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LEPOAJASTA 
TYÖAIKAAN
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RIITTA HIEDANPÄÄ
toiminnanjohtaja, Dtl
riitta.hiedanpaa@dtl.fi

Vaikuttavaa 

ammattilaisuutta

pääkirjoitus

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 
KIRJOITUSASUN nykyaikaistamisessa ja sisällön uudel-
leen sijoittelussa hengellisen työn viranhaltijat tekivät 
huiman hypyn. Työaikaa, lue vapaa-aikaa, koskevat osat 

siirrettiin luvusta lepoajat osaan työaika. Hypähdys viime keväänä 
oli vielä teoreettinen. Työaikaa ei edelleenkään määritellä aikayk-
siköillä. Lähtökohtaisesti kalenteriviikossa on kaksi vapaapäivää, 
mikäli välttämättömät ja kiireelliset virkatehtävät eivät sitä estä. 
Kun ei ole työaikaa, ei ole työaikakorvauksiakaan. 

TYÖAIKA HENGELLISESSÄ TYÖSSÄ herättää jäsenissä toi-
veita ja pelkoja. Asiasta on käytännön kokemusta ja tutkittua 

tietoa. Raisiossa jaksotyökokeilu on päättynyt. Meilahdessa 
moduulimallia kokeillaan jo jatkoajalla. Molempia kokeiluja 

on esitelty aiemmin Dinossa. Viestit erityisesti jälkimmäi-
sestä kokeilusta ovat yksituumaisen myönteisiä, paluuta 
työajattomuuteen ei kuulemma kotiseurakunnassani 
enää ole. Kerava lähti viime helmikuussa kokeilemaan 
moduulimallia.

NÄMÄ MUUTAMAN SEURAKUNNAN KOKEMUK-
SET ovat näyttäneet todeksi tärkeimmän, hengellistä 
työtä on mahdollista tehdä siihen sopivassa työaika-

mallissa, myös leirityötä. Työaikaan siirtyminen ei ta-
pahdu kivuitta, vaikka tavoitteena on hengelliseen 

työhön sorvattu järjestelmä. Tämä tiedostaen 
Dtl:n ja KNT:n hallinnoissa pidetään silti mah-

dollisena järjestää nämä työalat seurakunnas-
sa myös työajassa. n
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LIISA RINTAKALLIOLLA ON 
VAHVA HALU VAIKUTTAA
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Kyrönjoen rantamat kylpevät ruskan kai-
kissa väreissä. Ilmajoen taajamassa, lä-
hellä kuuluisaa Jaakko Ilkan patsasta, vir-
ran ylittävällä Ilkantien sillalla on iloinen 

kohtaaminen. Ilmajoen seurakunnan diakonissa 
Liisa Rintakalliota tulee vastaan Sisko, yksi mo-
nista seurakuntatutuista. Iloinen hei, ja puhetul-
vaa riittää. Arjen värit kumpuavat keskustelussa, 
on jälleennäkemisen iloa!

– Ilmajoki on hyvin juureva, eteläpohjalainen 
pitäjä, jossa kirkko on keskellä kylää. Täällä ei vie-
rasteta kirkon työtekijöitä ja työtä saa tehdä seura-
kuntalaisten keskellä. Lähestyminen on helppoa, 
eikä tarvitse tehdä itseään tykö.

Rintakallion sanoihin on helppo yhtyä siinä sil-
lalla tarinointia kuunnellessa. Hän iloitsee työs-
sään pienistä asioista, ihmisten kohtaamisesta ja 
työyhteisön hyvästä hengestä. Ja työstään saamas-
ta palautteesta.

– Kiitos-tekstiviestillä pärjää hyvin, ja kun huo-
maa, että ihmisten asiat ovat menneet eteenpäin.

Ilmajoella Rintakallion vastuualueena ovat ke-
hitysvammatyö, yhteisvastuukeräys ja viikoittai-
nen perustyö. Ilmajoella toimii 17 diakoniapiiriä, 
joista osa on hänen vastuullaan. Seurakunnassa on 
edelleen vahvaa kyläpiiritoimintaa.

Työmuotojen puolestapuhuja
Liisa Rintakallion sanoissa on pohjalaista vakaut-
ta ja suoruutta. 

– Pohjalaisena ollaan ylpeitä siitä, mitä teh-
dään. Me tiedämme, kenenkä palveluksessa ol-
laan, olemmehan työvälineitä Jumalan maailmas-
sa ja Jeesuksen jalanjäljissä. Keskustelua kirkon 
tekemästä työstä pitäisikin nostaa niihin helmiin, 

mitä kirkossa tehdään, unohtamatta sitä suurta va-
paaehtoisten määrää kirkossa. 

Rintakallio on mukana ammattiyhdistystyössä 
ja haluaisi nostaa esille työalaa. 

– En halua olla hiljainen hissukkka, olen rei-
lu pohjalainen nainen, joka näkyy ja kuuluu, tä-
räyttää Diakoniatyöntekijöiden Liitto ry:n edusta-
jiston puheenjohtaja Rintakallio.

Diakonia- ja nuorisotyön asema tulisi Rintakal-
lion mielestä olla vahvemmin esillä, sillä näitä työ-
muotoja arvostetaan. Hän seuraa tarkasti rakenne-
uudistuksen vaiheita myös kirkossa.

– On huoli diakonia- ja nuorisotyön asemasta 
kirkossa sekä seurakuntien työntekijöiden jaksa-
misesta. Keskustelua tulisi avata rohkeammin, ja 
olen huomannut liittojen ja jäsenistön lähteneen 
nostamaan voimakkaammin esille ammattikunti-
ensa profiilia. Koen, että tulevaisuus on omissa kä-
sissämme. Itselläni on vahva halu vaikuttaa siihen, 
mitä seurakuntaelämä on ruohonjuuritasolla.

 

Silmä ei pökkää
Perheen kolmen tytön harrastukset vievät oman ai-
kansa. Lakeuksilla viihtyvä Liisa ehtii nauttimaan 
liikunnasta ja luonnosta.

– Pohjanmaan peltojen avaruus ja viljapellot 
ovat kasvun vahvuuksia. Olen maalaistalon tyt-
tönä kasvanut siihen vuodenkiertoon, että tiedän, 
mistä ruoka tulee ja mitä pitää tehdä, että maata-
loustuotteet päätyvät kuluttajalle asti. 

– Silmä ei lakeuksilla pökkää. Kun näkee sil-
mänkantamattomiin, tulee olo ja tunne, että olen 
pieni ihminen suuressa maailmassa, Jumalan ra-
kastama. Olen osa tätä sielunmaisemaa ja siitä 
saan voimaa työhöni! n

Diakoniatyö lähtee alttarilta ja palaa alttarille. 
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Diakonissa 
Liisa Rintakallion 
työhön ja omaan 
elämään laulami-
nen tuo voimaa.

Diakoniatyö 
lähtee alttarilta 
ja palaa 
alttarille!

Diakonissa Liisa Rintakallion ja 
yhden seurakuntalaisen 

Siskon kohtaamisessa on 
jälleennäkemisen iloa.

Perheen kolmen 
tytön harrastukset 
vievät oman 
aikansa.
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ajankohtaista

Syksyn kirkolliskokouksen päätöksiä
• Kirkolliskokous päätti muuttaa kirkkolakia ja kirkkojärjestystä siten, että yhteisövero-
 osuudesta luovutaan. Ehdotetun rahoituslain mukaan seurakuntien hoitamia yhteiskunnallisia 
 tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviomäärärahasta maksettavalla rahoituksella. 
 Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuuri-
 historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Esitys menee eduskunnan valmis-
 teluun ja astunee voimaan 1.1.2016 alkaen.

• Tulevaisuusvaliokunnan mietinnön esityksen mukaan perustettiin komitea, jonka tehtävänä on 
 tehdä tarpeelliset selvitykset, arvioida kirkon kokonaisorganisaation muutostarpeet ja laatia 
 esitys kirkon uudesta organisaatio- ja toimintamallista. 

• Kirkolliskokous päätti jättää raukeamaan keväällä tehdyn edustaja-aloitteen, jossa esitettiin 
 nykyisten vihkikysymysten oheen lisäkysymyksiä avioliittoon vihkimisen kaavaan uusperheiden 
 vihkimisiä varten.

• Kirkolliskokous päätti jättää raukeamaan keväällä tehdyn edustaja-aloitteen, jossa esitettiin 
 henkilöseurakuntien perustamista uudessa seurakuntarakenteessa.

Uudenmaan 
Akava-päivänä 
vierailtiin 
Snellussa
Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön 
keskus Snellu esitteli toimintaansa Uudenmaan 
Akava-päivänä 13.11. Johtava erityisnuorisotyön-
ohjaaja Mare Kinanen, erityisnuorisotyönohjaajat 
Leena Korhonen, Tiina Kinnunen, Sanna Laitinen 
ja Hensku Kettusaari kertoivat Akavan väelle, 
mitä kaikkea Snellussa tehdään. Toimialajohtaja 
diakoniapäällikkö Kirsi Rantala oli myös läsnä.
– Vaikuttavaa ja vakuuttavaa. Kirkko toimii siellä, 
missä kukaan muu ei enää toimi, totesi Akavan 
puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akavan väki kuunteli 
hartaasti, kun Snellun työn-
tekijät puhuivat kriminaali-
työstä, Saappaan toiminnasta, 
vankien lasten ryhmistä, 
seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöjen 
kohtaamisesta.

Snelllun työntekijät: 
Hensku, Sanna, Leena, 
Heidi, Mare.
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17.30  IT-Dynamo, auditorio, Piippukatu 2

17.00  alkaen jäsenyyden tarkistus ja kahvit  
Asialistalla:- sääntömääräiset asiat

VUOSIKOKOUS 13.1.2015

KNT MUKANA 
KIRKON 
KASVATUKSEN 
PÄIVILLÄ
Liiton vuosikokous järjestetään 
Kirkon Kasvatuksen päivien 
yhteydessä. Liitolla on tänäkin 
vuonna oma messuosasto, jos-
sa on osallistujakilpailuja ja ajan-
kohtaisia asioita. Jäsenhankinta 
on yhteinen asiamme. Uusien 
päivien aikana liittyneiden 
jäsenten kesken arvotaan mini-
tablettitietokone. Jäsenhankkija 
palkitaan 30 euron lahjakortilla.

KNT, Kirkkohallitus ja Diak ovat jo muutaman vuoden aikana 
tehneet yhteistyössä hiljaisen tiedon keräämistä. Hiljaisen 
tiedon keräämisen näkökulma on tulevilla päivillä esillä jo 
kolmatta kertaa. Ei vielä kiveen hakatut –tilaisuus järjestetään 
13.1. klo 18 kokoustila Antonissa teemalla Olipa kerran ja on vie-
läkin. Kuule aitoja tarinoita ja kertomuksia kasvatuksen arjesta 
ja juhlasta. Kuule tarina joka on merkityksellinen, joka on kasva-
tuksen helmi ja jonka haluaisit hakattavaksi kiveen.

Eläkeläisten osallistuminen Ei vielä kiveen hakatut -tilaisuuteen
edellyttää ilmoittautumista 5.1.2015 mennessä osoitteeseen 
jasenpalvelu@knt.fi  tai 044 595 8566, Tarja Hämäläinen.

Eläkeläiset ja tarinoista 
kiinnostuneet
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tutkittu

Yhdenmukainen 
avustuskäytäntö

T aloudellista avustamista 
osana diakoniatyötä on 
määritelty kirkkojärjes-

tyksen määritelmällä (KJ 4:3) 
diakoniasta. Kirkkojärjestyksen 
määritelmässä korostuu avun 
antaminen heille, joiden hätä on 
suurin ja joita ei muulla tavoin 
auteta. 

Talousapu ei aina kohdistu 
eniten apua tarvitseviin. Avun 
kohdistuminen on osittain sat-
tumanvaraista. Diakoniatyön ta-
loudellista avustamista ja toimin-
tatapoja koskevassa ylemmän 
ammattikorkeakoulututkinnon 
opinnäytetyössä osoitin, että asi-
akkaat, jotka olivat itse aktiivi-
sia ja osasivat ilmaista avun tar-
peensa hyvin, pääsivät todennä-
köisemmin diakoniatyöntekijän 
vastaanotolle ja saivat apua. 

Työntekijöiden henkilökoh-
taiset näkemykset taloudellisesta 
avustamisesta vaikuttivat siihen, 
miten asiakkaiden taloudellisen 
avun tarpeeseen suhtauduttiin ja 
millaista apua asiakkaat lopulta 

saivat. Taloudellinen avustami-
nen edellytti työntekijältä ajoit-
tain poistumista omalta muka-
vuusalueeltaan. Työntekijät ko-
kivat, että heidän ammattitaiton-
sa ei aina riittänyt asiakkaiden 
laajojen ja monisyisten taloudel-
listen ongelmien ratkaisemiseen. 

Haastattelemani diakonia-
työntekijät pitivät tarpeellisena 
kehittää ja yhdenmukaistaa seu-
rakuntien taloudellisen avusta-
misen toimintatapoja. Työnte-
kijöiden näkemys oli, että talou-
dellisen avustamisen käytännöt 
tarvitsevat selkiyttämistä ja ke-
hittämistä koko evankelis-luteri-
laisen kirkon tasolla. 

Avustustoiminnalle on perus-
teltua laatia vähintään seurakun-
takohtaiset avustamisen periaat-
teet ja käytännön toimintamal-
lit. Yhteinen avustuskäytäntö li-
sää asiakkaiden tasapuolisem-
paa kohtelua ja vähentää yksit-
täisten työntekijöiden käyttämää 
harkinta- ja päätösvaltaa avus-
tustilanteissa. 

Diakoniatyön taloudellisen 
avun tarve kertoo yhteiskunnas-
sa olevasta köyhyydestä ja huo-
no-osaisuudesta, johon ei ole 
pystytty vastaamaan pelkästään 
julkisilla hyvinvointipalveluilla. 
Diakoniatyöntekijät olivat yh-
tä mieltä siitä, että päävastuu ih-
misten taloudellisesta avustami-
sesta tulee olla julkisella sekto-
rilla. 

Diakoniatyön yksi tärkeä teh-
tävä on antaa ääni apua tarvitse-
ville ihmisille ja avata keskus-
telua siitä, miten taloudellinen 
apu kohdistetaan, millä perus-
tein ja millaista yhteistyötä teh-
dään ihmisten auttamiseksi. n

KAISA KÄRÄJÄMIES
Opinnäytetyö
• Taloudellinen apu diakoniatyössä 
 – Tutkimus Mikkelin tuomiorovasti-

kunnan seurakuntien taloudellisen 
avustamisen toimintatavoista ja 
kehittämistarpeista. Diakonia-
ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan 
koulutusohjelma, ylempi AMK
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Diakoniatyöntekijät pitivät tarpeellisena kehittää 
ja yhdenmukaistaa seurakuntien taloudellisen 
avustamisen toimintatapoja. Työntekijöiden 
näkemys oli, että taloudellisen avustamisen 
käytännöt tarvitsevat selkiyttämistä ja 
kehittämistä.
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Välillä kuulee kommentteja siitä, että kirk-
komme diakoniatyö on pysähtynyttä ja elää 
menneisyydessä. Välillä diakonian kerrotaan 

byrokratisoituneen ja muuttuneen virkamiestyöksi. 
Harvemmin kuulee tarkempia selityksiä siitä, mitä 
tämän suuntaisilla kommenteilla tarkoitetaan.

Millaista työtä me teemme diakoniatyössä?  
Diakoniatyössä otamme vastaan ihmisiä, joilla 

on mitä erilaisimpia kriisejä. Järjestämme erilaisia 
toimintoja, kuten diakoniaruokailuja ja -kahviloita, 
erilaisia olohuoneita, jonne olisi matala kynnys niin 
asunnottomille kuin yksinäisille. 

Meillä on erilaisia ryhmiä niin mielenterveyskun-
toutujille kuin päihderiippuvaisillekin sekä muita 
toimintoja, joiden tavoitteena on ennaltaehkäisevä 
työ, jotta ihmiset saisivat apua ennen kuin esimer-
kiksi masennus ottaa yliotteen. 

Olemme tukemassa ja selvittämässä asiakkaan 
tilannetta tarvittaessa verkostotapaamisilla eri 
toimijoiden kanssa. Pohdimme asiakkaan kanssa, 
viedäkö elatustukiasia käräjäoikeuteen, kun toinen 
osapuoli ei suostu enää maksamaan elatusmaksuja. 

Luomme hyvät kontaktit paikallisen sosiaalitoi-
miston eri osastoihin lapsista vanhuksiin velka- ja 
talousneuvontaa myöten. Autamme taloudellisesti 
niitä, jotka eivät saa toimeentulosta apua omien 
velkojensa vuoksi eivätkä siksi välttämättä pääse 
edes selvittämään omaa tilannettaan. 

Tuemme yksinhuoltajaäitiä tai -isää siihen, et-
tä hän vaatii saada ajan sosiaalityöntekijälle, jotta 
voidaan toimia ennaltaehkäisevästi koko perheen 
kannalta. Tuemme diakoniaruokailussa tavattua vä-
hävaraista, joka ei ole hakenut toimeentulotukea, 
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MERJA KORPELA
puheenjohtaja, Dtl

merja.korpela@evl.fi

puheenjohtaja

iakoniatyö 
pysähtynyttä ja byrokratisoitunutta?

koska lomakkeiden täyttö on vaikeaa tai sitten hän 
ei ole edes tiennyt, että hänelle 
kuuluisi sosiaalilain mukaisia etuja.

Teemme kriisirahastohakemuk-
sia asiakkaan tai perheen häätöuh-
kan tai muun taloudellisen hädän 
hetkellä kriisin ratkaisemiseksi mil-
loin kirkkohallituksen, milloin 
hiippakunnan tai omien yh-
tymien kriisirahastoihin.

Kaiken tämän keskellä 
asiakas voi olla niin rikki, 
että vain me olemme se 
työntekijä, jonka luona 
hän voi käydä keskus-
telemassa, koska muuta 
paikkaa ei ole. Ei ole rahaa 
yksityiselle sektorille tai ei 
ole saanut lähetettä psy-
kiatrian poliklinikalle. 

Tämän kaiken keskellä 
tulee mieleen kysymys, 
ketkä ja mitkä tahot puo-
lustavat ja kannustavat 
meitä  tekemään tätä dia-
koniatyötä, jotta näillä re-
sursseillamme jaksamme 
uudestaan ja uudestaan 
kohdata kriisissä olevia 
ihmisiä.

Tämäkö on pysähty-
nyttä ja byrokratisoitu-
nutta diakoniatyötä? n
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MONISTETAAN 
OSAAMINEN

maine ja tuotteistaminen
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Henkilöstö on organisaation 
tärkein voimavara. Hyvämainei-
sessa työpaikassa on kiva tehdä 
töitä. Kun hyväksi havaitut toi-
mintamallit monistetaan, ne 
ovat kaikkien käytettävissä. 
Tätä kutsutaan tuotteistamiseksi. 
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Maine lähtee
 aina organisaation 
sisältä.

maine ja tuotteistaminen

Mainetta pitää rakentaa ja huoltaa kuin 
rakennusta. Ilman kunnollisia piirus-
tuksia, huolellista suunnittelua, kes-
täviä perustoja ja laadukkaita mate-

riaaleja ei synny taloa – eikä mainetta. Hyvä mai-
ne tarvitsee lisäksi hyviä ihmisiä rakentamaan si-
tä. Ja kuten talostakin, myös hyvästä maineesta 
on huolehdittava. Näin määrittelevät maineenhal-
lintaa valtiotieteiden tohtori Pekka Aula ja valtio-
tieteiden maisteri Jouni Heinonen kirjassaan Mai-
neen uusi aalto. 

Todellinen onnistuminen on kiinni haalaripu-
kuisista naisista ja miehistä, jotka itseään säästä-
mättä huhkivat työmaalla. Maine lähtee aina orga-
nisaation sisältä. Työntekijät ovat maineen suurlä-
hettiläitä. Vaikka väki vaihtuu, hyvin pidetty talo 
pysyy ennallaan, kirjassa sanotaan.

Mitä hyötyä hyvästä maineesta sitten on? Aulan 
ja Heinosen mukaan hyvämaineiset organisaatiot 
saavat esimerkiksi korkealuokkaista ja taitavaa työ-
voimaa, koska ihmiset hakeutuvat mielellään töi-
hin sellaisiin paikkoihin, joilla on hyvä työnanta-
jamaine. Niissä myös pysytään huonomaineisem-
pia pidempään. 

Inhimilliset piirteet
Organisaatio saa muotonsa niin rakennuksissa, 
kaavioissa, prosesseissa ja logoissa. Silti ei ole ole-
massa yhtä yritystä. Se on kaikille sidosryhmille 
erilainen. Jokainen niistä muodostaa oman käsi-
tyksensä. Näiden käsitysten ja näkemysten pitäi-
si olla suunnilleen yhtenäisiä, jotta yhteistyö olisi 
mahdollista sidosryhmien välillä. 

Myös työntekijät jakavat työpaikasta erilaisia 
näkemyksiä. Merkitykset voivat poiketa paljonkin 
toisistaan.

Jostain syystä organisaation inhimilliset teki-
jät eli työntekijät koetaan tavoitteiden esteinä, jot-
ka ”pitää poistaa säännöillä ja menettelyillä, jot-
ka motivoivat, kehittävät yhteishenkeä, herättävät 
uskollisuutta, valikoivat, kouluttavat, kehittävät ja 
palkitsevat ihmisiä, edistävät yhteisiä uskomuksia 
ja missioita sekä saavat organisaatiossa aikaan har-
moniaa”. Edellä mainittu ei kuvaa ihmisyyttä. 

Se on totta, että organisaatio heijastaa siihen 
kuuluvien ihmisten visioita, normeja, intohimo-
ja ja uskomuksia. Työntekijät keskustelevat, riite-
levät, vihaavat, sopivat, rakastavat ja eroavat. Näi-
tä ”esteitä” ei oikein voi poistaa.

Hyvämaineisessa organisaatiossa on usein hyvä 
fiilis tehdä töitä, hyvä pohjavire. Se kantaa ja kan-
nattelee työntekijöitä. Joskus ristiriidan ilmaantu-
essa sanotaan, että aina voi lähteä pois. Tämä on 
harvalle kuitenkaan vaihtoehto. Työelämä on jat-
kuvaa tasapainoilua, ja hyvä pohjavire saattaa pi-
tää yhdessä ja työntää eteenpäin vaikeuksista huo-
limatta. 
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Työntekijät jakavat 
työpaikasta erilaisia 
näkemyksiä.

Turuilla ja toreilla
Kirjassa viitataan tutkimukseen, jonka mukaan 
motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö saa aikaan 
menestyksen. Tämä ei kai ole uutta. Enää pitää 
saada ylin johto tajuamaan, että henkilökuntaan 
on satsattava. Miten ihmisiä kohdellaan, miten hei-
tä johdetaan? Henkilöstön erilaisuus on analysoita-
va. On nuoria, vanhoja, kokeneita, tulokkaita, tai-
tavia, vähemmän taitavia, lapsellisia, lapsettomia, 
eronneita, sinkkuja, naimisissa olevia, demareita, 
kokoomuslaisia, vihreitä. Miten kaikki nämä eri-
laiset ihmiset huomioidaan henkilöstöhallinnossa 
tai sisäisessä viestinnässä? 

Jokainen työntekijä puhuu työstään myös työ-
ajan ulkopuolella. Hän kertoo kotona, miten töis-
sä on mennyt. Hän kuvaa ystävälleen, miten työ-
paikalla hoidetaan asioita. Hän soittaa vanhemmil-
leen ja ihmettelee, miten jaksaa. Hän kirjoittaa Fa-
cebookiin pomon edesottamuksista. Kaikki tämä 
rakentaa myös työnantajamainetta. 

Organisaation maine rakentuu julkisilla aree-
noilla, joissa ihmiset kokoontuvat. He keskustele-
vat organisaation tuotteista tai palveluista, johta-
misesta ja muista asioista. 

Aula ja Heinonen listaavat neljä mainejulki-
suutta. Mediajulkisuuteen kuuluu lehdistö, radio 
ja telkkari. Sosiaalisen median muotoja ovat muun 
muassa Facebook, Twitter ja LinkedIn. Asiantun-
tijajulkisuus käsittää seminaarit ja konferenssit. Sit-
ten on vielä henkilökohtaisella tasolla käytävät kes-
kustelut esimerkiksi perheen parissa. 

Jotta organisaatio voisi olla suunnannäyttäjä, 
pitää innovaatiot saada kaikkien työntekijöiden jo-
kapäiväiseen arkeen. Työilmapiirin on oltava sel-
lainen, että jokainen työntekijä voi antaa paras-
taan. Kokeilut ja virheet ovat sallittuja. Uteliaisuu-
teen, jatkuvaan oppimiseen ja keskusteluun roh-
kaistaan. 
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maine ja tuotteistaminen

Mikään osaaminen ei 
ole niin ainutlaatuista, 
etteikö sitä voisi 
tuotteistaa tai 
jalostaa.

Palvelut pakettiin
Tuotteistaminen tarkoittaa työtä, jonka tulokse-
na asiantuntemus tai osaaminen jalostuu myynti- 
markkinointi- ja toimituskelpoiseksi palvelutuot-
teeksi. Jari Parantaisen teos Tuotteistaminen, Ra-
kenna palvelusta tuote 10 päivässä kuvaa tuotteistami-
sen vaiheita. 

Tuotteistamisessa määritellään ja täsmennetään 
palvelut tarkemmin. Asiakkaille tarjottavien palve-
luiden tarkoitus, sisältö, kustannukset ja muut omi-
naisuudet määritellään. Esimerkiksi kotikäyntipal-
veluissa iäkkäät ihmiset voivat itse olla mukana 
suunnittelemassa ja arvioimassa palveluja. Kan-
nattaa myös selvittää, onko vastaavanlaisia palve-
luja jo olemassa.

Tuotteistamisen etenemistä voi kuvata seu-
raavasti: Ensimmäisiä ituja on havaittavissa, kun 
asiantuntija alkaa monistaa hyväksi havaittuja toi-
mintamalleja ja yhdistää niitä uuteen. Pyörää ei 
tarvitse keksiä aina uudelleen. Kun palvelu alkaa 
hahmottua, se saa nimen. Kun palvelun sisältö on 
vakiintunut, voidaan miettiä, mitä se maksaa. Seu-
raavaksi asiantuntija voi alkaa kouluttaa muita, ja 
palvelu alkaa monistua. Tämä vaihe on ratkaise-
va. Sitten dokumentoidaan palvelun vaiheet. Sitä 
voidaan toistaa organisaation ulkopuolella. Palve-
lu kannattaa jakaa moduuleihin, joista voi räätä-
löidä kohderyhmälle sopivan paketin. Viimeisessä 
vaiheessa palvelupaketin voi lisensoida ja jälleen-
myydä. Osaaminen on siirrettävissä ammattilaisel-
ta toiselle ilman että joutuu henkilökohtaisesti kou-
luttamaan toisen.

Parantaisen mukaan mikään osaaminen ei ole 
niin ainutlaatuista, etteikö sitä voisi tuotteistaa tai 
jalostaa. Tuotteistamisen avulla voi monistaa taito-
ja niin, että muutkin voivat niitä hyödyntää. Osaa-
misen monistamisesta esimerkkeinä käyvät kirjat, 
koulutukset, ohjeet. Dokumentointi on siis kaiken 
a ja o. 

Kun palvelu on tuotteistettu, toiminta on läpi-
näkyvää. Kaikki tietävät, mitä on tarjolla ja mitä 
mikin maksaa. Kaikille pitäisi olla selvää, miten 
toimitaan, kun palvelu on dokumentoitu. n

Lähteet
Pekka Aula ja Jouni Heinonen, Maineen uusi aalto, Talentum
Jari Parantainen, Rakenna palvelusta tuote 10 päivässä, 
Tuotteistaminen, Talentum
www.thl.fi, tuotteistaminen
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Dosentti Valdemar Kallunki tutki kirkkohal-
lituksen toimeksiantona, mikä on kirkon 
nykyinen ja tulevaisuudessa mahdollinen 

rooli hyvinvointipalvelujen tuottajana ja yhteistyö-
kumppanina. Yhteistyön kolmas polku – Palvelurooli 
kirkon yhteiskunnallisen aseman uudistajana -raport-
ti julkaistiin Helsingin kirjamessuilla lokakuussa. 

– Lähtökohta ei ollut taloudellinen vaan se, 
onko julkiseen palvelutuotantoon osallistuminen 
mielekästä ja mahdollista kirkon toimintaa. Mikä 
merkitys palvelutuotannolla olisi kirkolle?

Kallungin mukaan maailmalla kehitys on men-
nyt siihen suuntaan, että uskontolähtöisillä toimi-
joilla on yhä paremmat mahdollisuudet osallis-
tua palvelutuotantoon. Näin on ainakin USA:ssa, 
Isossa-Britanniassa ja myös muissa pohjoismaissa. 

Ennen kuin kirkko laajentaa hyvinvointipalve-
luiden toimintaansa, on vastattava moneen kysy-
mykseen. 

– Miten toiminta organisoidaan? Minkälaisia 
palveluja tarjotaan?

Kallunki teki seurakunnille kohdennetun kyse-
lyn. Työaloista diakoniatyö suhtautuu kriittisem-
min palvelurooliin kuin nuorisotyö.

– Kasvatustyössä on helpompi lähteä toteut-
tamaan palveluroolia, koska ihmisten käsitys sii-
tä, mikä on kirkon rooli, on selkeämpi. Koululais-
ten aamu- ja iltapäivätoimintaa on toteutettu osto-
palveluna. Profiloituminen on yksinkertaisempaa, 
koska työalalla ei ole yhtä vahvaa yhteiskuntakriit-
tistä perinnettä kuin diakonialla.

Julkinen sektori asettaa palvelutuotannon laa-
tustandardit. Kallungin mukaan ostopalvelusopi-
muksia paremmin kirkolle sopisi palveluseteleihin 
perustuva toiminta. Ostopalvelusopimuksissa ko-
rostuu kilpailun merkitys eikä niille ole aina tarjol-
la vaihtoehtoista palvelua. 

– Profiloituminen on ydinkysymys palvelu-
tuotannossa. Miten kirkko pystyy profiloitumaan 

KIRKOSTA HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAJA?

maallisen toiminnan alueella? Miten hengellinen 
toimija kirkko voi palvelutuotannossa olla? Uskon-
nonvapauden kannalta on tärkeää, että maallisuus 
tai uskonnollisuus liitetään selkeästi palvelua kos-
kevaan viestintään. Tällöin asiakas tietää, mitä saa.

Parhaiten palveluiden tarjoaminen onnistui-
si Kallungin mukaan keskisuurista kaupungeis-
ta ylöspäin. Palvelutuotannon kehittäminen edel-
lyttää monipuolista osaamista. Suuremmilla paik-
kakunnilla on todennäköisimmin myös toiminnan 
tarvitsemia tiloja. 

Tulosten perusteella kirkko haluaa linjata rooli-
aan julkisten palvelujen tuottajana ja arvioida sen 
merkitystä seurakuntien hengelliselle ja sosiaali-
selle työlle. Päätös tehdään ensi vuoden loppuun 
mennessä.

– Kirkon pitää päättää palvelutuotantoon lähti-
essään, mitä se toiminnalla tavoittelee. Keskeinen 
kysymys on tällöin suhde hengellisyyteen. 

Kallungin mukaan kirkko valitsee todennäköi-
sesti hengellisen palveluntuottajan polun, joka ei 
ole välttämättä taloudellisesti kovin merkittävä. 
Palvelutuotanto tukisi kuitenkin kirkon läsnäoloa 
yhteiskunnassa. 

Johtaja Kalle Kuusimäki sanoo, että työsken-
telyä varten asetetaan työryhmä, joka pyrkii laa-
timaan suosituksen, miten olisi hyvä edetä. Työ-
ryhmän puheenjohtaja on piispa Seppo Häkkinen. 

- Kyse ei siis ole päätöksestä, vaan toimintasuo-
situksesta: seurakunnat ja eritoten säätiöt ja järjes-
töt toimivat ja päättävät tässä sitten itsenäisesti.

Valdemar Kallunki, Yhteistyön kolmas polku 
– Palvelurooli kirkon yhteiskunnallisen 

aseman uudistajana -raportti, 
Kirkon tutkimuskeskus, 2014
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Tiedätkö  
mitä osaat?

1 2

4

6

5

Mitä osaat? 
(Ammatillinen koulutus)

Mitä erikoisosaamista sinulla on? 
(Lisäkoulutukset, kurssit, muu 
osaaminen)

Miten käytät osaamistasi 
ja erikoisosaamistasi? 
(Työssä ja muualla?)

Näkyykö ja tiedetäänkö 
osaamisesi? Miten saisit 
sen käyttöön ja näkyväksi? 

Miten ylläpidät ja 
kehität itseäsi ja 
taitojasi?

Missä olet omimmillasi 
ja mistä nautit? Mitä uutta 
kohti voisit kulkea? 3

pitsalaatikko

Kuulostaako brändäykseltä? Sitä se on. Voit lukea lisää brändäyksestä: 
Katleena Kortesuo: Tee itsestäsi brändi. Asiantuntijaviestintä livenä ja verkossa.

Käytä työpaikalla kehittämispäivässä, isoskoulutuksessa, 
vapaaehtoisten tai työtiimin kanssa!
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ARJA LUSA
toiminnanjohtaja, KNT

arja.lusa@knt.fi

toiminnanjohtaja

Tätä palstaa kirjoittaessa on meneillään kir-
kolliskokousviikko. Viestit eri foorumeilla 
kertovat, että seurakuntarakenteen uudis-

tamisesta on puhuttu kokouksessa, vaikka se ei var-
sinaisesti ole asialistalla. Seurakuntayhtymämallin 
rinnalle on käytäväkeskusteluissa tuotu kertaalleen 
hylätty hiippakuntamalli hieman uudessa kuosissa. 
Esityksen tuojat haluavat osoittaa keskustelun ava-
uksella yhtymämallin heikkoudet.

Kirkon hallintorakenteen uudistamisessa on 
analogiaa kunta- ja sote-uudistukselle. Kaikkia 
uudistuksia perustellaan kustannustehokkuudella, 
palveluiden tasapuolisella saatavuudella, hallinnon 
keventämisellä ja johtamisjärjestelmän selkiyttämi-
sellä erilaisilla hallintomalleilla. 

Nuoriso- ja diakoniatyöntekijöitä luonnollises-
ti kiinnostaa, miten oma työ tullaan järjestämään 
siinä paikallisseurakunnassa, jossa kukin on töissä. 
Kaikille hallintomalleille on yhteistä se, että pai-
kallisseurakunta on kaiken toiminnan keskus ja 
perusyksikkö, jonka toiminta tullaan jatkossakin 
turvaamaan. Kaikissa malleissa korostetaan, että 
oli hallintomalli mikä tahansa, kaikille perus- ja eri-
tyistyömuodoille tulee turvata riittävät resurssit.

Mikään esitys ei selkeäsanaisesti avaa sitä, mitä 
tarkoittaa riittävät resurssit, kuka niistä päättää ja 
missä resursseista päätetään. Kirkkohallitus tuottaa 
toistuvasti uutisia ja tilastoja tulevaisuuden uhka-
kuvista, että kaikkeen siihen, mitä nyt tehdään, ei 
ole jatkossa varaa. Mihin sitten on varaa? Uskon, 
että kaikkeen siihen mitä koetaan ensiarvoisen 
tärkeäksi.

Mutta mitä ne tärkeimmät asiat ovat, siitä 
käydään kulisseissa pääsääntöisesti ammattiryh-

mittäin kuumaa keskustelua. Keskustelua käydään 
myös nuoriso- ja diakoniatyöntekijöiden omissa 
toimistoissa. Sitä käydään myös ammattijärjestöis-
sä. Ammattijärjestöt seuraavat aktiivisesti sivusta, 
mitä erityisesti kirkolliskokouksen valiokunnat asi-
asta keskustelevat ja esittävät. Tilanne on monella 
tavalla keskeneräinen ja selkiytymätön.

KNT:lle ja Dtl:lle ei riitä, että ollaan huolissaan 
vaan pyritään myös vaikuttamaan tulevaisuu-
teen. Runebergin päivänä 5.2.2015 järjestetään 
YHTEIS=VOIMA -vaikuttajaseminaari kirkon kes-
keisille päättäjille. Seminaari on kutsuseminaari, 
jonka aiheena ovat diakonia- ja nuorisotyön vir-
kojen tulevaisuus sekä seurakuntien väliportaan 
hallinto tulevassa rakenteessa. 

Seminaarissa jaetaan 
teesit diakonia-ja nuoriso-
työn hyvälle tulevaisuu-
delle ja riittäville resurs-
seille. Haluamme viestiä, 
että nuoriso- ja diakonia-
työntekijät ovat yhdessä päät-
täjien kanssa rakentamassa 
tulevaisuutta. Haastamme 
päättäjät dialogiin, että il-
man kasvatus- ja diakonia-
työtä kirkko ei ole se kirkko, 
jota seurakuntalaiset haluavat. 
Haluamme kuulla päättäjiltä, 
millaisen toimintaympäristön ja 
resurssit he antavat työntekijöille. 
Diakonia- ja nuorisotyöntekijät 
ovat kirkon tulevaisuuden tekijöi-
tä. n

S
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kiertoartikkeli

ONKO ESIMIEHILLÄKIN OIKEUS 
KOHTUULLISTAA TYÖTÄÄN?

Vaikeina taloudellisina aikoina esimiehet joutuvat 
vastaamaan siitä, että heidän yksikkönsä saavuttaa 
vaaditut tulokset. Samalla asiakkaiden on tultava

 palvelluiksi. Hyvän ilmapiirin ylläpitäminen ei ole helppoa 
varsinkaan silloin, kun organisaatiot vähentävät henkilö-

kuntaansa ja alaiset ovat YT-neuvottelujen kohteena.

T ällaisten ristipaineiden keskellä esimiehet 
kasvattavat herkästi omia työponnistelu-
jaan. Uhkaksi nousee kohtuuden rajojen 
ylittäminen ja ajautuminen kuormitusti-

lanteeseen, jossa ei enää nauti työstään eikä ehkä 
hallitse aina käyttäytymistäänkään riittävästi.

Esimiestyön paineista puhutaan nykyisin pal-
jon, mutta millaisina asiat todellisuudessa hah-
mottuvat? 

Tietoa löytyy kyselytutkimuksesta, joka on suo-
ritettu osana Tekesin tukemaa dialogisen johtami-
sen tutkimusohjelmaa. Itse vastaan Työterveyslai-
toksella työn kohtuullistamista käsittelevästä osa-
tutkimuksesta.

Aineisto on koottu tutkimusohjelmaan osallis-
tuneiden organisaatioiden keskuudessa, ja se pai-
nottuu julkisiin hyvinvointipalveluihin ja kolman-
teen sektoriin. Vajaasta tuhannesta vastaajasta esi-
miehiä on runsas sata.

Noin neljä viidennestä esimiehistä koki työnsä 
merkitykselliseksi ja tärkeäksi ja 55 prosenttia saat-
toi toteuttaa itseään työssään. Vain runsas neljän-

nes arvioi työyhteisönsä virallisten arvojen toteu-
tuvan jokapäiväisessä työssä, ja 16 prosenttia arvi-
oi työnsä tavoitteet sopivasti mitoitetuiksi annettui-
hin resursseihin nähden. Ainoastaan yksi esimies 
sanoi kokevansa työssä alikuormitusta. Alle 9 pro-
senttia esimiehistä arvioi voivansa vaikuttaa työn-
sä määrään ja sen aiheuttamiin paineisiinsa ja va-
jaat 16 prosenttia työtahtiinsa.

Muodikas downshiftaaminen
Myönteisten vastausten prosenttiosuuksien pie-
neneminen kertoo työhönsä sitoutuneista ja sitä 
arvostavista esimiehistä, jotka kuitenkin joutuvat 
työskentelemään paineen alla ja jotka näkevät, mi-
ten vaikea on saada asiat hoitumaan käytännössä 
siten kuin virallisten arvojen mukaan pitäisi.

Yksilöt voivat valita, haluavatko he pysyä mu-
kana oravanpyörässä vai kohtuullistaa työtään esi-
merkiksi vähentämällä työnsä määrää tai luopu-
malla esimiesasemasta. 
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Viime aikoinahan on keskusteltu ja myös väitel-
ty paljon niin kutsutusta downshiftaamisesta. Ky-
selyssämme kaikista vastaajista 13 prosenttia (esi-
miehistä 10 prosenttia) ilmoitti jo kohtuullista-
neensa työtään. Kahdeksan prosenttia (esimiehis-
tä 3 prosenttia) ilmoitti harkitsevansa downshiftaa-
mista, 51 prosenttia (esimiehistä 59 prosenttia) ker-
toi asian kiinnostavan periaatteessa ja 26 prosent-
tia (esimiehistä 28 prosenttia) katsoi, ettei asia kos-
ke heitä.

Antti Kasvio työskentelee Työterveyslaitoksella vanhempana 
tutkijana erityisalueena työelämän yhteiskuntatieteellinen 
tutkimus. Hän on julkaissut tänä vuonna kirjan Kestävä työ ja 
hyvä elämä (Gaudeamus). Hän on myös kirjoittanut Susanna 
Lundellin kanssa työn kohtuullistamista käsittelevän kirjan, 
joka on tarkoitus saada ulos TTL:n julkaisuna vuoden 2014 
lopulla.

Kiristyvistä suorituspaineista huolimatta lä-
heskään kaikki suomalaiset eivät siis ole oikopää-
tä lähdössä downshiftaamaan, vaikka kyse on jon-
kinasteisesta muoti-ilmiöstä. Tämä on ymmärret-
tävää, sillä nykyajan työelämässä pudotuksia tulee 
monille tahtomattakin. Ja kun kaikkialla puhutaan 
tarpeesta lisätä tehdyn työn määrää, työnsä vähen-
täjä voi kokea itsensä pinnariksi.

Yksilölliset työjärjestelyt
Tutkimuksessamme perehdyttiin lähemmin työn 
kohtuullistamisratkaisuihin, ja niistä saatuihin ko-
kemuksiin kahdessa suuressa organisaatiossa. Ai-
neistojen valossa kävi selkeästi ilmi, että erilaiset 
työhön liittyvien yksilöllisten järjestelyjen tarpeet, 
joihin liittyi myös ajoittainen tai pysyvämpi työ-
määrän vähentäminen, ovat nykyajan työelämäs-
sä selvästi lisääntyneet. Sellaisia toteuttaneet oli-
vat valtaosin varsin tyytyväisiä muuttuneeseen ti-
lanteeseensa. Työyhteisötkin saivat monesti uutta 
virettä, vaikka järjestelyt aiheuttivat paljon lisätyö-
tä esimiehille.

Kehittämällä toimintakulttuureja oikeaan suun-
taan ja sovittamalla eri osapuolten tarpeet mielek-
käällä tavalla yhteen – mihin tarvitaan dialogista 
johtamista – on mahdollista edetä vaihtelevam-
paan ja monimuotoisempaan työelämään, josta 
hyötyvät niin kansalaiset, organisaatiot kuin koko 
yhteiskuntakin. Voidaan luoda työkaluja, joiden 
avulla esimiehet selviävät tarvittavista järjestelyis-
tä paljon nykyistä helpommin. n
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KIRKON ELÄKEJÄRJESTELMÄ
Jokaisen ihmisen elämän- ja työhistoria on ainut-

kertainen. Monet seikat vaikuttavat kunkin lopulliseen 
eläkepalkkaan järjestelmästä riippumatta.

S yksyn kiihkein työmark-
kinakeskustelu on käyty 
vuoden 2017 työeläkeuu-

distuksesta. Työmarkkinakes-
kusjärjestöt Akavaa lukuun otta-
matta allekirjoittivat 26.9.2014 
neuvottelutuloksen uudeksi työ-
eläkeratkaisuksi. Maan hallitus 
hyväksyi sen 4.10., koska kat-
soi valtiovallan asettamien ta-
voitteiden täyttyvän. Sosiaali- ja 
terveysministeriössä on aloitettu 
eläkeuudistusta koskeva lainval-
mistelu, josta se tulee seuraavan 
eduskunnan päätettäväksi ensi 
vuoden alkupuolella. Akava on 
mukana lainvalmistelussa.

Uuden työeläkejärjestelmän 
sisältö
Vuoden 2017 alusta alkaen työ-
eläkettä karttuu 1,5 prosenttia 
palkkatulosta vuodessa. Työelä-
kettä alkaa karttua jo 17 vuodes-
ta alkaen työssäoloajalta. Siirty-
mäkauden korotettu karttuma 
53–62-vuotiaille on 1,7 prosent-
tia  31.12.2025 saakka. 

Työntekijän työeläkevakuu-
tusmaksun vähentäminen eläk-
keen perusteena olevasta palkas-
ta lakkaa. Jos työntekijä ei käytä 
oikeuttaan vanhuuseläkkeeseen 
vaan jatkaa töissä, kertynyt-
tä eläkettä tarkistetaan 0,4 pro-
senttia (lykkäyskorotus) jokaista 

työssäolokuukautta kohti.
Vanhuuseläkkeen alaikärajaa 

nostetaan 1.1.2017 alkaen vuon-
na 1955 syntyneistä alkaen 3 
kuukautta jokaista syntymävuot-
ta kohti, kunnes vanhuuseläk-
keen alaikäraja on 65 vuotta.

Työuraeläkkeelle on mahdol-
lista jäädä jo ennen vanhuuselä-
keikärajan saavuttamista. Vä-
hintään 38 vuoden työuran teh-
neet, joiden työ on ollut fyysises-
ti tai psykososiaalisesti kuormit-
tavaa, on mahdollista jäädä eläk-
keelle. Työuraeläkkeelle jäämi-
sen edellytyksenä ovat hakijan 
omat selvitykset ja työterveys-
huollon lausunto nykyisen sekä 
mahdollisesti aiemman työn ra-
sittavuuden aiheuttamasta työ-
kykyalenemasta. 

Osa-aikaeläke korvataan osit-
taisella varhennetulla vanhuus-
eläkkeellä, johon työntekijällä 
on oikeus 61 ikävuoden jälkeen 
siihen saakka kunnes hän siirtyy 
vanhuuseläkkeelle. Osittainen 
varhennettu vanhuuseläke on 25 
tai 50 prosenttia eläkkeestä. 

Uudistus ei muuta tähän 
saakka kertyneitä eläkkeitä. 

Vaikutukset kirkon 
työntekijöille
Akavan mielestä eläkeratkai-
su ei riittävässä määrin ota huo-

mioon koulutettua, naisvaltais-
ta ja julkisen sektorin jäsenkun-
taa. Korkeasti koulutetut aloit-
tavat työelämän kunnolla vasta 
25–26-vuotiaina, kun teollisuus-
alojen ammattilaiset voivat aloit-
taa työssään jo 17–18-vuotiaina. 
Pelkästään jo koulutusaika vä-
hentää akavalaisten työntekijöi-
den eläkkeenkarttumisaikaa 10–
15 prosenttia. Perhevapaista ker-
tyy helposti vielä toinen moko-
ma, jolloin eläkettä karttuu pa-
himmillaan 20–30 prosenttia vä-
hemmän kuin 18-vuotiaasta as-
ti täysipäiväisesti töissä olleella. 
Niin sanotun superkarttuman 
poistaminen vähentää kannus-
tavuutta jatkaa töissä yli van-
huuseläkeikärajan jälkeen. 

Kirkon alalla keskimääräi-
nen eläkkeelle jäämisikä on jo 
tällä hetkellä 64,4 vuotta. Eläke-
uudistus merkitsee huononnus-
ta kirkon työntekijöiden eläk-
keeseen. Väliinputoajia ovat eri-
tyisesti 40–50-vuotiaat, jotka 
ovat ehtineet kartuttaa eläket-
tään vain osasta palkastaan, 23 
ikävuodesta alkaen. Kertyneestä 
eläkkeestä on poistettu palkan-
saajan eläkemaksu ja uudistuk-
sessa heiltä poistuvat myös su-
perkarttumat. Heidän odotetta-
vissa oleva eläkkeensä voi las-
kea 10–20 prosenttia, vaikka elä-
keikä samalla nousee.
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Kirkon viranhaltijat ja työn-
tekijät ovat kirkon eläkelain pii-
rissä. Eläkelakia tultaneen muut-
tamaan vastaamaan eläkeneu-
vottelutulosta. Eläkelaki kuuluu 
kirkkolakikokonaisuuteen, josta 
kirkolla on yksinomainen aloite-
oikeus eduskunnalle. 

Kirkon erityinen ammatillinen 
eläkeikä
Eläkejärjestelmiä on uudistettu 
noin 10 vuoden välein. 1.7.1989 
tuli voimaan varhaiseläkkei-
tä koskeva asetus. Tässä yhte-
ydessä myös kirkossa varattiin 
muutamille ammattinimikkeille 
mahdollisuus tietyin edellytyk-
sin valita, haluaako jäädä van-
han eläkeikäjärjestelmän piiriin 
ja valita erityinen ammatillinen 
eläkeikä. Valintaoikeudet olivat 

toisensa poissulkevia. Tämä va-
lintaoikeus oli henkilöillä, jot-
ka toimivat diakonia- ja nuori-
sotyössä seuraavissa tehtäväni-
mikkeissä: sairaanhoitaja, dia-
konissa, kodeissa kiertävä sosi-
aalityöntekijä tai kodinhoitaja, 
nuorisotyönohjaaja tai nuoriso-
työssä oleva diakoni.

Näillä tehtävänimikkeillä elä-
keikä oli 60 vuotta, paitsi ensiksi 
mainituilla, joilla se oli 58 vuot-
ta. Valintaoikeus oli henkilöllä, 
jolla oli vähintään 1 kuukauden 
palvelussuhde 30.6.–1.7.1989 
tai oli ollut ennen 1.7.1989 asi-
anomaisella tehtävänimikkeellä 
vähintään 12 vuotta 40 vuoden 
täyttämisen jälkeen tai joka tu-
li asianomaiselle tehtävänimik-
keelle viimeistään 30.6.1999.

Valintaoikeuden piiriin kuu-
luville Kirkon eläkelaitos lähetti 
kirjeen, jossa valintaoikeudesta 
kerrottiin. Valintaoikeus päättyi 
30.6.1999, ja se oli peruuttama-
ton. Ne, jotka eivät tuota valin-
taa tehneet tai muuten eivät ol-
leet valintaan oikeutettuja, siir-
tyivät uuden eläkelainsäädän-
nön piiriin. 

Tämän syksyn eläkeratkai-
su ei muuttanut erityisen eläke-
iän valinneiden päätöstä. Kirkon 
eläkelain alaisessa palveluksessa 
olevia oli vuoden 2011 lopussa 
20 407 henkilöä, joista 255 hen-
kilöllä eläkeikä on alle 63 vuot-
ta. Vuoden 2017 alkaen uuden 
työeläkejärjestelmän voimaan 
tullessa heitä on enää 177. 

Nykyinen järjestelmä
Edellinen suuri työeläkejärjes-
telmän muutos tuli voimaan 
1.1.2005. Kirkon eläkejärjestel-
mään tuli tuolloin samat muu-
tokset kuin muilla sektoreilla. 
Vanhuuseläkkeelle voi jäädä va-
lintansa mukaan 63–68 ikävuo-
den välillä tai niin sanotussa 
henkilökohtaisessa eläkeiässä. 
Eläkettä karttuu vuodessa 1,5 
prosenttia 18–52-vuotiailla, 1,9 
prosenttia 53–63-vuotiailla ja 
4.5 prosenttia (superkarttuma) 
63–68-vuotiailla. 

KiEL:n erityispiirteet, kuten 
henkilökohtainen eläkeikä, eläk-
keen karttuminen, valittu erityi-
nen ammatillinen eläkeikä ja nii-
tä koskevat suojaukset säilyivät, 
mikäli työntekijä jatkaa työssä 
omaan henkilökohtaiseen eläke-
ikään saakka. 

Erityisen ammatillisen eläke-
valinnan tehneiden tilanne hel-
pottui, kun valintapäätös ei rau-
ennut virasta toiseen siirryttäes-
sä vaan sopimus säilyi voimas-
saolevana, kunhan palvelussuh-
de säilyi kirkossa. Lisäksi valin-
nan tehneillä on oikeus jäädä 
osa-aikaeläkkeelle, mikä aiem-
min ei ollut mahdollista. Jokai-
sen ihmisen elämän- ja työhisto-
ria on ainutkertainen, joten nä-
mä seikat vaikuttavat viime kä-
dessä kunkin lopulliseen eläke-
palkkaan järjestelmästä riippu-
matta. n

PÄHKINÄNKUORESSA

Eläkeuudistus 
merkitsee 

huononnusta 
kirkon 

työntekijöiden 
eläkkeeseen.
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Jos työntekijä 
saa varoituksen 

velvollisuuksien rikkomisen 
tai laiminlyömisen johdosta, mitä 

se tarkoittaa ja mihin se voi johtaa?

VAROITUS TYÖNTEKIJÄLLE 

Viranhaltijaa tai työn-
tekijää ei saa irtisa-
noa velvollisuuksien 
rikkomisen tai laimin-

lyömisen vuoksi ennen kuin hä-
nelle on annettu varoituksen 
kautta mahdollisuus korjata 
virheellinen menettelynsä. Se-
kä kirkkolaissa että työsopimus-
laissa on samansisältöinen sään-
nös asiasta (kirkkolaki 6 luku 50 
§ 3 momentti ja työsopimuslaki 
7 luku 2 § 3 momentti). Lisäk-
si kirkkolaissa todetaan, että vi-
ranhaltijalle voidaan antaa va-
roitus, kun hän on rikkonut tai 
laiminlyönyt virkasuhteeseen 
kuuluvia velvoitteitaan (kirkko-
laki 6 luku 26 § 3 momentti). 

Varoituksella ei ole määrä-
muotoa, vaan se on pätevä se-
kä suullisena että kirjallisena. 
Kirjallinen muoto on kuiten-
kin käytännössä ensisijainen. 
Se osoittaa riitatilanteessa, et-
tä varoitus on ylipäänsä annet-
tu. Teksti on todiste myös sii-
tä, mikä on varoituksen sisältö. 

Työnantajan on kuvattava varoi-
tuksessa moitittavaa menettelyä 
niin selkeästi, että viranhaltija 
ymmärtää, millä tavalla hänen 
toimintansa on ollut virheellistä.
Varoituksia ei saa antaa mieli-
valtaisesti. Jos työnantaja antaa 
viranhaltijalle varoituksen ilman 
perusteltua syytä, varoituksella 
ei ole vaikutusta. Silloin työn-
antaja ei voi jälkeenpäin päte-
västi vedota varoitukseen ja sii-
nä väitettyyn viranhaltijan me-
nettelyyn. Virkasuhteen päättä-
miselle ei synny hyväksyttävää 
perustetta. 

Esimiehen tehtävä
Koska varoitus on työnjohdolli-
nen toimenpide, sen antaa yleen-
sä esimies. Henkilöesimiehen 
puuttuessa varoituksen antaa se 
viranomainen, jonka alainen vi-
ranhaltija on. Tavallista on, että 
esimies pyytää viranhaltijaa al-
lekirjoittamaan varoituksen sen 
osoittamiseksi, että asiapape-

ri on vastaanotettu. Tällöin vi-
ranhaltijan on syytä lukea teks-
ti huolellisesti ennen allekirjoi-
tusta ja varmistaa, että hän kuit-
taa vain saaneensa tiedon varoi-
tuksesta. Hänen ei pidä allekir-
joittaa tekstiä, jonka mukaan 
hän hyväksyy varoituksen, ellei 
hän ole aivan varma, että varoi-
tus on aiheellinen. Esimies voi 
pyytää varoitukseen myös kah-
den ulkopuolisen henkilön alle-
kirjoitukset todisteeksi siitä, että 
viranhaltijalle on annettu kirjal-
linen varoitus.

Yksikin varoitus riittää
Lähtökohtaisesti yksikin varoi-
tus voi johtaa virkasuhteen irti-
sanomiseen, jos viranhaltija ei 
korjaa menettelyään, vaan sama 
teko toistuu myöhemmin. Käy-
tännössä työnantajat kuitenkin 
antavat useampia varoituksia. 
Työnantajan tapoihin voi esi-
merkiksi kuulua, että viranhalti-
jalle annetaan kolme varoitusta 
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ja virkasuhteen päättäminen tu-
lee ajankohtaiseksi vasta sen jäl-
keen. 

Tärkeää on, että työnantajal-
la on johdonmukainen käytäntö 
ja kaikkia viranhaltijoita kohdel-
laan samalla tavalla samassa ti-
lanteessa. Vanhaa perua työnan-
tajalla saattaa olla tapana antaa 
ensin suullinen huomautus, jol-
la ei ole varoituksen oikeusvai-
kutuksia. Vasta sen jälkeen siir-
rytään varoituksiin, jos viranhal-
tijan virheellinen menettely uu-
siutuu.

Aikaa korjata toimintatavat
Yleensä varoituksessa ei lue, mi-
ten pitkään se on voimassa eikä 
voimassaoloaikaa voida pelkäs-
tään sen pohjalta ratkaistakaan. 
Mitä vakavammasta laiminlyön-
nistä tai rikkomuksesta on kysy-
mys, sitä pidempään työnantaja 
voi yleensä varoitukseen vedota. 

Työsuhdepuolella oikeuskäy-
tännössä on esiintynyt tapauk-
sia, joissa työntekijä on saanut 
useampia varoituksia, joiden vä-
lillä on kulunut aikaa puolesta 
vuodesta noin vuoteen ja aiem-
piin varoituksiin on voitu vedo-
ta. Niissä on katsottu, että työn-
tekijä on ollut ilmeisen piittaa-
maton annettuja ohjeita ja mää-
räyksiä kohtaan.  

Aikarajoja tärkeämpiä ovat 
kuitenkin varoitusten syyt ja va-
kavuus. Aikajanan toisena ääri-
päänä ovat tilanteet, joissa työn-
antaja on antanut työntekijälle 

varoituksen ja irtisanonut työ-
sopimuksen samalla perusteella 
heti. Menettely on ollut työsopi-
muslain vastainen, koska työn-
tekijälle ei ole annettu tilaisuutta 
korjata toimintatapojaan. Työ-
sopimuksen päättämiselle ei ole 
ollut hyväksyttäviä syitä. 

Työsopimuslakiin perustuvaa 
oikeuskäytäntöä voidaan käyt-
tää tulkinta-apuna myös seura-
kunnan viranhaltijoihin, koska 
kirkkolain säännös varoituksesta 
on laadittu työsopimuslain poh-
jalta. Varoitussäännös tuli kirk-
kolakiin 1.6.2013. 

Varoituksesta valittaminen
On huomattava myös se, että eri 
aiheista annettuja varoituksia ei 
voida laskea yhteen. Jos viran-
haltija on aikaisemmin saanut 
varoituksen esimerkiksi luvat-
tomasta poissaolosta, työnanta-
ja ei voi vedota tuohon varoituk-
seen virkasuhteen päättämisti-
lanteessa, jos uusi tapaus koskee 
virkatehtävien laiminlyöntiä.    

Jos viranhaltija katsoo, että 
hänen saamansa varoitus on pe-
rusteeton, hän ei voi tehdä varoi-
tuksesta itsenäistä oikaisuvaati-

musta tai valitusta. Tämä johtuu 
siitä, että varoitus ei ole viran-
omaisen valituskelpoinen pää-
tös, vaan työnjohdollinen puut-
tuminen viranhaltijan toimin-
taan. Varoitusasia on kuiten-
kin mahdollista ottaa esimiehen 
kanssa epävirallisesti puheeksi, 
varsinkin jos näyttää siltä, että 
varoituksen taustalla on väärin-
käsitys tai työnantajan tiedossa 
ei ole viranhaltijan kantaa.  

Viranhaltija voi tehdä oikai-
suvaatimuksen tai valituksen 
vasta sitten, jos työnantaja irti-
sanoo virkasuhteen ja vetoaa ir-
tisanomisperusteena varoituk-
siin. Varoituksen oikeellisuus tu-
lee tällöin tutkittavaksi, jos vi-
ranhaltija sitä vaatii. 

Poikkeuksellisesti työnantaja 
voi irtisanoa viranhaltijan ilman 
varoitusta, jos virkasuhteeseen 
liittyvä rikkomus on niin vakava, 
että viranhaltijan on tullut ilman 
varoitustakin ymmärtää menet-
telynsä moitittavuus. Tämä an-
kara säännös tulee sovellettavak-
si vain erityistilanteissa, kun kat-
sotaan, ettei työnantajalta voida 
kohtuudella edellyttää virkasuh-
teen jatkamista. n

VAROITUKSEN 
TARKOITUKSENA ON, 
ETTÄ VIRANHALTIJA TAI 
TYÖNTEKIJÄ SAA
1)  tiedon menettelynsä moitittavuudesta
2)  ennakkomuistutuksen siitä, mitä tapahtuu, 
 jos menettely toistuu
3)  mahdollisuuden korjata väärän toimintatapansa.
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Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

ILMOITUKSEN HINNAT
OVAT SEURAKUNTAHINTOJA

Kirkkaansininen panta-
paita helppohoitoista 
sekoitekangasta. Ateljé 
Solemniksen kotimaista 
laatutyötä! Paidan 
mukana toimitetaan kaksi 
etulipuketta. Mittatyö 
tilauksesta, mahdolliset 
muutostyöt sisältyvät 
hintaan. 55 % puuvilla 
45 % polyesteri.

Pitkähihainen 69,00
Lyhythihainen 59,00

Nuorisotyöntekijän
pantapaita

Jouluseimikortit Keniasta 
Kenialaisen Paul Chongon maalauksista
Suomessa painetut jouluseimikortit.
Kortteja 10 kpl / paketti (5+5)
Kaksiosaiset taitettavat kortit ja
kirjekuoret  24 € (10 kpl)
yksiosaiset kortit 12 € (10 kpl)

Jouluseimikortit Keniasta Jouluseimikortit Keniasta Jouluseimikortit Keniasta 

Markku Perttilä (toim.)

Nuoren seurakunnan veisukirja 2015
Nuoren seurakunnan veisukirjan 10. laitos 
tarjoaa monipuolisen kokoelman uusia ja 
vanhoja veisuja teemoista elämä, usko ja 
rukous. Ilmestyy tammikuussa 2015. 
Ennakkotilaa nyt seurakuntahintaan!
12,51 (13,90)  
2–99 kpl 12,00
100– kpl 11,80

1251

Heli Pruuki, Markku Orsila

Hoitavan tarinan helmiä
Kokoelma klassikkotarinoita sekä uudempia 
kertomuksia inspiraatioksi ja lohdutukseksi. 
Tarjoaa myös ideoita saarnan tai muun 
puheen pitämisen avuksi.
28,80 (32,00)

28808080

Suojelusenkeli -heijastin
Heijastimena kaikkein 
tehokkain, aito kotimainen 
prismaheijastin perinteisellä 
suojelusenkelikuvalla.

600

Palvelemme seurakuntia Suomen
laajimmalla valikoimalla. Kirkolliset
tekstiilit ja tarvikkeet albasta öylättiin,
kaikkien kustantajien kristilliset kirjat.
Sacrumin satsaus kotimaiseen työhön takaa 
yksilölliset ratkaisut ketterästi ja ammattitaidolla! 
Edullisin seurakuntahinnoin tietenkin!



OPISKELEN SOSIONOMI-DIAKONIK-
SI ensimmäistä vuotta Diakissa Porin 
toimipisteessä. Ensimmäisen vuoden 
opinnot ovat edenneet vauhdilla, ja 

paljon uusia asioita on tullut opittua. Olen yllättä-
nyt itseni positiivisesti jo useamman kerran. 
Monimuoto-opiskelu on aiheuttanut omat haas-
teensa. Perinteiset odotukset opiskelun 
toteuttamisesta on voinut unohtaa ja 
itsensä on saanut haastaa monta 
kertaa pysymään aikataulussa. 
Opiskelu tuntuu välillä yksinäi-
seltä, kun perinteinen opis-
kelijatovereiden päivittäinen 
kohtaaminen puuttuu. 

SUURIN HAASTEENI OPISKE-
LUJEN SUHTEEN on kuitenkin 
nyt edessä. Nimittäin ensimmäinen 
harjoittelu. Ja pelon sekaisin tuntein 
odotan tulevaa tammikuuta. Ensimmäinen 
harjoittelu koskee aikuissosiaalityötä, joten haas-
tetta on ainakin luvassa. 
Harjoittelussa on monta jännittävää asiaa. Osaanko 
kohdata asiakkaan niin, että hän tuntee tulleensa 
aidosti kohdatuksi? Osaanko kysellä oikeita asioi-
ta? Sellaisia että asiakas tuntee minun olevan juuri 
hänestä kiinnostunut? Osaanko ehdottaa sellaisia 
asioita, joista asiakas tuntee voivansa itse valita 
ja joihin hän voi itse tuntea saaneensa vaikuttaa? 

Osaanko tukea niin, että asiakas tuntee omien 
mahdollisuuksiensa lisääntyneen ja erityisesti voi-
maantuvan oman elämänsä hallinnassa? Osaanko 
puhua silloin kun on sen aika ja osaanko olla oi-
kealla hetkellä hiljaa? Erityisen puheliaana hiljaa 
oleminen onkin todellinen haaste minulle. Kuinka 
paljon voin olla oma puhelias itseni? Ja entäs se 

voimaantuminen. Kuulostaa hienolta mutta 
miten se käytännössä tehdään?

HARJOITTELU LAITTAA MINUT 
ASTUMAAN ISOIHIN SAAP-
PAISIIN, kun siirryn opiskelijas-
ta työelämään. Onneksi har-
joittelun ajaksi saan saappaat 
vain lainaan, ja niillä saa monta 
kertaa harjoitella kävelemään 

ennen kuin valmistumisen jäl-
keen astuu työelämään. Silti har-

joitteluun ei voi lähteä jännittämättä, 
kohtaanhan kuitenkin siellä oikeita ihmisiä 

ja sanomiseni voivat vaikuttaa oikeasti asiakkaan 
elämään.
Vaikka minua jännittääkin tulevat haasteet, voin 
vain luottaa ,että riittää kun yritän parhaani. Tukea 
on onneksi tarjolla sekä kotoa että koulusta, mut-
ta kun harjoittelussa tulee tiukka paikka vastaan 
luotan rukouksen voimaan. Uskon avulla selviän 
vastaan tulevista haasteista varmasti. n

 

opiskelija

MARJO NURMI
yhdysopiskelija, Dtl

marjo.nurmi@student.diak.fi

Harjoittelussa 
on monta 

jännittävää 
asiaa.

Voimaan-
tumassa
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Virikkeitä ja välineitä: 
yllättävät tilanteet 

Juttusarjan viimeinen osa käsittelee yllättäviin tilantei-
siin valmistautumista. Kriisitilanteita tulee harvoin, ja 
siksi oikea ote täytyy olla niin sanotusti häntäluussa.

Sunnuntaiaamu on kau-
nis. Kirkkopolkua askel-
taa eri-ikäisten ihmisten 
rivistö. Veteraanien alu-

eellinen kirkkopyhä on alkamas-
sa. Kirkkoon ahtautuu väkeä lä-
hes viimeistä penkkiriviä myö-
ten, onhan piispakin paikalla.

Yksi vuosia kotimaatansa 
palvellut kunniavieras lyyhistyy 
naapurinsa käsivarsille. Hätään-
tyneitä katseita, odottavia silmä-
yksiä ympärille. Mitä nyt? Apu 
saapuu nopeasti paikalle. Seu-
rakunnan työntekijä ohjaa ensi-
apuryhmän perille, ja veteraani 
saa avun.

Yllättävä tilanne iskee kuin 
varas yöllä, äkkiarvaamatta. Ai-
na auttaminen tai tilanteen hoi-
to ei suju onnellisesti. Seurakun-
tien työntekijät joutuvat kohta-
maan yllättävien tilanteiden ja 
kriisien lisäksi mainekriisien ris-
titulessa arkeaan. 

Enenevässä määrin myös sol-
vaavat ja loukkaavat vihapos-
tit nimettömiltä lähettäjiltä ovat 
rantautuneet työntekijöiden ja 
päättäjien arkeen. Ne myös sa-
tuttavat ja tuntuvat joskus koh-

tuuttomilta. Siksi on syytä va-
rautua kaikkeen mahdolliseen 
yllättävien tilanteiden kohtaa-
misessa.

Suunnitelmat käyttöön  
Kriisi- ja valmiussuunnitelmia 
on väännetty yhdessä jos toises-
sakin seurakunnassa sekä krii-
siviestintää hiottu. Hyväkään 
suunnitelma ei auta kriiseissä, 
ellei sitä aukaista ja työntekijöi-
tä perehdytetä, muistuttaa asian-
tuntija Hannu Tamminen Työ-
turvallisuuskeskuksesta (TTK). 

– Perehdyttäminen ja siihen 
liittyvä aineisto ovat avainase-
massa kriisitilanteisiin varautu-
misessa. Kun uusi ohje otetaan 
käyttöön, täytyy se perehdyttää 
myös ”vanhoille” työntekijöil-
le, koska uuden käytännön ää-
ressä kaikki ovat ”uusia” työn-
tekijöitä.

Tammisen mielestä turvalli-
suuteen liittyvät asiakirjat jäävät 
helposti tahdon ilmaisun tasol-
le, joten kaikki dokumentit, jot-
ka antavat ohjeita käytännön ti-
lanteisiin, ovat lämpimästi terve-

tulleita. Tamminen tutustui Ylä-
Savon seurakuntayhtymän oh-
jeistukseen yllättävissä tilanteis-
sa ollessaan kouluttamassa työ-
suojeluhenkilöstöä Iisalmessa.

– Ohjeistus on tässä mielessä 
erinomainen pelinavaus ja luki-
jaa ajatellen laadittu. Sen tuke-
na on erikseen kriisiviestintäoh-
je ja valmiussuunnitelma. Asia-
kirjassa on ohjeistusta sekä ”asi-
akkaan” että työntekijän kohtaa-
miseen kriisitilanteiden hoitami-
sessa. 

Tammisen mukaan seura-
kunnissakin pitää valmistautua 
erilaisiin yllättäviin tilanteisiin. 
Usein ratkaisutavat ovat saman-
kaltaisia ja yhteinen dokument-
ti vahvistaa myös käsitystä, että 
työturvallisuus kuuluu kaikkien 
arkeen ja perustehtävään. 

– Yllättävässä tilanteessa ih-
minen joutuu hämmennyksen 
takia turvautumaan valmiisiin 
käyttäytymismalleihin, jotka on 
omaksuttu yrityksen, erehdyk-
sen, opiskelun, harjoittelun ja 
kokemusten kautta. Oikea ote 
täytyy olla niin sanotusti hän-
täluussa, psykomotorisena mal-
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Virikkeitä ja välineitä: 
yllättävät tilanteet 

VIRIKKEITÄ 
JA VÄLINEITÄ 
-JUTTUSARJA
1/2014 Sururyhmä
2/2014 Työpaja
3/2014 Depressiokoulu
4/2014 Yllättävät tilanteet

lina. Kriisitilanteita tulee har-
voin, ja siksi niitä pitää harjoi-
tella riittävän usein, painottaa 
Tamminen.

Paikallistaso saa näkyä
Nuorisotyön asiantuntija Sirpa 
Syrjä kirkkohallituksesta pitää 
Ylä-Savon ohjeistusta yllättä-
viin tilanteisiin ja kriiseihin erin-
omaisena mallina paikallista-
son valmistautumisena. Syrjän 
mukaan kirkkohallituksessa on 
käyty läpi muun muassa turval-
lisuusasiakirjojen päivittämistä 
ja aihepiiriä on tarkasteltu myös 
yhdessä Allianssin kanssa. 

– Ylä-Savossa on tehty hie-
noa ja seikkaperäistä työtä. Mal-
li kelpaa pohjaksi monille muil-
lekin toimijalle. Tärkeintähän 
näiden asiakirjojen tekemisessä 
on tehdä se vastaamaan paikalli-
sia tarpeita, ja nähdä työvälinee-
nä yllättävissä ja vaikeissa tilan-
teissa, Syrjä toteaa.

Syrjän mukaan myös jälki-
hoito kannattaisi huomioida 

seurakunnissa entistä vakavam-
min. Lisäksi toimintaohjeessa 
tulisi olla paikallisia yhteystie-
toja apua tarjoavista yhteistyö-
kumppaneista.    

– Jokainen kriisitilanne vaa-
tii selkeät toimintaohjeet ja sel-
keät vastuunjaot. Nuoriso- ja 
diakoniatyöllä on erityisen pal-
jon annettavaa kriisien jälkihoi-
dossa. Moni yhteiskunnan toi-
mija tunnustaa, että paras jälki-
hoidon osaaminen on juuri seu-
rakunnan työntekijöillä.

 

Kättä pitempää tueksi
Ylä-Savon seurakuntayhty-

män ohjeita yllättävissä tilanteis-
sa on 12-sivuinen opas, joka on 
käsitelty yhtymän johtoelimis-
sä ja esitelty työntekijöille yhty-
män omissa koulutuksissa sekä 
on intranetissä. Ohjeena on käy-
dä se läpi kerran vuodessa yh-
dessä eri työaloilla läpi. Ohjeen 
laadinnasta vastasivat työsuoje-
luhenkilöstö, viestintä ja hallin-
tojohtaja. Oppaan sisältöä täy-

dennetään tarvittaessa.
Ohjeistuksen perusteluissa 

näkyy sen tarkoitusperä: ”Tä-
män ohjeen tarkoitus on aut-
taa työntekijöitä, luottamushen-
kilöitä tai vapaaehtoisia toimi-
maan yllättävissä tilanteissa oi-
kein tai varautumaan erilaisiin 
mahdollisiin yllättäviin tilantei-
siin. Henkilökuntaa perehdyte-
tään kriisityöhön, jonka tarkoi-
tuksena on tukea kriisissä olevan 
henkilön omaa selviytymistä ja 
nopeuttaa sitä. Toiminta tapah-
tuu eri yhteistyötahojen ja pelas-
tusviranomaisten kanssa yhteis-
työssä.” n

OHJEISTUKSEN AIHEKOKONAISUUDET
1.  Mikä on kriisi, sen vaiheet ja seurakunnan kriisivalmius
2.  Kriisien ennaltaehkäisy (turvallinen ilmapiiri, ohjaus j a kasvattaminen siihen) 
3.  Kriisiryhmä ja tiedottaminen ja ohje mediassa olemiseen (erillinen   
 kriisiviestintäohje lisänä)
4.  Toimintamalleja eri tilanteissa
5.  Tietoa nuorten kriiseistä
6.  Ongelmien tunnistamiseen apua
7.  Kirjallisen viestin malleja
8.  Yhteyksiä ja jälkihoito 
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työkyky

Työpaikat vähenevät, mutta samanaikaisesti joillakin 
aloilla osaavista työntekijöistä on pula. Työpaikoilla on 
viimeistään nyt aika nähdä työssä olevien ja rekrytoi-
tavien osatyökykyisten käytettävissä olevat voima-
varat. Tukitoimenpiteitä tähän on runsaasti. 

OSATYÖKYKYISEN 
VOIMAVARAT KÄYTTÖÖN

Vajaakuntoinen määritellään 
henkilönä, jonka mahdollisuu-
det saada sopivaa työtä, säilyt-
tää työ tai edetä työssä ovat huo-
mattavasti vähentyneet vam-
man, sairauden tai vajavuuden 
takia. Osatyökykyinen-sana on 
tullut käyttöön vajaakuntoisen 
synonyyminä ja hieman positii-
visempana ilmauksena. 

Osatyökykyisyys voidaan 
määritellä myös olennaisena tai 
osittaisena työkyvyn menetykse-
nä. Ihminen on osatyökykyinen, 
jos hänen työkykynsä on alentu-
nut vähintään 2/5. Kannattaa 
huomata, että henkilön sairaus 
tai vamma ei kuitenkaan välttä-
mättä aina vaikuta työtehtävistä 
suoriutumiseen lainkaan.

Osatyökykyinen työntekijä
Työkyvyn aleneminen sairau-
den tai vamman vuoksi on ai-
na ikävää ja aiheuttaa asianosai-
selle surureaktion. Itse sairaus 
tai vamma aiheuttaa kärsimys-

tä ja uudelleen orientoitumista 
elämään. Seuraavassa vaihees-
sa nousee mieleen kysymys: En-
täs työ? Pystynkö enää sitä teke-
mään? 

Nykyään tätä ongelmaa py-
ritään lähestymään positiivisel-
ta kannalta. Ei katsota sitä, mitä 
on menetetty, vaan sitä, mitä on 
vielä jäljellä. Vaikka työkyky oli-
si alentunut, tukitoimenpiteiden 
avulla entinenkin työ voi sujua. 
Jos työkyvyn aleneminen on tu-
levaisuuden näköpiirissä, siihen 
voidaan alkaa varautua hyvissä 
ajoin. Toisaalta pitkän poissa-
olon jälkeen työhön paluu pitää 
tapahtua tuetusti.

Työnantajan tulee seurata 
työntekijöidensä työhyvinvoin-
tia ja työkykyä jatkuvasti. Jos 
jonkun kohdalla työkyvyn huo-
mataan alentuneen, siihen voi-
daan puuttua välittömästi niin 
sanotun varhaisen tuen mallin 
avulla työnantajan, työterveys-
huollon ja työntekijän yhteistyö-
nä. Jos taas työntekijä itse huo-

maa työkykynsä alentuneen, en-
simmäinen askel on puhua asi-
asta esimiehen ja työterveys-
huollon kanssa.

Prosessissa päähuomio on 
jäljellä olevan työkyvyn arvioin-
nissa ja tukemisessa ja mahdol-
lisen kuntoutussuunnitelman te-
kemisessä. Minkä mittaiseen 
työaikaan osatyökykyisellä on 
mahdollisuuksia? Mitä muutok-
sia työympäristössä pitää tehdä 
työn mahdollistamiseksi tai mi-
tä apuvälineitä tarvitaan? Mi-
tä lisäkoulutusta työntekijä tar-
vitsee ja mitä voimavaroja pi-
tää vahvistaa? Mitä tukimuotoja 
on työntekijän toimeentulon tur-
vaamiseksi?

Osatyökykyisen rekrytointi
Osatyökykyinen työnhakija voi 
hakea työnantajan avointa työ-
paikkaa ja olla hakijoista päte-
vin. Tässäkin tapauksessa kan-
nattaa perehtyä tarjolla oleviin 
tukiin ja apukeinoihin, joita on 
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olemassa. Osatyökykyisen rek-
rytoinnissa kannattaa myös 
muistaa, että osatyökykyisen 
palkkaamisessa henkilön osaa-
misen tulisi olla keskeisellä si-
jalla – ei sairauden tai vamman.  

Työhaastattelussa kysymys-
ten tulee rajautua työtehtävän 
kannalta olennaisiin asioihin. 
Joskus pienetkin järjestelyt voi-
vat mahdollistaa osatyökykyi-
sen täysipainoisen työskente-
lyn: erilaisten vammojen ja sai-
rauksien vaikutus työssä suoriu-
tumiseen riippuu työympäristös-
tä ja -tehtävistä, eivätkä ne vält-

TUKEA JA 
TOIMEENTULOA
• Osasairauspäiväraha helpottaa työ-

hön palaamista, kun täysipäiväisesti 
 työskennellyt palaa sairauspoissa-  
 olon jälkeen osa-aikaisesti töihin.
• Kuntoutustuki on määräaikainen 

työkyvyttömyyseläke.
• Työkyvyttömyyseläkkeellä voi 

tietyin ehdoin tehdä töitä eläkettä 
menettämättä.

• Osatyökyvyttömyyseläke on puolet 
täyden työkyvyttömyyseläkkeen 
määrästä. Määräajaksi myönnettävä 
osatyökyvyttömyyseläke on nimel-
tään osakuntoutustuki.

• Jos työkyky palautuu, työeläke-
 laitoksen maksama eläke voidaan   
 lakkauttaa tai täysi eläke  voidaan  
 muuttaa osatyökyvyttömyyseläk-  
 keeksi.
 Lisätietoa: Kela ja työeläkelaitokset, 

TE-toimisto

tämättä vaikuta työssä toimimi-
seen lainkaan. Osatyökykyisen 
rekrytoinnissa ja palkkauksessa 
TE-toimisto on tärkeä yhteistyö-
kumppani. Työttömän henkilön 
työ- ja toimintakyky voidaan ar-
vioida perusterveydenhoidossa.

Monimuotoinen työyhteisö
Osatyökykyisten voimavarojen 
pitäminen työelämän palveluk-
sessa haastaa kaikkia sopeutu-
maan entistä monimuotoisem-
piin työyhteisöihin. Monimuo-
toisessa työyhteisössä työsken-
telee esimerkiksi eri-ikäisiä, eri 
maista kotoisin olevia ja osa-
työkykyisiä työntekijöitä. Kaik-
kien erilaiset voimavarat ja per-
soonallisuudet ovat rikkaus, jos-
ta koostuu hyvinvoiva ja teho-
kas työyhteisö. Työhyvinvoin-
ti ja työntekijälle sopivaksi mu-
kautettu työ ei ole vain työnteki-
jän etu.

 – Osatyökykyinen tuo 
uuden näkökulman työpaikalle.

 – Osatyökykyiset ovat 
Työterveyslaitoksen ja Kelan 
tutkimuksen mukaan keskimää-
räistä palkansaajaa innostu-
neempia työstään.

 – Osatyökykyisten työllis-
täminen voidaan nähdä osa-
na työnantajien sosiaalista 
vastuuta.

 – Henkilöstön yleinen 
työhyvinvointi työpaikalla 
lisää tuottavuutta ja vähentää 
sairausloma- sekä työkyvyt-
tömyyskuluja. n

SOSIAALI- JA TERVEYS-
MINISTERIÖN OSA-
TYÖKYKYISET TYÖS-
SÄ -OHJELMA OSKU 
(2013–2015) 
• Uudella toimintakonseptilla tuetaan 

sekä työelämässä että työelämän ul-
kopuolella olevia osatyökykyisiä.

• Työnantaja tai TE-toimisto nimeää 
osatyökykyisen tueksi työkykykoor-
dinaattorin.

• Koordinaattori suunnittelee ja rää-
tälöi yhdessä osatyökykyisen kanssa 
eri keinoista (palvelut, tuet, etuudet) 
juuri hänelle sopivan kokonaisuuden, 
jonka avulla hän pystyy jatkamaan 
työelämässä tai pääsee mukaan työ-
elämään.

• Konseptin soveltuvuutta ja toimi-
vuutta käytännössä testataan pilo-
toinnilla. 

• Lisäksi lainsäädännöllisillä muutoksil-
la helpotetaan osatyökykyisten työl-
listymistä ja työssä jatkamista.

• Eduskunnalle annettiin 16.10.2014 kak-
si hallituksen esitystä, joiden tarkoi-
tuksena on parantaa osatyökykyisten 
työllistymistä: 

 – osakuntoutusraha helpottamaan  
  työn ja kuntoutuksen yhdistämistä
 – palkkatuen uudistus tehostamaan  
  työllistymistä.

Lähteet
www.toimia.fi
www.takaisintoimeen.fi
http://www.stm.fi/vireilla/kehittamis-ohjelmat_
ja_hankkeet/osatyokykyiset 
www.kela.fi
www.tesso.fi

4 | 2014 DINO 29



monimuoto-opinnot 

MONIMUOTO-OPINNOT – 
MAHDOLLISUUS JA HAASTE
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– Aiemmin monimuoto-opinnot olivat suunnattu-
ja aikuisopiskelijoille. Myöhemmin samat käytän-
nöt ja periaatteet ovat Diakissa laajentuneet lähes 
kaikkiin koulutuksiin. Erilliset hakuryhmät ikära-
joineen ovat poistuneet syksyn 2014 haussa. Enää 
ei ole erikseen aikuisten koulutusta eikä työkoke-
muksesta saa koulutukseen hakiessa lisäpisteitä, 
Diakin lehtori Hanna Laurila kertoo. 

Tehdyt uudistukset liittyvät kuluvalla hallitus-
kaudella tehtyihin korkeakoulujen opiskelijavalin-
tojen uudistuksiin.  

Monimuoto-opinnot toteutuvat osin verkko-
opintoina itsenäisten tehtävien ja ryhmätyösken-
telyjen avulla. Vaikka opetuksen toteutustavat ovat 
erilaiset, noudetaan opetuksessa samaa opetus-
suunnitelmaa, tutkintosääntöä ja harjoittelukäy-
täntöä kuin päiväopinnoissa. 

Diak tarjoaa monimuoto-opiskelua tällä hetkel-
lä Oulussa, Pieksämäellä, Porissa, Järvenpäässä ja 
Helsingissä. Pieksämäellä kaikki opetus toteute-
taan monimuoto-opetuksena.

Monimuoto-opinnot käytännössä
Monimuoto-opinnot jaksottuvat lähi- ja etäjaksoi-
hin sekä harjoitteluihin, jotka ovat samanmittaiset 
kuin päiväopinnoissa. Lähijaksojen pituudet vaih-
televat. Lähijaksojen välissä ryhmät kokoontuvat 
netissä, jossa ryhmäkeskusteluita ja -tehtäviä teh-
dään videokeskusteluja käyttäen. 

Monimuoto-opiskelu haastaa itsenäisyyteen ja 
vastuullisuuteen, mikä voikin yllättää. Yhteiset 
ryhmätehtävät edellyttävät vastuuta omasta työs-
kentelystä ja aikatauluista. Vaikka monimuoto-
opinnot ovatkin joustavia, ne eivät kuitenkaan tar-
koita helpompia opintoja tai lomailua. Tehtävien 
vaatima aika voi yllättää, sillä tehtävät niin itsenäi-
sesti kuin ryhmässä ovat laajoja. Vastuu yhteyden 
syntymisestä opiskelijoiden kesken jää enemmän 
myös opiskelijalle itselleen. Koska opinnot ovat 
verkossa, korostuu verkossa toimivan ryhmän jä-
senten tuki toisilleen. 

Yhteyden rakentamisen haaste
Edit Wentin opiskeli aiemmin päiväopinnoissa 
Turussa mutta siirtyi monimuoto-opintoihin Po-
riin. Ennen Poria välissä oli työntekoa ja välivuo-
sia. Siirtymisen myötä muuttui paikkakunta ja ys-
tävät jäivät etäämmälle, päivärytmikin muuttui. 
Lähiopetuksen kokonaismäärä 5 viikkoa, siten et-
tä kullakin lähiviikolla on 4 opiskelupäivää, tun-
tui vähäiseltä. 

Edit ajattelee erityisesti uudelle paikkakunnalle 
muuttaneita nuorempia opiskelijoita, jotka jo itse-
näistymisen vuoksi ovat uudessa tilanteessa. Löy-
tyykö päivään rytmiä ja syytä herätä? Jäävätkö he 
enemmän yksin, kun opiskeluryhmä kokoontuu 
pääsääntöisesti netissä? 

Monimuoto-opiskelu haastaa itsenäisyyteen ja 
vastuullisuuteen, mikä voikin yllättää. Monimuoto-
opintoihin voi pettyä, jos on odottanut opiskeluja 
innolla ja sitten löytää itsensä kotoa netin äärestä.

30 DINO 4 | 2014



MONIMUOTO-OPINNOT 
Monimuoto-opinnot mahdollistavat opiskelun työn tai muun 
elämän ohessa. Diakissa valtaosa koulutuksesta toteutetaan 
monimuotokoulutuksena sulautuvan opetuksen (blended 
learning) pedagogisia periaatteita noudattaen. Opiskelijan 
polkua rytmittävät lähi- ja etäjaksot sekä harjoittelut. 
Opetusteknologia ja erilaiset verkkoympäristöt ovat kiinteä 
osa työskentelyä.

Edit Wentin haki kirjastosta aineistoa.
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– Entä jos motivaatiota opiskeluun ei löydy-
kään, tipahtaa joukosta ja vain jää pois. Ne riskit 
monimuoto-opiskelussa ovat mielestäni suurem-
mat. 

Monimuoto-opintoihin voi pettyä, jos on odot-
tanut opiskeluja innolla ja sitten löytää itsensä ko-
toa netin äärestä. Opinnot voivatkin tuntua enem-
män harrastukselta, ja opiskelijan identiteettiä voi 
olla vaikea löytää hän jatkaa.

Aikuisopiskelijoille helpompaa
Diakin kuraattori Maarit Heusala sanoo, että eri-
tyisesti työssäkäyvät aikuisopiskelijat ovat koke-
neet monimuoto-opiskelujen opetustavat hyväksi. 
Toisaalta työssäkäynnin tai perhe-elämän yhteen-
sovittaminen voi tuoda omia haasteita niin jaksa-
miselle kuin opintojen suorittamiselle.

– Etenkin opintojen edetessä työn ja opiskelun 
yhdistäminen voi olla liian haasteellista, ja siksi 
opintovapaan ottaminen jossain vaiheessa voi ol-
la hyvä ratkaisu. 

Heusala ymmärtää nuorempien opiskelijoiden 
kaipaavan tiiviimpää rytmiä ja enemmän opiske-
lija-elämää ja näkee erityisesti nuorten opiskelijoi-
den jaksamisen haasteena. 

– Opiskelijat ovat erilaisia, ja paljon on kiinni 
yksilöstä, hänen perusvalmiuksistaan ja itseohjau-
tuvuudestaan. 

Diak tukee oppimista
Aivan kylmiltään ei virtuaaliopintoihin kuitenkaan 
siirrytä. Opintojen alussa panostetaan opiskelijoi-
den ryhmäytymiseen ja Porissa opiskelijat saavat 
Diakin puolesta opiskeluajaksi Ipadit helpotta-
maan verkko-opiskelua. 

– Opettajat ovat myös tarjonneet mahdollisuuk-
sia tehtävän purkuun koululla netin sijaan, kertoo 
Edit. 

– Toisaalta netti tarjoaa mahdollisuuden siihen, 
että uskaltaa sanoa paremmin asioita ääneen ja jo-
kaisella on yhtäläinen tila ilmaista ajatuksiaan. 

Kun opinnoista suuri vastuu on itsellä, edellyt-
tää se oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta. Jos yksi-
näisyys tai opintovaikeudet yllättävät, ovat opetta-
jat ja opinto-ohjaajat saatavilla.

Diakin kuraattori Maarit Heusala näkee tär-
keänä, että kuraattoritoiminta saa kasvot. Jos vain 
on mahdollista, kuraattori on mukana monimuo-
to-opintojen alussa infopäivissä esittäytymässä ja 
keskustelemassa. Kuraattorin ja opiskelijan väli-
nen yhteys toteutuu tapaamisten lisäksi puhelimen 
välityksellä tai verkossa mikrofonien ja web-kame-
roiden avulla. 

Vuorovaikutusosaamisen haasteet
Virtuaaliopetuksessa vuorovaikutus muuttuu. Il-
meet ja eleet jäävät pois, jos työskennellään vain 
äänen tai tekstin välityksellä. Nettityöskentely ei 
mahdollista myöskään samanlaista kohtaamista ja 
kuulemista kuin kasvotusten. 

– Läsnäolon ja ihmisen kohtaamisen taidot jää-
vät väistämättä vähemmälle monimuoto-opetuk-
sessa, ellei sitten ole tilalle vastaavia kokemuksia 
muualta, sanoo Edit, joka itse on aloittanut työt 
opintojen ohella saadakseen samalla rytmiä ar-
keen.

– Kuulostaahan se teoriassa kauniilta, että opis-
kellaan syrjäytymisestä ja oppii ymmärtämään sii-
hen liittyviä ilmiöitä, mutta monimuoto-opinnois-
sa on myös itsessään riski jäädä yksin. Mielestä-
ni arvokasta vuorovaikutusosaamista menetetään 
monimuoto-opintojen kautta, Edit toteaa. 

Riittävä lähiopetuksen säilyminen, myös osana 
monimuotoa, on Diakissa koettu tärkeäksi. Lehto-
ri Hanna Laurila kertoo opintojen muovaamisen 
sopivaksi olevan jatkuvana haasteena. 

– Lähiopetuksessa kuitenkin painotetaan vuo-
rovaikutteista työskentelyä samoin kuin verkko-
opetuksen tiiviitä ryhmätehtäviä ja -työskentelyä. 
Opiskelijoiden keskinäinen tuki ja vuorovaikutus 
etäjaksojenkin aikana ovat myös merkittävä jaksa-
misen ja oppimisen tuki. Sisältöjä kehitetään jatku-
vasti ja tulevaan opetussuunnitelmaan onkin lisät-
ty vuorovaikutusosaamista ja kohtaamista, Hanna 
Laurila kertoo. n

monimuoto-opinnot 

Lähde: Diak: Monimuotokoulutuksen periaatteet 2012
Tutustu lisää Diakin verkkojulkaisuihin osoitteessa:

http://www.diak.fi/tyoelama/Julkaisut/c-sarjajulkaisut/Sivut/default.aspx
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Kiitollisuus

Kirjoittaja on hoitovapaalla oleva 
Kemin seurakunnan nuorisotyönohjaaja.

Kiitollisuus seisoi jouluruuhkassa ja oli surullinen. Häntä ei juuri nyt 
tarvinnut kukaan. Kuuluisa Kiire vei huomion ja sai kaiken palvon-
nan ja energian osakseen. Kiireen sesonkiaikaa, tuntui Kiitollisuus 

ajattelevan, mutta silti hän oli vähän närkästynyt, jopa kateellinen 
Kiireelle. Kiitollisuus alkoi miettiä, oliko hänellä koskaan sesonkiaikaa. 
Ei oikeastaan ollut, tai ehkä silloin, kun on pelastuttu joltakin asialta tä-
pärästi, silloin Kiitollisuus on tervetullut, koska ei käynyt vielä pahem-
min. Niin, aika pessimististä sekin, tuumi Kiitollisuus. Mielellään olisin 
läsnä myös silloin, kun kaikki on hyvin, lapset terveinä, koti kunnossa ja 
ihmisillä mukava olo. 

Ja tämä jouluhössötys, mietti Kiitollisuus. Siivoa, leivo, paketoi, lähetä, 
etsi, korista, ripusta, siivoa, leivo ja niin edelleen. Jos ulkoinen järjestys 
auttaa sisäisen rauhan ja kiitollisuuden löytämiseen, niin sitten, mutta ei 
sitä itsensä kustannuksella kannata tehdä. Joulu, kuten elämä yleensäkin, 
ei ole suoritus, vaan mielentila. Mutta Kiitollisuus ei voinut vaikuttaa ih-
misiin, hänen täytyi vain odottaa, että joku löytäisi hänet. 

Kiitollisuus käveli kirkon eteen ja näki iltavalossa, pimeän keskellä, jou-
luseimen. Seimen lapsi syntyi keskelle ei-mitään, mutta hänellä oli siinä 
hetkessä läsnä huolehtiva äiti ja isä sekä katto pään päällä, kaikki tarvit-
tava. Kiitollisuus havahtui. Hän on läsnä joulun aikana, jos joku häntä tar-
vitsee, mutta hänellä on oma sesonkiaikansa, tyhjän haudan aamuna. n

henki kulkee
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3 kysymystä

•  Pikaisesti selailen aina läpi, 
ja kiinnostavimmat jutut 

 luen tarkemmin läpi. Lähin-
nä sen takia, että vähän 

 pysyy kärryillä ja tietää, 
 mitä tapahtuu ja mistä 
 alalla puhutaan. 
 Verkkolehden lukeminen 

saattaisi helpommin 
 unohtua

•  Olipa paha kysymys. 
 Organisaationa kirkko 
 viestii ajankohtaisista 
 asioista. Jäseniensä kautta 

kirkko viestii elävästä 
 elämästä.

•  Nuorisotyö: Maasta, 
 taivaasta ja kaikkialta 
 niiden välistä.

•  Dinoa tulee luettua silloin 
tällöin. Ajanpuute on lähin-
nä suurin syy, lisäksi teemat, 
jotka eivät suoranaisesti 

 liity työalaani, jäävät 
 valitettavasti vähemmälle 

huomiolle. 
 En usko, että tulisi verkko-

versiotakaan luettua sen 
enempää.

•  Kirkon tulisi viestiä yhä 
enemmän sitä, että se on 
tarkoitettu kaikille. ”Meidän 
kirkko”-ajattelua tulisi viedä 
vielä voimallisemmin eteen-
päin. Meidän työntekijöiden 
pitäisi myös itse uskoa sii-
hen, että teemme hyvää, 

 sillä me teemme ja 
 Suurella Sydämellä!

•  Ihmisenä ihmiselle – 
 tasavertaisina.

•  Kyllä, vähintään kerran. 
 Joskus toisenkin. Lähinnä 

tarkistaakseni, onko tulossa 
asioita/päätöksiä yms. 

 jotka voisivat vaikuttaa 
työni tekemiseen.

 Verkkolehteä tulisi luettua 
todennäköisesti vähemmän 
kuin lehtiversiona.

•  Tämä oli aivan liian vaikea 
kysymys. Kirkko viestii 

 vähän kaikesta. Toivoisin 
enemmän selkeyttä, johdon-
mukaisuutta ja ennen 

 kaikkea julistusta ylös-
 nousseesta Kristuksesta.

•  Älä luovuta, koita 
 uudestaan!

1.
Luetko Dinoa? Miksi/miksi et?

Lukisitko Dinoa verkossa?

2.
Mistä kirkko viestii?

3.
Millaisella iskulauseella/sloganilla kutsuisit työtäsi?

Katriina Tuomisto
päihde-, mielenterveys- 
ja kriminaalityö
Nastolan seurakunta

Tero Löfberg
nuorisotyönohjaaja
Lahden Joutjärven 
seurakunta

Anssi Tähtinen
nuorisotyönohjaaja
Hyvinkään seurakunta
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siirtää toisiin tehtäviin tai pi-
dättää virasta. Aina on kuiten-
kin muistettava, että työnantaja 
voi pyytää vain tarpeellisia ter-
veystietoja ja määrätä vain vält-
tämättömiin tarkastuksiin ja tut-
kimuksiin. 

Kirkkolain lisäksi terveystie-
tojen toimittamisesta on sään-
nöksiä työterveyshuoltolaissa. 
Sen mukaan työntekijä tai viran-
haltija ei saa ilman perusteltua 
syytä kieltäytyä osallistumasta 
terveystarkastukseen, joka työ-
hön sijoitettaessa tai työn kestä-
essä on välttämätön terveydenti-
lan selvittämiseksi. Työterveys-
huoltolaki kuitenkin koskee eri-
tyyppistä selvittämistä. Siellä ha-
lutaan tarkistaa, aiheuttaako työ 
tai työympäristö itsessään sairas-
tumisen vaaraa tai terveydenti-
laan kohdistuvia vaatimuksia. n 

Terveystietojen antaminen 
virkasuhteen aikana

V iranhaltija on velvol-
linen antamaan pyyn-
nöstä työnantajalle 
tietoja työ- ja toimin-

takyvystään tehtävän hoitami-
sen edellytysten selvittämiseksi 
(kirkkolaki 6 luku, 31 §). Työn-
antajan pyyntö ei saa olla mie-
livaltainen, vaan tietojen on ol-
tava tarpeellisia tehtävän asetta-
mien vaatimusten vuoksi. Tar-
koituksena on tarkistaa, pystyy-
kö viranhaltija terveytensä puo-
lesta hoitamaan hänelle kuulu-
vat tehtävät. 

Työnantaja voi määrätä vi-
ranhaltijan myös terveydentilaa 
koskeviin tarkastuksiin ja tutki-
muksiin, kun se on välttämätön-
tä sen selvittämiseksi, onko vi-
ranhaltijalla edellytykset hoitaa 
tehtäväänsä. Kysymykseen tule-
vat tavanomaiset terveystarkas-
tukset työterveyshuollossa, mut-
ta myös muut tutkimukset, jos 
ne katsotaan aidosti välttämät-
tömiksi. 

Työnantajan on ennen mää-
räyksen antamista varattava vi-
ranhaltijalle tilaisuus tulla kuul-
luksi asiasta. Tarkastusten ja tut-
kimusten aiheuttamista välttä-TE
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mättömistä kustannuksista vas-
taa työnantaja. Koska terveys-
tiedot ovat arkaluonteisia ja hen-
kilökohtaisia, saatuja tuloksia ei 
lähetetä suoraan työnantajalle, 
vaan viranhaltija toimittaa itse 
ne työnantajalle. 

Toisinaan viranhaltijat saatta-
vat pelätä, että terveystarkastuk-
sen tavoitteena on etsiä työky-
vyn puutteita, jotka voivat joh-
taa jopa virkasuhteen päättämi-
seen. Jos viranhaltija tietää ole-
vansa työkykyinen, tarkastus 
palvelee viranhaltijan etua. Ter-
veystarkastuksen lopputulos tu-
lee osoittamaan työnantajalle, 
että viranhaltija täyttää vaadi-
tut terveyskriteerit. Jos taas työ-
kyvyssä on puutteita, ne otetaan 
huomioon viranhaltijan tehtäviä 
järjestettäessä. 

Virkasuhteen päättäminen ei 
missään tapauksessa ole toden-
näköistä. Jos viranhaltija kiel-
täytyy antamasta tietoja tai me-
nemästä tarkastukseen tai tutki-
mukseen ja on syytä epäillä työ-
kyvyn puutetta, työnantaja saat-
taa kieltäytymisen pohjalta ryh-
tyä jatkotoimenpiteisiin. Äärita-
pauksessa viranhaltija voidaan 

lakimies

Tällä palstalla lakimies Tuula Sillanpää vastaa 
lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.

Voit lähettää lakimiehelle 
ajankohtaisia kysymyksiä 
osoitteeseen 
riitta.hiedanpaa@dtl.fi 
tai arja.lusa@knt.fi 
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E HKÄ JOKU MUISTAA TARKEMMIN, miten 
se (tosi)tarina parista suomalaisesta jazzmuu-

sikosta meni. He siis eivät olleet ollenkaan läm-
pimissä väleissä, mutta joutuivat samalle klubille 
soittamaan peräkkäiset setit. Ensimmäisen soit-
taessa toinen seisoi yleisössä muiden jatsipo-
liisien seassa aivan lavan etureunassa ja 
kajautti musiikin sekaan vähän väliä 
ja joka soolon jälkeen: ”Väärin!”

Sitten hän kiipesi itse lavalle, 
ja vastaavasti ensiksi soittanut 
maestro laskeutui yleisön se-
kaan kuuntelemaan sormi pos-
kella ja kulmat kurtussa. Hänen 
suustaan ei monen yllätykseksi 
kuulunutkaan kostohenkisiä kom-
mentteja, kunnes viimeisen soolon 
jälkeen hän huudahti kertaalleen: ”Oi-
kein!”

TÄMÄ LEGENDA TULI JOSTAIN SYYSTÄ MIELEEN 
eräänä arki-iltana eräässä kirkkosalissa. Kyseessä oli 
alkamaisillaan oleva seurakunnan tilaisuus, jonne 
odotettiin saapuvaksi koko tulevan vuoden rippi-
kouluikäluokkaa, yli kahtasataa kirkassilmää. Kirkko 
alkoi täyttyä, luonnollisesti takapenkeistä alkaen, 
mukavasta puheensorinasta. Osa löysi kaveripo-
rukan, osa yritti suomalaisittain etsiä tyhjän penk-
kirivin tai ainakin turvallisen tilavan istumapaikan. 

Kun ehkä puolet oli jo saapunut paikalle, asteli 
sakastista vanhempi kappalainen määrätietoisesti 
mikrofonin ääreen ja sanoi niin painokkaasti, että 
vanhat Telestet särisivät: ”Väärin olette menneet 
istumaan sinne, täällä täytetään paikat edestä 

päin.” Nämä olivat ensimmäiset sanat, jotka kirk-
koon tulleelle ikäluokalle seurakunnasta sanottiin. 
Väärin tulitte rippikouluun. Joskus sitä on aika vai-
kea olla solidaarinen ja seistä samassa rivissä kolle-
goidensa kanssa.

MUSIIKISSA ON LAINALAISUUKSIA, 
mutta kyse on myös muusta kuin 

virheettömästä suorituksesta 
(parhaimmillaan jopa jazzissa 
tai klassisessakin). Siitä että saa 
värähtämään jotakin toisessa 
ihmisessä, ja joskus siihen tar-
vitaan väärä ääni. Käyttäytymi-

sessäkin on koodistonsa, ja sitä 
että aikuinen sietää nuorelta ih-

miseltä näiden koodistojen kanssa 
hapuilemista, sanotaan ystävällisyy-

deksi. Ja kun Vapahtaja tekee samaa meil-
le, sitä sanotaan armoksi. 

Saivartelu on välillä toki mukavaa. Ja sitten 
kun näiden väärin-oikein-asioiden kanssa tullaan 
oikeasti merkityksellisten asioiden äärelle, pitäisi 
osata katsoa sopivasti omien rajojensa eli päähän-
pinttymiensä yli. Itselleni ainakin se on yksi maail-
man vaikeimmista asioista. Kun olisi niin kiva olla 
oikeassa.

Tätä kirjoittaessa on taas se juhlallinen aika vuo-
desta, kun kristillisillä keskustelupalstoilla otetaan 
kilpaa kantaa siihen, syntyikö Vapahtaja neitsyestä 
vai ei. Toivoisin, että tämän kohdan voisi hypätä 
yli ja todeta, että hyvä kun ylipäänsä syntyi. Vaikka 
sitten olisikin jonkun mielestä väärin syntynyt. n
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kolumni

MIKA NUORVA

nuorisosihteeri, muusikko

mika.nuorva@h-y.fi

Saivartelu on 
välillä toki 
mukavaa.
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KNT:n vuosikokous Jyväskylässä
13.1.2015  järjestetään KNT:n vuosikokous klo 17.30 
  IT-Dynamossa Jyväskylässä.

Opiskelijoiden Kirkon päivä
28.1.2015  järjestetään Kirkon päivä opiskelijoille 
  (diakonia-, nuorisotyö- ja varhaiskasvatus) Helsingissä.

Dtl:n seminaaripäivä
13.4.2015  osastojen toimihenkilöiden seminaaripäivä Helsingissä.

JUKOn luottamusmiehet
10.3.2015  Vakavan järjestämät lm-koulutukset neuvottelutaidosta
19.3.2015  JUKOn kurssi, Kuopio
24.3.2015  JUKOn kurssi, Vaasa
22.–23.4.2015  JUKOn luottamusmiespäivät, Helsinki
8.9.2015  Vakavan järjestämät lm-koulutukset neuvottelutaidosta
1.–2.10.2015  JUKO/Vakava/AKI

Dtl:n Sisu-koulutukset jäsenille
9.11.2015  Helsinki
12.11.2015  Kalajoki
16.11.2015 Lohja
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Toiminnanjohtaja
Riitta Hiedanpää 
diakonissa, terv.hoit.
Puh. 010 2190 302
riitta.hiedanpaa@dtl.fi 

Toimistoassistentti
Liisa Rossi
yo-merkonomi
Puh. 010 2190 301 
liisa.rossi@dtl.fi, toimisto@dtl.fi

Puheenjohtaja 2014-2015
Merja Korpela
vs. johtava diakoniatyöntekijä
Puh. 050 441 8049 
merja.korpela@evl.fi

Varapuheenjohtaja 2014-2015
Marko Pasma 
johtava diakoniatyöntekijä
Puh. 040 804 9360
marko.pasma@evl.fi 

Asiamies
Tiina Laine 
TtM, diakonissa
Puh. 010 2190 303
tiina.laine@dtl.fi

Toiminnanjohtaja
Arja Lusa 
sosionomi ylempi amk
Puh. 044 595 8562
arja.lusa@knt.fi

Jäsenpalvelusihteeri
Tarja Hämäläinen
HSO-sihteeri
Puh. 044 595 8566
jasenpalvelu@knt.fi

LIITY 
JÄSENEKSI

esittely

KUTSU ROHKEASTI 
liittoon kuulumattomia 
kollegoitasi mukaan toimintaan. 
Yhdessä voimme enemmän! 
Varsinaiseksi jäseneksi voit 
liittyä seuraavasti:
Dtl: www.dtl.fi, 
soittamalla 
Liisa Rossille 
puh. 010 2190 301 tai 
sähköpostitse toimisto@dtl.fi
KNT: www.knt.fi, 
tai sähköpostitse jasen-
palvelu@knt.fi tai 
soittamalla 044 595 8566. 
Opiskelijajäseneksi voit liittyä 
netissä www.dtl.fi tai 
www.knt.fi 

TYÖTTÖMYYSKASSA 
hoitaa työttömyyteen ja 
esimerkiksi vuorottelu-
vapaaseen liittyviä 
asioitamme.
Erko – Erityiskoulutettujen 
työttömyyskassa, 
puh. 09 7206 4343 
(ma–to klo 12–15), 
www.erko.fi

KÄYTÄ HYÖDYKSESI 
jäsenetusi, joihin voit 
tutustua verkkosivuillamme 
www.dtl.fi ja www.knt.fi

DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN 
LIITTO

KIRKON NUORISOTYÖN-
TEKIJÖIDEN LIITTO

REKISTERÖIDY 
WWW.JÄSENEDUT.FI 

JA POIMI EDUT!

Puheenjohtaja 
2014–2016
Ilkka Kalliokoski
johtava nuorisotyönohjaaja
Puh. 040 547 1888
ilkka.kalliokoski@evl.fi

Varapuheenjohtaja 
2014–2015
Tero Fleminch
johtava nuorisotyönohjaaja
puh. 050 461 0568
tero.fleminch@evl.fi
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