottaa kaikenlaisen mahdollisen avun yleensä 

vastaan, tietämättä täysin mitä tarvitsisi ja millaiseen tukeen hänellä olisi mahdollisuus.86  

Kohtaamisen tarve nousi esiin kaikissa haastatteluissa ja se liitettiin tärkeäksi osaksi 

myös muita surutuen tapoja. Kohtaamisen ammattilaisen kanssa käyty keskustelu 

voimavaroista sekä tuen tarpeesta ja sen mahdollisuuksista olisi usean omaisen mukaan 

paikallaan. Omaiset toivoivat myös joitain konkreettisia apuneuvoja, joiden avulla vaikeassa 

elämäntilanteessa saisi helposti tiedon siitä, minkälaista tukea seurakunnalla olisi tarjota ja 

mistä tukea olisi saatavilla. 

4.4. Konkreettinen surutuki 

Vaikka omaisten suurin tarve oli saada surutukea keskustelun ja kohtaamisen kautta, 

mainittiin joitain esimerkkejä siitä, millaisia neuvoja tai apuvälineitä surevat kaipasivat. 

Neuvoja ja apuvälineitä olisi toivottu tukemaan niin surun käsittelyä kuin läheisen kuolemasta 

johtuvia järjestelyjäkin. Kysyin haastattelujen aikana, olivatko surevat saaneet jotain 

konkreettista apua, esimerkiksi talouden uudelleen järjestelyssä. Suurin osa omaisista kertoi 

perheen tai ystävien auttaneen käytännön järjestelyissä, joita kuolemasta oli aiheutunut. Osa 

omaisista piti epätodennäköisenä sitä, että seurakunta olisi voinut auttaa tai tukea tällä tavoin 

omaisia. Yleisesti tämä olettamus perustui ajatukselle siitä, ettei seurakunnalla olisi resursseja 

tarjota työntekijää tai apuneuvoja, olihan yhteydenotto ollut muutenkin seurakunnan puolelta 

 
83 Kirkon ydinosaaminen, papin ydinosaamiskuvaus 2022. 
84 Itkonen 2019, 73–107. 
85 H3, H4, H5, H6 ja H8. 
86Dyregrov, Dyregrov & Johnsen 2014, 53. 
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harvaa. Tällainen ajatus oli niin ammattinsa kautta seurakuntaan linkittyvällä, kuin muillakin 

omaisilla. Konkreettisen surutuen tarve limittyi vahvasti sielunhoidollisiin kohdatuksi 

tulemisen ja keskustelun tarpeisiin. 

 

Mä luulen että semmoiseen konkreettiseen apuun mitä siinä tilanteessa tarvitsi niin ei varmasti 

seurakunnalta olisi irronnut henkilöä, mutta olisi tullut joku kirje aikaisemmin, ennen tätä 

ilmoitusta pyhäinpäivän jumalanpalveluksissa, jossa olisi ollut joku teksti siitä, että et ole yksin 

ja kysytty että mitä kuuluu, kuinka sinä jaksat…ja siinä ois voinu olla joku selkeä numero, että 

tää ihminen on sinua varten ja jos joltain tuntuu pahalta niin ota ja soita se ehkä olisi ollut se 

tärkein. (H2) 

 

Omaiset suhtautuivat pyhäinpäivän kirjeeseen pääsääntöisesti positiivisesti. Yksi omainen87 

kuvaili arvostansa omaisena seurakunnan kaunista tapaa lähestyä häntä. Kuitenkin se tosiasia, 

että usealle omaiselle pyhäinpäivän kirje oli seurakunnan ensimmäinen yhteydenotto 

hautajaisten jälkeen, painoi kokemuksessa kirjeestä enemmän. 

 Usea omainen mainitsi kaivanneensa seurakunnan surutuen yhteystietojen lisäksi 

jonkinlaista informatiivista muistilistaa asioista, joita omaisen olisi hyvä tietää ja muistaa 

tehdä kuoleman kohdatessa. Tämä olisi koettu lämpimänä kädenojennukselta seurakunnalta, 

joka olisi auttanut jaksamaan uudenlaisessa arjessa, jossa moni asia on ratkaisevasti ja 

pysyvästi muuttunut. Kaksi omaisista88 kuvaili kaivanneensa informatiivista opasta tai 

muistilistaa, jonka avulla sureva olisi voinut käydä konkreettisia tärkeitä asioita läpi, mutta 

myös hakea itselleen matalalla kynnyksellä tukea. Tällainen opas voitaisiin omaisten mukaan 

jakaa jokaiselle menetyksen kokeneelle ja sitä voisi käyttää apuna halutessaan. Esiin nousi 

kuitenkin jälleen toive siitä, että oppaasta huolimatta seurakunta soittaisi surevalle vielä 

hautajaisten jälkeen, kysellen vointia. Suru sekoittaa usein ainakin hetkellisesti arjen rutiineja 

ja voi vaikuttaa muun jaksamisen lisäksi konkreettisesti muistiin. Kun yhdestä, seurakunnan 

jakamasta muistilistasta pystyisi tarkistamaan mitä kaikkea on hoidettava, ei vähiä 

voimavaroja menisi informaation etsimiseen. Muistilistan muistuttaessa myös oman 

jaksamisen tärkeydestä ja sen hoitamisesta yhdessä seurakunnan työntekijän kanssa, ei jäisi 

enää epäselväksi mistä ja mihin kaikkeen apua olisi saatavilla. 

 Matalan kynnyksen yhteydenottoa olisi omaisten mukaan auttanut myös jonkinlainen 

yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö voisi omaisten mukaan olla seurakunnan työntekijä tai 

vapaaehtoinen. Vapaaehtoisten antamaa vertaistukea ja surutukea on tutkittu melko paljon. 

 
87 H7. 
88 H3 ja H8. 
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Tutkimus, joka käsitteli saattohoidossa olleiden omaisten tukemista vapaaehtoisten avulla, 

antoi varsin rohkaisevia tuloksia. Tutkimuksen mukaan vapaaehtoiset voivat muodostaa jopa 

ammattilaisiin verrattavissa olevia ihmissuhteita sureviin ja tarjota heille tukea, jota surevat 

arvostavat ja kokevat hyödylliseksi. Tutkimuksessa sekä surevat, että vapaaehtoiset 

mainitsivat erityisen merkittäviksi toivon, jakamisen sekä tuen jatkuvuuden. Suurin osa 

surevista kertoi vapaaehtoisten positiivisista ominaisuuksista ja taidoista. Useat surevat olivat 

kokeneet oman sosiaalisen verkoston ulkopuolelta tulleen surutuen hyödylliseksi, koska he 

eivät olleet halunneet rasittaa surulla ja ahdistuksellaan ystäviään tai perhettään.89 Vuoden 

2015 Gallup Ecclesiastican vastaajista 48,9 % kertoi pitävänsä hyvin tai melko tärkeänä sitä, 

että kirkon tulisi tarjota enemmän mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena.90 Näiden tulosten 

rohkaisemana voisin ajatella, että vapaaehtoisten käyttäminen surutuessa olisi hyvinkin 

mahdollista. Vapaaehtoinen, joka olisi esimerkiksi haastattelussa todettu sopivaksi ja sen 

jälkeen koulutettu tehtävään, voisi surevan tarpeesta riippuen tukea häntä hyvin erilaisin 

keinoin. Haastattelemieni omaisten mukaan surun keskellä on niin voimaton ja ”takki 

tyhjänä” -olo, että keskustelun ja kuuntelemisen lisäksi, arjessa voisi olla paljonkin asioita 

mihin ottaisi apua vastaan. 

 Osa omaisista otti puheeksi myös surun aiheuttaman yksinäisyyden, kun esimerkiksi 

pitkään rinnalla ollut puoliso oli menehtynyt. Osa oli taas huolissaan muiden menetyksen 

kokeneiden yksinäisyydestä. Ratkaisuksi tähän tarjottiin toiminnallista surutukea, jossa 

surevan kanssa käytäisiin esimerkiksi kävelyillä tai elokuvissa. Toiminnan lomassa surua 

voisi käydä läpi vaivihkaa ja yhdessä tekeminen poistaisi yksinäisyyttä. Ehdotus on perusteltu 

ja ehkäpä esimerkiksi seurakunnan vapaaehtoisten kanssa toteutettuna myös mahdollinen. 

Usean tutkijan ja tutkimuksen mukaan yksi onnellisen elämän peruselementti oli merkityksen 

tai merkityksien löytäminen.91 Suru ravistelee elämän merkityksellisyyttä ja johtaa usein 

uusien merkityssuhteiden luomiseen.92 Näkisin, että toiminnallinen surun käsittely voisi 

tuottaa ikään kuin sivutuotteenaan uusia merkityksiä elämään, esimerkiksi jonkin 

harrastustoiminnan kautta. 

 Yksi omainen93 näki seurakunnan mahdollisuudet toimia kokoavana organisoijana, 

joka voisi koota, mahdollisesti yhteistyökumppaneita apuna käyttäen, eri asiantuntijatahot 

yhteistyöhön. Muutama omainen otti esille talouden järjestämiseen ja esimerkiksi kuolinpesän 

 
89 Diamond, Llewelyn, Relf & Bruce 2012, 557–558, 560, 562. 
90 Gallup Ecclesiastica 2015, 42. 
91 Esimerkiksi Frankl 2005, 78–88. 
92 Esimerkiksi Valentine 2008; Vähäkangas, Saarelainen & Ojalammi 2021. 
93 H3. 
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jakoon liittyvät haasteet. Apua ja tukea erilaisiin, monimutkaisiin ja joskus erimielisyyksiäkin 

aiheuttaviin raha-asioihin oli osan omaisista mukaan vaikea löytää neuvoa. Seurakunta nähtiin 

yksityisiä ja kunnallisia palveluntarjoajia tasa-arvoisempana palveluiden kokoajana, jonka 

muodostaman informatiivisen tukiverkoston palveluita lähestyttäisiin ehkä matalammalla 

kynnyksellä. Näkemykseni mukaan esimerkiksi seurakuntien tarjoamalla diakonisella tuella ei 

ole niin negatiivisesti värittynyttä mainetta kuin sosiaalitoimistoilla, joten tästäkin 

näkökulmasta ehdotus voisi olla toimiva ja ihmisiä tavoittava. Lisäksi suru, joka tulee usein 

odottamatta ja pyytämättä voisi saada ihmisten hyödyntämään tämän kaltaista, informaatiota 

kokoavaa palvelua matalalla kynnyksellä.  

 

Pitää olla joku sellainen organisoija joka tulee lähelle ihmistä eri elämäntilanteissa ja tuo ne 

kumppanit siihen sitten…että sulla on niinku sitten se palvelu sateenvarjo siinä…eri 

elämäntilanteissa…että kun tulee semmoinen olotila, niin no kysynpä seurakunnalta että mites 

tässä asiassa. (H3) 

 

Kolmasosa omaisista huomautti kuitenkin myös seurakuntien tärkeistä, perinteisistä tavoista 

tukea ihmisiä. Perinteiset tavat nousivat etenkin vanhempien haastattelemieni omaisten 

puheista. Kirkkomusiikki, rukoukset, saarnat, erilaiset ohjelmasisällöt ja pappien ammattitaito 

mainittiin seurakunnan vahvuuksiksi myös surun aikana.  

 

Virret ja kaikki kirkkomusiikki…se tuo tunteet pintaan niinku sitä kautta, etten ole vaan 

haudannut niitä tunteita… että sitä kautta se on joo herkistäny…että kai se on sitä surun 

käsittelyä, että näiden herkistysten kautta mennään eteenpäin. (H6) 

 

Jumalanpalveluselämän tarjoama hengellinen musiikki, rukous ja saarnat koettiin 

sielunhoidollisesti lohduttaviksi ja surua tukeviksi elementeiksi. Huomionarvoista ovat myös 

messut, jotka tarjoavat ehtoollisen aikana mahdollisuuden käydä edesmenneiden läheisten 

kanssa symbolisesti saman pöydän ääreen. Symboliarvosta johtuen ehtoollinen voi herättää 

menetyksen kokeneissa vahvojakin tunteita, jotka työntekijän olisi sensitiivisellä tavalla 

huomioitava. Jumalanpalveluksissa seurakunnan työntekijöillä on mahdollista kohdata ja 

keskustella surevien kanssa, mutta myös informoida erilaisista surutuen muodoista, joita 

seurakunta tarjoaa. Seurakuntien tulisi kuitenkin löytää ne seurakuntalaiset, jotka eivät käy 

jumalanpalveluksissa lisäämällä näkyvyyttään ja saavutettavuuttaan.  
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5. Tuen saatavuutta ja saavutettavuutta edistäneet ja 
haastaneet syyt 

5.1. Tuttu vai tuntematon seurakunta ja sen työntekijät 

Tutkimukseni perusteella tuen saavutettavuutta haastoi eniten omaisten kokemukset etäisestä 

seurakunnasta ja sen työntekijöistä. Tilanteessa, jossa seurakunta ja sen työntekijät eivät ole 

tuttuja voi tieto seurakunnan tarjoamasta tuesta jäädä hämärän peittoon. Omainen, joka ei 

ollut saanut minkäänlaista tukea seurakunnalta, kertoi ettei ollut osannut sitä myöskään hakea.  

 

”No ei [saanut tukea] tai siis...emmä kyselly, emmä osannu kysyä, mutta ei myöskään 

kukaan…ollu yhteydessä…ei.” (H9) 

 

Toisaalta seurakuntaan ammattinsa kautta linkittyvä omainen näki tutun seurakunnan ja sen 

jäsenet ehdottomana vahvuutena, joilta voi saada helposti ja nopeasti tukea. 

 

Koen että se voi olla niinku valtava sellainen apu ja tuki ja sit niinku ett on tuttui ihmisii ja just 

tuttui työntekijöitä ketkä on valmiita ottaa sitä aikaa ja seurakunnassa varsinkin ett jos niinku 

pyytää vaikka keskustelua aikaa tai muuta niin sen yleensä saa suht nopeasti siis tyyliin parin 

viikon sisään. (H1) 

 

Kokemukset osoittavat, että omainen, jolle seurakunta ja sen työntekijät ovat tuttuja ottaa itse 

helpommin yhteyttä seurakuntaan, koska tietää yhteisön mahdollisuudet ja vahvuudet. 

Omainen, joka ei tunne seurakuntaa tai ole mukana sen toiminnassa jää pahimmillaan täysin 

yksin ja ilman tukea, jos seurakuntakaan ei ota häneen yhteyttä. Tuntematon seurakunta ja sen 

työntekijät nostavat kynnystä yhteydenottoon. Tämä tukee jo aiemmin esiin noussutta 

painotusta siitä, että omaiset kaipasivat nimenomaan seurakunnan ottavan heihin yhteyttä 

tukea tarjoten. 

 Puhuessaan seurakunnan työntekijöistä omaiset viittasivat lähes joka kerta pappiin, 

joihin seurakunnan surutuki näyttää tutkielmani perusteella henkilöityvän ensisijaisesti. Yksi 

omainen nostaa esille erityisen positiiviset kohtaamiset suntioiden kanssa, joita hän kuvailee 

”kauhean kivoiksi” ja ”näkyviksi”94. Diakonit mainitaan haastattelujen aikana satunnaisesti, 

mutta vain yksi omainen95 kertoo kokemuksensa diakonin tarjoamasta surutuesta. Diakoni oli 

ottanut omaiseen yhteyttä hautajaisten jälkeen ja tarjonnut keskusteluapua. Kyseiselle 

omaiselle keskusteluapua oli tarjonnut diakonin lisäksi myös seurakunnan pappi. Omainen oli 

 
94 H4. 
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kokenut yhteydenotot ja keskusteluavun erittäin merkitykselliseksi ja hyväksi. Diakonit eivät 

henkilöityneet yleisesti surutuen tarjoajiksi eikä heidän tarjoamasta taloudellisesta avusta tai 

neuvonnasta ollut kokemuksia. 

Osa omaisista kuvaili samankaltaisesti tilanteita, joissa ennestään tuttu, miellyttävänä 

pidetty pappi oli kuoleman kohdatessa tullut mieleen ja jolta tukea oli siten helpompi pyytää. 

Odotukset pappia kohtaan muuttuvat Yletyisen tutkimuksen mukaan siitä riippuen, kuinka 

monta pappia tuntee. Mitä useamman papin Yletyisen tutkimukseen vastaaja tunsi, sitä 

enemmän papin koettiin olevan itsensä likoon laittava ja persoonallinen, kun taas harvoja 

pappeja tuntevat kokivat heidän olevan kaavoihin kangistuneita ja virkansa taakse 

piiloutuvia.96 Yhteydenoton empiminen saattaa siis kertoa pappeihin liitettävistä odotuksista. 

Haastattelujen aikana muodostui kuva, etteivät kaikki omaiset tienneet mikä on papin 

tehtävä ja asema, joka sai heidät empimään yhteydenottoa. Samanlaisen kuvan muodostaa 

Yletyisen tutkimus, jonka perusteella maaseudulla syntyneet tai siellä asuvat antavat 

enemmän painoarvoa papin työn erilaisille osa-alueille.97 Voisi päätellä, että jos maaseudulla 

asuvat huomioivat erilaisia työn osa-alueita, niin he myös olisivat niistä enemmän tietoisia. 

Papin työn julkisuus korostuu mitä pienempi paikkakunta on kyseessä. Julkisuuden 

korostuessa tietoisuus työn sisällöistä luonnollisesti kasvaa. Helsingissä papin tunnistaa usein 

vain lipereistä, kun taas pienemmällä paikkakunnalla tunnetaan pappi ja hänen tapansa elää ja 

tehdä työtä. Papin ydinosaamiskuvauksen mukaan pappisviran luonteeseen kuuluu sekä 

palvelu että hengellinen johtaminen.98 Omaisia haastatellessa hengellisen johtajan asema 

papin tehtävänä tuntui korostuvan, kun haastateltavat jakoivat mielikuviaan papeista. Vaikka 

usealla olikin yksittäisiä hyviä kokemuksia siitä, miten pappi oli heidät kohdannut, tuntui 

yleinen käsitys papeista olevan enemmän etäisen hengellisen johtajan kaltainen, kuin surevan 

kanssa samalla tasolla toimiva palvelija. Usea omainen kertoi jopa, ettei viitsinyt enää vaivata 

pappia jollain tietyllä surutuen tarpeella, jos pappi oli jo antanut omaiselle toisenlaisesta 

surutukea aiemmin. Yksi omainen99 kertoi kokeneensa, että hänen läheisensä siunanneella 

papilla tuntui olevan paljon kiireitä ja töitä, joten omainen ei ollut kehdannut enää pyytää 

keskusteluapua, kun hautajaisiin liittyvät tapaamiset oli hoidettu. Yhteiskunnassa, jossa 

suurimmassa osassa palveluita on jokaiselle erikseen määrätty hinta, voi tuntua oudolta ottaa, 

 
95 H4. 
96 Yletyinen 2005, 44. 
97 Yletyinen 2005, 51. 
98 Kirkon ydinosaaminen, papin ydinosaamiskuvaus 2022. 
99 H3. 
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etenkin mielenterveyttä tukevia palveluita vastaan kirkollisveron hinnalla ja usein vielä ilman 

jonotusta.  

 

Mietin vaan ett miten ei tullut siinä mieleen sitten [sururyhmässä käynnin jälkeen] että oisi 

vaikka kysynyt että olisiko kirkolla jotakin…ja ehkä sekin, että no, olisiko ollu? Ja en nyt tiedä 

voiko pappiin olla yhteydessä noin vaan. (H8) 

 

Tutkimukseeni osallistuneet omaiset asuivat yhtä lukuun ottamatta pääkaupunkiseudulla, 

jossa asukkaat Yletyisen tutkimuksen mukaan kuvailevat pappeja yleisesti ottaen 

negatiivisemmin kuin muualla Suomessa asuvat. Muualla Suomessa asuvat kokevat papit 

enemmän avoimiksi ja hengellisemmiksi kuin pääkaupunkiseudun asukkaat. Jää tulkinnan 

varaiseksi, voisiko kuvausta avoimuudesta liittää kokemukseen helposti lähestyttävästä. 

Yletyisen tutkimuksen mukaan odotukset ovat myös osittain ikäsidonnaisia. Nuoremmat 

odottavat enemmän inhimillistä ja tavallista pappia, kun taas vanhemmat korostavat 

odotuksissaan enemmän papin uskoa ja jumalallisuutta.100 Tätä tulosta on kuitenkin vaikea 

verrata omaan aineistooni, sillä vaikka tutkimukseeni osallistuneet omaiset olivat iältään 

nuorista aikuisista ikäihmisiin, en havainnut merkittävää ikäsidonnaisuutta heidän 

odotuksissaan. 

Haastattelemieni omaisten kuvaukset etäisistä papeista olivat osittain konkreettisiin 

kokemuksiin pohjautuvia. Omainen jolle seurakunta oli tarjonnut tukea suruun, oli kokenut 

kipeällä tavalla, ettei kohdatuksi tuleminen seurakunnassa ole yleisesti itsestään selvyys.  

 

Niin mutta onko se niin? -- Kun minusta se on aika semmoista niinku et varmaan saa yksin istua 

[kirkon tilaisuuksissa] jos ei itse mene ottaa kontaktia. (H4) 

 

Kyseisen omaisen kokemus, johon hän perusti kyseenalaistuksensa, oli tapahtunut jo ennen 

koronapandemian myötä tulleita rajoituksia. On kuitenkin huomioitava, että koronarajoitukset 

ovat osaltaan lisänneet etäisyyttä seurakuntaan ja sen työntekijöihin. Yksi omainen101 kuvaa 

koronan ohella suurten kirkkotilojen ajaneen ihmiset fyysisesti etäälle toisistaan. Hän kertoo 

hyvistä kokemuksistaan, kun jumalanpalvelus on siirretty pidettäväksi pienemmässä tilassa, 

jolloin tunnelma on konkreettisesti ollut tiiviimpi ja yhteisöllisempi. Tätä kokemusta osaltaan 

vahvistaa toisen omaisen102 vastakkainen kokemus. Tämä omainen kertoi olleensa hyvin 

 
100 Yletyinen 2005, 37–38, 83. 
101 H2. 
102 H3. 
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helpottunut, kun seurakunnan työntekijät, kirkko ja näiden antama tuki oli menetyksen 

kohdatessa lähellä fyysisesti, omaisen asuinpaikasta johtuen, ja henkisesti, kun tukea hakiessa 

siihen oli vastattu. 

 Sen lisäksi, että pappien on koettu olevan tuntemattomia, ovat omaiset kokeneet 

olleensa tuntemattomia myös papeille. Eräs omainen103 kertoo tulleensa tutuksi toisen 

seurakunnan pappien kanssa ja käykin enemmän kyseisen seurakunnan toiminnassa, koska 

kokee tulevansa siellä nähdyksi ja kuulluksi. Omaisen lämminhenkiset kokemukset tutuiksi 

tulleiden pappien kanssa merkitsevät ja antavat hänelle paljon. 

Aineistosta nouseva tärkeä tulos on, että omaisten kokemukset seurakunnasta ja/tai 

hengellisyydestä olivat vahvistuneet, mikäli he olivat saaneet seurakunnalta surutukea. Kaikki 

omaiset kuvailivat suhteensa seurakuntaa ja hengellisyyttä kohtaan olleen vähintäänkin 

positiivinen jo ennen menetystä. Kuitenkin kuusi surutukea saanutta omaista104, kuvailivat 

kokemuksen vahvistuneen menetyksen jälkeen. Näyttäisi siltä, että seurakunnan toiminta ja 

sen työntekijä tai työntekijät ovat surutukea tarjoamalla tulleet surevalle tutummaksi. Kun 

sureva on ymmärtänyt minkälainen seurakunta ja sen työntekijät ovat, on ymmärrys 

seurakunnan tarpeellisuudesta myös lisääntynyt. Keskustelu seurakunnan työntekijän kanssa 

on voinut vahvistaa kokemusta siitä, että hengellisyydellä on tärkeä paikka surun käsittelyssä. 

Seurakunnan merkitys nousi aineistosta varsin vahvasti esille. Jopa vanhempansa menettänyt 

omainen, joka koki tuen tarjonnan jääneen hieman etäiseksi, jakoi kokemuksen. 

 

Seurakunta osoitti niinku tällä olemassaolollaan, että sitä tarvitaan, siis tämmöistä organisaatiota 

tai siis sen tarpeen, selkeän selkeän tarpeen tämmöiselle toiminnalle. (H7) 

 

Ne, joiden kokemus seurakunnasta ja hengellisyydestä oli pysynyt samana, olivat niitä 

omaisia, jotka eivät olleet saaneet tukea.105 On huomioitava, että kaksi näistä kolmesta 

omaisesta106 ovat tai olivat olleet seurakunnan työntekijöitä. Nämä omaiset kuvailivat suhteen 

seurakuntaan ja hengellisyyteen olleen siis jo hyvin vahva ennen menetystä. Kuitenkin neljä 

kuudesta tukea saaneesta omaisista kuvaili suhdettaan seurakuntaa ja hengellisyyttä kohtaan 

vahvaksi. Näin ollen voidaan päätellä, että tuen saaminen seurakunnalta on tämän 

tutkimuksen valossa vahvistanut positiivisia kokemuksia seurakunnasta ja hengellisyydestä. 

Samankaltaisiin tuloksiin on tullut myös Juha M. Itkonen. Itkonen huomauttaa, ettei surutuen 

 
103 H5. 
104 H3, H4, H5, H6, H7 ja H8. 
105 H1, H2 ja H9. 
106 H1 ja H2. 
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tarkoitus saa olla uskon tai Jeesuksen seuraamisen markkinointia, mutta toteaa, että hänen 

kokemuksensa mukaan surutukea saaneet ovat alkaneet käydä jumalanpalveluksissa 

säännöllisesti.107  

 Ne omaiset, joilla tutkimukseen aikaan oli tai oli ollut työsuhde seurakuntaan, olivat 

kokeneet vahvan suhteen myös haastaneen tuen saamista seurakunnasta. Toinen omainen oli 

hoitanut suuren osan edesmenneen läheisensä hautajaisiin liittyvän yksin ja jäänyt ilman 

tukea. Hän oli kuullut vasta myöhemmin, että mahdollisuus erilaisiin tuen muotoihin olisi 

ollut. Omainen koki, että tietokin tuen mahdollisuudesta olisi auttanut ja että hänen olisi vain 

pitänyt itse ymmärtää pyytää ja hakea tukea. Kuitenkin jo aiemmin muodostettu vahva suhde 

niin hengellisyyttä kuin seurakuntaakin kohtaa auttoi sivuuttamaan negatiiviset kokemukset, 

joita ilman tukea jääminen oli aiheuttanut. Toinen omainen kertoi taas tutun seurakunnan ja 

sen työntekijöiden tuntemisen haastaneen tuen hakemista, koska hänellä oli oman 

ammatillisen taustansa takia liian suuret odotukset siitä, mitä muilla olisi hänelle antaa. 

Omaisen mukaan haasteena oli tulla nähdyksi ja kuulluksi surevana, jolle tilanne oli 

aiheuttanut erilaisia kysymyksiä ja ajatuksia eikä työntekijänä, jolla olisi tietoja ja taitoja 

tällaisia tilanteita varten. Hänkin toteaa kuitenkin, että kokemus ei ole haastanut 

suhtautumista seurakuntaa tai omaa hengellisyyttä kohtaan, koska suhde näihin molempiin on 

ollut aina vahva. 

 Puhuttaessa hengellisyydestä ja suhteesta seurakuntaan kertoivat omaiset hyvin 

samankaltaisesti luottamuksestaan Jumalaa kohtaan. Riippumatta siitä millainen menetyksen 

kokemus oli, ajattelivat omaiset voivansa turvata Jumalaan, joka ei käännä selkäänsä 

ihmiselle, vaikka ihminen kääntäisikin omansa joko Jumalaa tai seurakuntaa kohtaan. Lisäksi 

lähes samankaltaisesti muutamat, eri ikäryhmistä tulevat omaiset kuvailivat, että ilman 

kirkkoa ja seurakuntaa he pärjäävät, mutta eivät ilman Jumalaa. Niissäkin tilanteissa, joissa 

seurakunta tai sen työntekijät ovat jääneet etäisiksi on Jumalan koettu olevan lähellä surevaa. 

5.2. Epätietoisuus seurakunnan tarjoamasta toiminnasta 

Haastatteluista nousi vahvasti esiin, että omaiset toivoivat seurakunnan tarjoavan surutukea. 

Sen lisäksi, että omaiset kokivat haastavaksi lähestyä etäisenä koettua seurakuntaa ja sen 

työntekijöitä, haastoi tuen hakemista myös tietämättömyys seurakunnan tarjoamasta 

toiminnasta. Yksi omainen108 kuvaili ongelman olevan siinä, ettei seurakuntalainen ja 

seurakunnan tarjoama palvelu kohtaa, koska seurakunta ei tavoita passiivisia seurakuntalaisia. 

 
107 Itkonen 2019, 148. 
108 H7. 
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Omaisella oli kokemusta niin pienistä kuin isommistakin seurakunnista ja hän koki, että 

tavoittamisen ongelma oli etenkin suurilla seurakunnilla, joissa työntekijät ja näin ollen myös 

toiminta jää etäiseksi. 

 

Se haaste on se ihmisten tavoittaminen…eli ihmisen aktivoitumisen kautta ihmisen 

tavoittaminen…että seurakunta tavoitetaan, niin tämä on se haaste mun mielestä. Ei siinä ole 

mitään muuta haastetta ja jos tämä toteutuu ja tämä saadaan maaliin niin sanotusti niin silloin 

tämä toimii - - niinku ihmisen elämässä on, että Muhammed menee vuoren luo tai vuori 

Muhammedin luo. (H7) 

 

Suomessa sururyhmistä ilmoitetaan usein seurakunnan nettisivuilla ja ilmoitustauluilla. Useat 

haastattelemani omaisetkin kertoivat saaneensa tietää seurakunnan tarjoamista sururyhmistä ja 

päivystävän työntekijän puhelinnumerosta vasta pyhäinpäivän kirjeen ansiosta. On toki 

huomautettava, että usein sururyhmiin suositellaan osallistuttavan vasta kun menetyksestä on 

kulunut muutama kuukausi. Tuloksistani nousee omaisten osittainen tyytymättömyys saatuun 

surutukeen. Tätä voi selittää aiempi tutkimus, jonka mukaan seurakunnan toiminnasta 

tietämättömät omaiset ottivat kaiken tarjotun tuen vastaan.109 Kun tuen tarvetta ja 

mahdollisuuksia ei ole juurikaan kartoitettu tai esitelty seurakunnan puolelta on sureva jäänyt 

ilman sopivaa tukimuotoa. Ruotsissa, ainakin vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan, 

seurakunta on markkinoinut sururyhmiään suoraan läheisensä menettäneille omaisille.110 

Tällaisella toiminnalla varmistetaan ainakin se, että sureva on tietoinen sururyhmistä. 

Tutkielmani tulokset osoittavat kuitenkin, että omaisten kaipaamat surutuen muodot ovat 

moninaiset. Onkin tärkeää, että menetyksiä kokeneille omaisille informoidaan monipuolisesti 

surutuen eri muodoista, kuten mahdollisuuksista keskusteluun ja yhteiseen hiljentymiseen. 

 Ne omaiset, jotka saivat seurakunnalta tukea, olivat itse etsineet aktiivisesti tietoa 

mahdollisuuksista ja erilaisista tuen muodoista. Osa omaisista ei ollut yrityksistä huolimatta 

löytänyt tietoa seurakunnan tarjoamasta surutuesta ja saanut sitä vasta kun olivat kohdanneet, 

usein ennestään tutun, seurakunnan työntekijän. Osa niistä omaisista, jotka olivat löytäneet 

tietoa tuesta ja seurakunnasta yleisesti olivat ymmärtäneet, kuinka monipuolista seurakunnan 

tarjonta on ja toisaalta, miten asiat ovat muuttuneet. 

 

 
109 Dyregrov, Dyregrov & Johnsen 2014, 53. 
110 Grassman, Pessi, Whitaker & Juntunen 2010, 5–6. 
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Oon ehkä saanu enemmän tietoa, koska mä oon käyny konkreettisesti enemmän seurakunnan 

nettisivuilla niin mä oon niinku huomannut, että jumalanpalvelus ei ole enää jumalanpalvelus 

vaan messu [nauraa] ja tuota sitten mitä kaikkea toimintaa siellä on - - että mä oon tiennyt siitä 

aika vähän, mutta että kyllä siis arvostan sitä työtä mitä siellä tehdään nyt toki. (H6) 

 

Useamman omaisen puheista kuulee, kuinka arvostus seurakunnan toimintaa kohtaa on 

kasvanut, mitä paremmin he ovat tulleet tietoisiksi sen monipuolisuudesta. Usea omainen 

kertoi haastattelun aluksi, ettei ole aktiivisesti käynyt seurakunnan tapahtumissa. Osa näistä 

omaisista kertoi toisaalta, että tukea saatuaan he olivat käyneet kirkossa ja kuunnelleet 

esimerkiksi saarnoja suuremmalla mielenkiinnolla. 

 Seurakuntalaisille vajavaisena näyttäytynyt tietous seurakunnan monipuolisesta 

toiminnasta puhuttaa myös useammassa haastattelussa. Haastattelemani omaiset tuntuvat 

arvostan kirkon tekemää hyvää riippumatta iästä, menetyksen kokemuksesta ja jopa siitä oliko 

tukea saatu. Tukea seurakunnalta saanut omainen ottaa puheeksi kirkollisveron. Hän toteaa, 

että jos ihmiset tietäisivät mitä kaikkea kirkko tarjoaa, maksaisi varmasti moni kirkollisveroa 

mieluusti.  

 

Tämmöinen tavallinen ihminen ei niinku tiedä sitä kirkon toimintaa, kun kirkko tekee paljon 

hyvää työtä mikä ei oo sillai näkyvää...siellä on vaikka mitä, on nuorille ja vanhuksille ja sitä 

pitäisi osata ehkä markkinoida vähän paremmin. (H4) 

 

Eräs omainen111 ottaa esille, kuinka seurakunnat voisivat panostaa entisestään digitaaliseen 

kehitystyöhön. Digitaalisen palvelun, kuten sovelluksen kautta, ihmiset löytäisivät helposti ja 

nopeasti sekä ennen kaikkea keskitetysti sen mitä kaikkea seurakunta tarjoaa. Tarjontaa voisi 

tehostaa tekemällä yhteistyötä erilaisten asiantuntijatahojen kanssa. Useat eri ikäiset omaiset 

toivoivat, että seurakunnat markkinoisivat ulospäin sitä iloisempaa ja avoimempaa suuntaa, 

johon osan mukaan seurakunnat ovat menneet. Jopa omainen, joka ei ollut saanut tukea 

seurakunnalta, näkee yleisesti seurakunnan menneen hyvään suuntaan. 

 

En mä niistä heikkouksista tiiä, mutta että alkaa olla sellaista iloisuutta mitä tarvitaan kyllä, että 

kehityssuunta on hyvä…että siihen suuntaan, että se on kai kaikille avoin, niin ettei tarvitse olla 

mitään esteitä. (H9) 

 

 
111 H3. 
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Kolmen omaisen112 mukaan seurakunta voi näyttäytyä välillä jäykkänä, ahtaana tai ankarana 

yhteisönä. Heillä henkilökohtaisesti oli seurakunnasta kuitenkin hyviäkin kokemuksia. Kaksi 

näistä omaisista oli saanut tukea suruunsa ja yhdellä suhde seurakuntaan oli myös 

ammattimainen. Mielenkiintoista oli, että näkemys seurakunnan negatiivisista piirteistä oli 

yhteneväinen, vaikka omaiset edustivat kaikki eri ikäluokkia. Omaiset kertoivat 

kokemuksistaan hieman huolestuneina ja toivoivat, että kirkko näyttäytyisi enemmän helposti 

lähestyttävänä kaikille ihmisille. Tämän ajatuksen jakoi heidän lisäkseen osa muistakin 

haastattelemistani omaisista.  

Omaisten kokemukset herättävät kysymyksen siitä, kuinka paljon tällaiset mielikuvat 

heijastelevat myös mielikuviin seurakunnan toiminnasta. Seurakunnan toiminta mielletään 

usein olevan avoinna vain tietyllä tavalla uskoville ja aktiivisesti seurakunnan toiminnassa 

mukana toimiville seurakuntalaisille. Tuloksieni ja omakohtaisen kokemukseni mukaan 

seurakunnan toiminnan kuvitellaan olevan usein jäykkää, vakavaa ja vanhanaikaista, tiukkaan 

kristilliseen oppiin sidottua. Tietoisuus siitä mitä osallistujilta vaaditaan, tai ollaan vaatimatta, 

tuntuu olevan vähäistä ja nostavan kynnystä jo pelkästään ottamaan selvää toimintojen 

sisällöistä. Ne haastattelemani omaiset, jotka tunsivat seurakunnan toimintaa ja osallistuivat 

siihen eri tavoin, pitivät sitä pääsääntöisesti hyvänä ja laadukkaana. Kun tietoisuus 

seurakunnan työntekijöistä ja toiminnasta lisääntyisi, tavoittaisi myös laadukas surutuki 

entistä enemmän surevia.  

 

 

 
112 H1, H3 ja H5. 
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6. Johtopäätökset ja pohdinta tulosten hyödyntämisestä 

6.1. Johtopäätökset 

Tutkielman tavoite oli selvittää, minkälaista tukea läheisensä menettäneet olivat saaneet tai 

olisivat kaivanneet seurakunnalta hautajaisten jälkeen sekä mitkä syyt edistivät tai haastoivat 

tuen saatavuutta ja saavutettavuutta. Tutkielmassa selvisi aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

avulla, että siitä huolimatta oliko seurakunnalta saatu surutukea vai ei, niin sitä myös 

kaivattiin. Haastattelemillani omaisilla oli keskustelun, kohdatuksi tulemisen ja konkreettisen 

surutuen tarve. Kaikki omaiset olivat yhtä mieltä siitä, että seurakunnan tulisi ottaa 

menetyksen kokeneisiin yhteyttä hautajaisten jälkeen, kutsuen ja tarjoten tietoa erilaisista 

surutuen muodoista. Tuen saatavuutta ja saavutettavuutta edisti etenkin seurakunnan papin 

tunteminen, kun vastaavasti sitä haastoi tuntemattomaksi koettu seurakunta ja sen työntekijät. 

Lisäksi epätietoisuus seurakunnan tarjoamasta toiminnasta haastoi tuen hakemista. 

Tutkimusaineistoni koostui teemahaastatteluista, jotka tein yhdeksälle läheisensä 

menettäneelle omaiselle. Edesmenneiden joukossa oli puolisoja, vanhempia, isovanhempi ja 

sisarus. Tarve surutuen eri muodoille nousi haastatteluissa esiin melko tasavertaisesti, 

vaikkakin puolisonsa menettäneet toivat tarpeita hiukan muita vahvemmin esiin. Suppeasta 

aineistosta johtuen ja surun yksilöllisyyttä korostaakseni en käsitellyt tuloksia laajemmin 

eroavaisuuksien näkökulmasta.  

Yhteistyöseurakuntani toimi Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, joka ilmaisi 

mahdollisen kiinnostuksensa kehittää toimintaansa tutkielmani tulosten pohjalta. 

Tutkimukseen osallistuneet omaiset linkittyvät yhtä lukuun ottamatta 

Tuomiokirkkoseurakuntaan niin, että joko heidän edesmennyt läheisensä tai he itse kuuluivat 

kyseiseen seurakuntaan. Yksi omaisista kuului edesmenneen läheisensä tavoin toiseen 

Helsingin seurakuntaan, mutta osallistui pääsääntöisesti Tuomiokirkkoseurakunnan 

toimintaan, jonka kautta koki myös tulleensa surunsa kanssa kohdatuksi.  

Omaisista kuusi oli saanut tukea. Heistä kolme oli saanut tukea oman aktiivisuutensa 

ansiosta. Tukea oli saatu kahdenkeskisten keskustelujen, sururyhmien, kohtaamisen 

kokemuksen sekä konkreettisten ohjeiden kautta. Oman aktiivisuuden lisäksi tuen saatavuutta 

edisti tuttu seurakunta tai sen työntekijä, tai yhteydenotto seurakunnasta käsin. Omaisista 

kolme oli jäänyt ilman minkäänlaista tukea. Näistä omaisista kahdella tuen hakemista haastoi 

ammatillinen suhde seurakuntaa kohtaan. Toinen näistä omaisista oli hoitanut itse kaikki 

hautaukseen liittyvät asiat niin kokonaisvaltaisesti, ettei kontakteja muihin seurakunnan 

työntekijöihin syntynyt. Toinen omainen koki, että odotukset kollegoiden tarjoamaa tukea 
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kohtaan olivat liian korkeat. Kolmas ilman tukea jäänyt omainen ei ollut osannut lähestyä 

seurakuntaa, eli tuen saatavuutta haastoi osaltaan tuntematon seurakunta ja tietämättömyys 

seurakunnan tarjoamasta tuesta. 

Tulokseni osoittavat, että seurakunnan tarjoamalle surutuelle on vahva tarve. Valtaosa 

kaikista haastatelluista omaisista arvioi papin kanssa käydyt kahdenkeskiset keskustelut 

kaikista hyödyllisimpinä. Tämä selittyi omaisten tarpeella syvällisiin keskusteluihin 

menetyksen aiheuttamista vaikeistakin tunteista. Lisäksi vahvan vakaumuksen omaavan papin 

kanssa käytyä keskustelua kaivattiin koska menetys herätti epävarmuutta ja kysymyksiä 

opillisia asioita kohtaan. Osa omaisista oli käynyt seurakunnan tai järjestön järjestämissä 

sururyhmissä, mutta heidän kokemuksensa mukaan ryhmissä ei ollut aikaa tai tilaa keskustella 

syvällisesti surun aiheuttamista vaikeista tunteista ja kysymyksistä. Tästä huolimatta 

sururyhmät koettiin hyödyllisenä surutuen muotona, eikä niiden heterogeenisuutta koettu 

ongelmallisena. 

Omaiset kaipasivat seurakunnan työntekijät kohtaavan heidät tunnistaen ja tunnustaen 

surun. Papin työn ytimessä ovat kohtaaminen ja ihmisen elämässä vierellä kulkeminen. 

Seurakunnan työntekijät tekevät työtään myös omalla persoonallaan. Teologisesta 

tiedekunnasta valmistuu paljon eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä. Osa ei ole vielä 

valmistuttuaan kohdannut elämänkokemuksensa kautta kuolemaa ja on siksikin 

ymmärrettävää, ettei kaikilla papeilla ole samanlaisia taitoja kohdata surevia seurakuntalaisia. 

Tällä hetkellä teologian maisterin tutkintorakenteeseen kuuluu pakollisena kaksi kurssia, jotka 

käsittelevät sisällöiltään vain osaksi työelämän sielunhoitoa. Vertaillessa tutkinnon sisältöä 

omaisten kokemuksiin on kysyttävä, riittävätkö nämä kaksi kurssia antamaan tarvittavia 

työkaluja surevan omaisen kohtaamiseen?  

Omaiset kaipasivat myös konkreettista surutukea, kuten yhteyshenkilöä tai listattujen 

ohjeiden kaltaisia apuneuvoja, jotka tukisivat surussa. Seurakunnan nettisivujen kautta surevat 

voivat löytää joitakin neuvoja tarjoavia oppaita, mutta ne keskittyvät ohjeistamaan 

enemmänkin hautauksessa kuin surun käsittelyssä. Usea omainen sai vasta pyhäinpäivän 

kirjeen avulla tietoa seurakunnan päivystävän työntekijän numerosta ja sururyhmistä. 

Omaiset kertoivat lisäksi toiminnallisen surutuen tarpeesta. Esimerkeiksi 

toiminnallisista ja hoitavista elementeistä nostettiin rukoukset, kirkkomusiikki ja surutuen 

tarjoajan kanssa tapahtuva ulkoilu. Yhdessä tekeminen auttaisi myös yksinäisyyteen, jota 

menetys saattaa luoda. Olin mukana vapaaehtoisena tuomiorovastikunnan yhteisessä lasten 

pyhäinpäivän tapahtumassa vuonna 2020 Tuomiokirkkoseurakunnan pisteellä. Saamamme 

runsas positiivinen palaute kaikenikäisiltä kävijöiltä vahvisti kokemustani toiminnallisen 
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surutuen tarpeesta. Pisteellä oli etenkin lapsille suunnattua edesmenneiden muistelua 

tunnetaitoja ja musiikkia hyödyntäen.  

Haastattelujen yhteydessä pohdittiin myös digitaalisten alustojen hyödyntämistä. Sureva 

voisi esimerkiksi sovelluksen avulla löytää keskitetysti kaiken tiedon mitä tarvitaan niin 

käytännön asioiden hoitamiseen kuin oman jaksamisenkin tukemiseen. Sovellus voisi sisältää 

myös yhteistyökumppaneiden, kuten hautaustoimistojen, viranomaisten ja yhdistysten 

yhteystietoja. Keskitetty tieto, joka ajan hengessä olisi saatavilla digitaalisesti, voisi olla 

toimiva ratkaistu. Nykyisin lähes kaikki, ikäryhmästä ja sosiaalisesta asemasta riippumatta, 

hyödyntävät erilaisia puhelimeen ladattavia sovelluksia niin arjessa, kuin juhlassakin.  

Digitaalisuuden hyödyntäminenkään ei kuitenkaan tavoita surevia ja muita 

seurakuntalaisia ilman kunnollista markkinointia. Haastatteluja tehdessä oli harmillista 

huomata, kuinka epätietoisuus seurakunnasta ja sen toiminnasta johti usein siihen, että 

omaiset empivät tai jättivät kokonaan ottamatta yhteyttä seurakuntaan. Tutkielmani osoittaa, 

että etenkin papit koetaan etäisiksi, eikä tuntemattomiin seurakunnan työntekijöihin rohjeta 

ottaa yhteyttä. Seurakuntien toimintaa ja työntekijöiden työnkuvaa ei myöskään tunneta 

riittävästi. Yllättävää oli miten osa omaisista, jotka olivat jo saaneet tukea, jättivät pyytämättä 

tukea lisää, koska eivät halunneet kuormittaa pappia enempää. Diakonien tarjoamasta 

surutuesta ei, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, kerrottu kokemuksia. Mahdollisuuksista 

diakoniseen taloudelliseen tukeen ei myöskään juuri tunnettu. Seurakunnan työntekijöiden 

tulisi sekä lisätä saavutettavuutta toimintaansa, että itseään kohtaan. Vanhanaikaset, 

negatiiviset oletukset tulisi murentaa lähestymällä seurakuntalaisia rohkeammin eri kanavien, 

kuten sosiaalisen median ja erilaisten yhteistyökumppaneiden kautta. Kun seurakunnat 

saisivat viestitettyä ulospäin moninaisesta toiminnastaan ja ammattitaidostaan tulisi 

kirkollisveron maksuakin perusteltua monelle asiaa kyseenalaistavalle. 

Tutkielmaan osallistuneiden omaisten pienestä otannasta huolimatta koen saaneeni 

suhteellisen monipuolisen käsitykseni siitä, minkälaista surutukea erilaisia menetyksiä 

kokeneet ja eri taustoista tulleet omaiset kaipaavat. On todettava, että suurin osa 

haastatteluihin osallistuneista omaisista oli itse aktiivisesti etsinyt tukea. Pohdinkin, millaisia 

tuloksia saataisiin, jos samankaltainen laadullinen tutkimus tehtäisiin suuremmalle joukolle 

ihmisiä, jolloin mukaan tulisi enemmän myös niitä omaisia, joilla ei surun tai elämäntilanteen 

takia ole ollut voimia etsiä tukea.  

Jos aloittaisin tutkielman nyt uudelleen, haluaisin syventää tietoutta siitä, minkälainen 

vaikutus tuen saamisella tai saamatta jäämisellä oli surun käsittelyyn. Kaikki omaiset 

kertoivat kokemuksiaan asiasta, vaikkakin niukasti. Laajempi ymmärrys tuen vaikutuksista 
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voisi osaltaan motivoida seurakuntia tuen tarjoamiseen. Tutkielmaa varten haastattelin 

aikuisia, mutta olisi tärkeää ymmärtää myös lasten ja nuorten kokemuksia seurakunnan 

tarjoamasta surutuesta. Sain itse lapsena surutukea seurakunnasta, jonka koin merkittävänä. 

Viime aikoina on ollut esillä lasten ja nuorten kasvaneet mielenterveyden haasteet ja 

ymmärretty ennaltaehkäisyn tärkeys. Lapsuuden kokemukset erilaisista haasteista ja kriiseistä 

yli pääsemiseen heijastelevat myös aikuisuuteen, joten surutuen merkitystä lapsuudessa olisi 

tärkeä tutkia. Lasten ja nuorten kokemuksien tutkimus asettaa kuitenkin omat eettiset 

haasteensa, joten aikuisten haastatteleminen tätä tutkielmaa varten oli helpompi valinta. 

Tutkielmani osoittaa, että teologiselle surututkimukselle on tarvetta ja jatkotutkimus 

aiheita on useita. Menetyksen aiheuttamat kysymykset ja epävarmuus kristinuskon opillisia 

asioita kohtaan olisi tärkeä jatkotutkimusaihe. Seurakunnan työntekijöiden tukemista 

kriisitilanteissa olisi myös tärkeää tarkastella laajemmin. Lisäksi, jotta saataisiin realistinen 

kokonaiskuva siitä, onko surutuen tarpeella ja tarjonnalla mahdollisuuksia kohdata, tulisi 

tutkia seurakuntien resursseja hautajaisten jälkeiseen tukeen. Toivon kuitenkin, että jo tämän 

tutkielman tulokset herättävät seurakuntien mielenkiinnon tarkastella tapojaan surevien 

tukemiseen hautajaisten jälkeen. Lopuksi esittelen muutamia mahdollisia keinoja hyödyntää 

tutkielmastani nousevia tuloksia seurakunnan toiminnassa. 

6.2. Pohdinta tulosten hyödyntämisestä seurakunnan toiminnassa 

Tulevana seurakunnan työntekijänä opin ja inspiroiduin valtavasti tutkielmani tuloksista. 

Seurakunnilla on varmasti erilaisia toimintamalleja surevien kohtaamiseen ja tuen 

tarjoamiseen hautajaisten jälkeen. Sain tutkielmaa tehdessäni joitain taustatietoja siitä, miten 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta kohtaa surevia. Pohtiessani tuloksieni hyödyntämistä 

seurakuntien toiminnassa pohjautuvat ehdotukseni osaksi näihin saamiini tietoihin. Näkisin 

kuitenkin, että seuraavaksi ehdottamiani toiminnan muutoksia voi soveltaa myös muissa 

seurakunnissa.  

 Läheisensä menettänyt kohdataan usein ensimmäisen kerran toimituskeskustelussa. 

Hautajaisia järjestellessä surevalla on paljon tehtävää ja omasta jaksamisesta huolehtiminen 

voi jäädä taka-alalle. Suru on hautajaisten aikaan tuore eikä sureva välttämättä käsitä millaista 

tukea voisi oman surunsa käsittelyyn tarvita. Surevalle voisi kuitenkin kertoa jo ensimmäisen 

kohtaamisen aikana mahdollisuuksista surutukeen.  

Seurakunnilla on oppaita lähinnä hautaamiseen liittyen. Tulokseni osoittavat, että 

oppaiden muuttaminen Suruoppaiksi (ks. Liite 5) voisi vastata useaan omaisten esiin tuomaan 

tarpeeseen. Omaiset kaipasivat personoitua yhteydenottoa seurakunnalta. Suruopas olisi 
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yksinkertaisella tavalla personoitu niin, että toimituskeskustelussa mukana oleva pappi 

osoittaisi ohjekirjan tietylle omaiselle ja kirjoittaisi kanteen omat yhteystietonsa. Suruoppaan 

alusta löytyisi lämminhenkinen esittely surutuen tarjoajista ja heidän yhteystiedoistaan. 

Surutuen tarjoajan työn tarkoitusta olisi hyvä avata lyhyesti. Toivoisin tämän osaltaan 

auttavan ymmärtämään, että tuen tarjoaminen on luonnollinen osa työnkuvaa eikä 

ylimääräinen, kuormittava lisä siihen. Jos oppaassa olisi surutukea tarjoavista kuva saisi 

sureva heti kasvot heille, jotka tukea tarjoavat ja voisi mahdollisesti valita jopa jonkun tutun 

työntekijän, johon on helpompi ottaa yhteys. 

 Tulevaisuudessa seurakunnat tulevat hyödyntämään entistä enemmän vapaaehtoisia 

toiminnassaan. Vapaaehtoiset voisivat täydentää myös surutuen saatavuutta. Nostin 

tutkielmassani esiin aiempaa tutkimusta, jonka mukaan saattohoidossa olleiden omaisia 

tukeneet vapaaehtoiset olivat muodostaneet ammattilaisiin verrattavissa olevia ihmissuhteita 

sureviin.113 Seurakunnan työntekijöiden kouluttamat vapaaehtoiset voisivat tarjota 

vertaistukea, apua arjen askareisiin tai vaikka seuraa ulkoilemiseen ja harrastuksiin. Yhteistyö 

erilaisten omaisille suunnattujen järjestöjen kanssa voisi osaltaan rikastuttaa vapaaehtoisten 

vertaisuutta ja määrää. Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö antaisi kanavan myös seurakunnan 

näkyvyydelle uusilla alustoilla, tavoittaen ehkä uusia ihmisiä. 

Oppaan seuraavat sivut jatkuisivat surutuen eri muotojen esittelyllä. Tukimuotoina on 

hyvä mainita niin keskusteluapu kahden kesken kuin ryhmissäkin, mahdolliset toiminnalliset 

tavat kuten diakoninen tuki ja mahdollisten vapaaehtoisten tarjoamat tuen tavat. Lisäksi 

sureva kutsuttaisiin mukaan jumalanpalveluselämään ja hiljentymiseen. Surutuen selkeä 

esittely on paikallaan, koska tietoisuus aiheesta on tutkielmani mukaan heikkoa. Surutuen 

esittelyn jälkeen oppaassa voisi olla tietoa hautajaisiin liittyvistä asioista.  

 Kasuaalitoimitusten ympärille voisi rakentaa myös puhelimiin ladattavan sovelluksen. 

Sovellukseen vievä QR-koodi voisi löytyä Suruoppaasta, vaikkakin oppaassa tulisi 

saavutettavuuden vuoksi olla sama informaatio esillä kuin sovelluksessa. Helsingin 

tuomiokirkkoseurakunnassa olisi sovellukseen toteuttamiseen tarvittavaa tietoa ja taitoakin. 

Agricolaliikkeen toiminnan ympärille kehitetty Cola Tribe -yhteisösovellus oli vuoden 2019 

digitaalinen teko -kilpailun julkishallinnon sarjan finalisti.114 Sovellus kokoaa muun muassa 

agricolamessun saarnoineen, striimeineen ja anonyymit esirukouspyynnöt sekä tiedot 

rippikouluista, isoskoulutuksesta ja kerhonohjaajakoulutuksesta, digiraamattua unohtamatta. 

Näkisin, että kasuaalitoimitusten ympärille olisi mahdollista rakentaa vastaavanlainen 

 
113 Diamond, Llewelyn, Relf & Bruce 2012, 557–558, 560, 562. 
114 Vuoden digitaalinen teko 2019 voittajat 2022. 
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sovellus. Sovellus voisi parhaillaan koota tiedot eri toimituksista sekä muuta hyödyllistä 

tietoa, kuten informaatiota seurakunnan kokoavasta ja arkea tukevasta toiminnasta. Nuorten 

aikuisten tavoittaminen on yksi seurakuntien haaste. Digitaalisten alustoiden hyödyntäminen 

lisäisi kirkon rajapintoja myös nuorille ja nuorille aikuisille houkuttelevammiksi. 

 Tutkielmani nosti esiin selkeän ja yhtenäisen omaisten toiveen siitä, että seurakunta 

ottaisi heihin yhteyttä hautajaisten jälkeen. Pitäisin erittäin merkittävänä sitä, että jokainen 

yhteyshenkilöksi merkitty omainen saisi siunauksen toimittavalta papilta puhelun pari 

kuukautta hautajaisten jälkeen, jolloin jaksamista ja tuen tarvetta arvioitaisiin. 

 Olen tutkielmaani tehdessä päässyt itse kulkemaan vierellä monessa merkittävässä 

surussa. On ollut suuri etuoikeus kuulla, minkälaiseksi vierellä kulkijaksi seurakunta on 

surussa koettu ja minkälaisena tukijana sen toivottaisiin toimivan. Hädässä ystävä tunnetaan. 

Toivon, että tutkielmani on osaltaan auttanut tutustumisessa, jotta tulevaisuudessa osaisin olla 

osaltani kantamassa kuolemansurua. 



52 

 

7. Lähde- ja kirjallisuusluettelo 

7.1. Lähteet ja apuneuvot 

H1 haastateltu 2.11.2021 

H2 haastateltu 3.11.2021 

H3 haastateltu 4.11.2021 

H4 haastateltu 5.11.2021 

H5 haastateltu 4.11.2021 

H6 haastateltu 8.11.2021 

H7 haastateltu 5.11.2021 

H8 haastateltu 8.11 ja 10.11.2021 

H9 haastateltu 9.11.2021 

 

Kaikki nimet on muutettu haastateltujen henkilöllisyyden salaamiseksi, ja haastattelut ovat 

ainoastaan tekijän hallussa. 
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Liite 1. Kirjoituspyyntö 

Kirjoituspyyntö sinulle, joka olet menettänyt läheisesi: Oletko kokenut 

saaneesi kirkolta tukea läheisesi hautajaisten jälkeen? Olisitko kaivannut 

kirkolta jonkinlaista tukea?  

Opiskelen Helsingin yliopistossa teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmassa ja 

teen parhaillaan maisterin tutkielmaani (ent. gradu) pastoraaliteologian seminaarissa. 

Tutkielmassani tutkin minkälaista tukea läheisensä menettäneet omaiset ovat saaneet tai 

olisivat toivoneet saavansa seurakunnalta ja sen työntekijöiltä läheisensä hautajaisten jälkeen. 

Yhteistyöseurakuntanani toimii Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, jonka jäsen edesmennyt 

läheisesi on ollut. Helsingin tuomiokirkkoseurakunnalla on mahdollisuus hyödyntää 

tutkielman tuloksia toiminnassaan. 

Kirjotuksesi kokemuksistasi saa olla vapaamuotoinen. Toivoisin sinun kertovan, milloin olet 

menettänyt läheisesi ja mikä oli suhteesi häneen, oman ikäsi sekä vastaavan seuraaviin 

kysymyksiin 

1) Oletko kokenut saaneesi seurakunnalta tukea läheisesi hautajaisten jälkeen? 

2) Minkälaista tukea olisit kaivannut? 

3) Koetko, että seurakunnan antama tuki on auttanut tai olisi auttanut sinua 

surutyössäsi? 

Toivon saavani kirjoituksesi 7.11.2021 mennessä. Voit kirjoittaa minulle sähköpostitse 

osoitteeseen heidi.merilainen@helsinki.fi tai lähettää kirjeen tutkielmani ohjaajan 

osoitteeseen: Auli Vähäkangas, PL 4 Vuorikatu 3, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO.                              

Käsittelen vastaukset ainoastaan itse henkilökohtaisesti ja niistä raportoidaan tutkielmassani 

anonyymisti. Mahdolliset lisäkysymykset tutkielmaani koskien voit suunnata käytännöllisen 

teologian professori Auli Vähäkankaalle sähköpostitse osoitteeseen 

auli.vahakangas@helsinki.fi.                                      

Sinun ei tarvitse liittää kirjoitukseesi yhteystietojasi. Kuitenkin, jos olet halukas antamaan 

minulle lisäksi mahdollisesti haastattelun kokemuksistasi kerrothan minulle vastauksessasi 

suostumuksestasi sekä yhteystietosi. Haastatteluja toteutetaan, jos tutkimuksen eteneminen 

niin vaatii. Tutkielma on luettavissa Helsingin yliopiston Helda-palvelun kautta sen 

valmistuttua. 

Jos kaipaat mahdollisuutta keskusteluun tai huolien jakamiseen voit ottaa yhteyttä Helsingin 

tuomiokirkkoseurakunnan työntekijään joka päivä puhelimitse klo 9–18, soittamalla 

numeroon 09 2340 6102. Puhelimessa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. 

Ystävällisin terveisin ja suruusi osaa ottaen:  Teol. kand. Heidi Meriläinen, 

heidi.merilainen@helsinki.fi 
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Liite 2. Haastattelupyyntö. 

Tutkimus hautajaisten jälkeisestä tuesta: Onko seurakunta 

tukenut sinua menetyksesi keskellä? Olisitko kaivannut 

erilaista lähestymistä menetystäsi kohtaan?  

Olen Heidi Meriläinen ja opiskelen viimeistä vuottani teologian maisteriksi. Minulla itselläni 

on useita erilaisia kokemuksia menetyksistä. Olen jakanut usean ihmisen kanssa ajatuksen 

hautajaisten jälkeisen tuen merkityksestä. Omat kokemukset herättivät kiinnostuksen aihetta 

kohtaan ja tutkinkin nyt pastoraaliteologian maisterin tutkielmassani (ent. gradu) minkälaista 

tukea läheisensä menettäneet omaiset ovat saaneet tai olisivat toivoneet saavansa 

seurakunnalta läheisensä hautajaisten jälkeen. 

Tämän kysymyksen haluan esittää nyt Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi viimeisen viiden 

vuoden aikana. Toivon, että haastattelumme aikana kuulen menetyksesi kokemuksesta, 

erityisesti tuen näkökulmasta, oli se sitten millainen tahansa. Tutkimukseni tavoite on tuoda 

tietoa siitä, miten seurakunta voisi tukea läheisensä menettäneitä parhaalla mahdollisella 

tavalla.  

Käsittelen haastattelusta saatavat aineistot ainoastaan itse henkilökohtaisesti ja niistä 

raportoidaan tutkielmassani anonyymisti. Osallistumisesi tutkimukseen on vapaaehtoista ja 

voit keskeyttää sen, syytä ilmoittamatta, missä vaiheessa tahansa. 

Mahdolliset lisäkysymykset tutkielmaani koskien voit suunnata käytännöllisen teologian 

professori Auli Vähäkankaalle sähköpostitse osoitteeseen auli.vahakangas@helsinki.fi. 

Tutkielma on luettavissa Helsingin yliopiston Helda-palvelun kautta sen valmistuttua. 

 

Ystävällisin terveisin ja suruusi osaa ottaen: 

Heidi Meriläinen, teol. kand. 

heidi.merilainen@helsinki.fi 
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Liite 3. Suostumus tutkimukseen. 
 

Suostumusasiakirja haastatteluun ja tutkielmaan osallistumisesta 

 

Tahdon osallistua pastoraaliteologian maisterin tutkielmaan, jossa tutkitaan millaista tukea 

omaisensa menettäneet ovat saaneet tai olisivat kaivanneet seurakunnalta läheisensä 

hautajaisten jälkeen. Olen saanut riittävästi tietoa tutkielman sisällöstä tutkimuksen tekijältä 

Heidin Meriläiseltä. 

Henkilöllisyyteni ei tule ilmenemään tutkimustuloksia esiteltäessä tai julkaistaessa. 

Tutkielman hyväksymisen jälkeen koko aineisto tuhotaan. Tiedän, että osallistuminen on 

vapaaehtoista ja minulla on oikeus keskeyttää haastattelu sekä tutkimuksessa mukana olo 

missä vaiheessa tutkimuksen etenemistä tahansa. Osallistumisen peruuttaminen tapahtuu 

ottamalla yhteyttä Heidi Meriläiseen sähköpostilla. 

Tutkielma on luettavissa verkossa Helsingin yliopiston Helda-palvelun kautta sen 

valmistuttua. Tutkielman arvioitu valmistusaika on kevään 2022 aikana. 

Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi kappaletta, joista toinen jää haastateltavalle ja toinen 

suostumuksen vastaanottajalle eli tutkimuksen tekijälle. 

Paikka ja aika: ____________________________________________________________ 

Tutkimukseen osallistujan allekirjoitus _________________________________________ 

ja nimenselvennys _________________________________________________________ 

Tutkijan allekirjoitus ______________________________________________ 

ja nimenselvennys__________________________________________________________ 
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Liite 4. Teemahaastattelurunko 
 

Taustatiedot: 

-Kertoisitko minulle ikäsi, uskonnollisen vakaumuksesi ja mahdollisesta suhteestasi 

seurakuntaan? 

-Kertoisitko menetyksestäsi? Kenet olet menettänyt ja milloin? Mikä oli suhteesi 

menettämääsi läheiseen? Tiedätkö mikä oli läheisesi uskonnollinen vakaumus tai mahdollinen 

suhde seurakuntaan? 

-Olitko hoitamassa läheisesi hautajaisjärjestelyjä? 

 

Seurakunnan tuki hautajaisten jälkeen: 

-Saitko seurakunnalta tukea hautajaisten jälkeen? 

-Haitko tukea itse vai tarjosiko seurakunta sitä sinulle? Koititko hakea tukea tai tarjottiinko 

sinulle sitä? 

-Millaista tukea sait? Millaista tukea kaipasit? 

 

Seurakunnan tarjoaman tuen merkitys arjessa ja surun käsittelyssä: 

-Miltä tuki tai se, ettei tukea ole saanut on tuntunut tähän saakka? 

-Onko tuki auttanut käsittelemään surua? Koetko sen vaikuttaneen surusi käsittelyyn, ettet ole 

saanut tukea? 

-Onko tuesta ollut konkreettista apua arjessasi? Onko se, ettet ole saanut tukea tuonut jotain 

konkreettista haastetta arkeesi? 

-Onko kokemuksesi muuttanut kuvaasi seurakunnasta? 

-Minkälainen käsitys sinulla on seurakunnasta yhteisönä? Sen heikkoudet ja vahvuudet? 

 

-Olisiko vielä jotain, jota haluaisit kertoa kokemuksistasi tai surustasi? 



60 

 

Liite 5. Ehdotus Suruoppaasta 
Ehdotuksessa vasemmalla ehdotus kansilehdestä ja oikealla ehdotus ensimmäisestä sivusta. 

 


