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Jänniteken?ä	

turva?u	       seurakunta	

viranomainen	



Aineisto	
 
•  Puolistrukturoidut haastattelut (N=22, yht. 17 h 30 

min / 246 s. litteroitua aineistoa) 
•  Haastateltavat: seurakuntien työntekijät ja 

kirkkoturvassa olleet 
•  Edustettuna lähes koko Suomi; mukana tilanteissa 

viisi eri kirkkokuntaa. Perheitä ja yksittäisiä ihmisiä, 
miehiä ja naisia 

•  Tutkimuseettiset erityiskysymykset paperittomia/
prekaarissa tilassa olevia tutkittaessa 

 



Mistä on kyse?	
•  Kirkkoturvatilanteiden taustat: 
1.  Ongelmat perheenyhdistämisessä 
2.  Srk:n epäilys virheistä tai puutteista 

turvapaikkaprosessissa 
3.  Palautusuhka turvattomaan maahan tai toiseen 

EU-maahan, jossa ei asiallista turvapaikkaprosessia 



Mistä on kyse?	
Kirkkoturvakäytännön soveltaminen Suomessa: kolme 
strategiaa 
 

1.  Piilottaminen (concealment) 

2.  Paljastaminen (exposure) 

3.  Paikallinen avoimuus 



Hallinnan elementit	
Seurakunnat:  
1.  viranomaistyön ja –

päätösten näkyväksi 
tekeminen 

2.  Vastapuhe 
3.  Auktoriteetin luominen 

(symbolit, sukupuoli, 
habitus) 

Viranomaistaho:  
1.  ”laittoman 

siirtolaisuuden” 
retoriikka ja 
turvallistaminen 

2.  interventiot 



Hallinnan elementit: 
seurakunta	

”T: Miten koit sen kommunikaation poliisin kanssa? 
H: Erittäin positiivisena. Erittäin asiallinen, piti siinä kaikkien kuullen 
[turvatulle] asiallisen puhuttelun ja sano että kun se tuli siihen niin 
sano heti ensimmäisenä että sun ei tarvii mua pelätä - - - sit sano 
että mulla on tuolla koneella etsintäkuulutus päällä, mut otan sen 
nyt pois, kun mä oon nyt nähny että sä tuut näitten henkilöitten 
kanssa ja hän luottaa siihen että asia on kunnossa  
T: Eli teidän läsnäolo vaikutti aika voimakkaasti että tää poliisi koki 
että voi käyttää harkintavaltaa siinä tilanteessa 
H: Kyllä. 
T: Mietin vaan et miten se tilanne olis voinut olla toinen jos olis ollu 
toinen poliisi tai teitä ei olis ollut siinä. 
H: No sitähän selvitettiin pitkään että kelle poliisille kannattaa 
mennä ja tiedettiin että jotkut poliisit ei oo yhtä ystävällisiä - - - Et 
ne varmaan tajus sen siinä että jos ne ois tehny tästä ongelman 
niin ne ois ehkä meidän kautta joutunu sellaseen negatiiviseen 
julkisuuteen  mitä ne ei varmaan halua.   



Sido?u toimijuus	
•  Seurausta prekaarista yhteiskunnallisesta asemasta 

•  Kirkkoturvassa olevan toimijuus yhteydessä srk:n 

työntekijän toimijuuteen 

•  SRK – turvattu : uhriasetelma, alisteisuus ja 

riippuvuus. Mikä on uskonnon rooli? Toiminnan 

eettinen oikeutus? 



Sido?u toimijuus	
” se me nyt nähtiin, että miten haitallinen ihmiselle on 

tämmönen pitkäaikanen piilossaolo. Esimerkiks 
tämmönen asia, täällä oli  siis tämmönen tapa että 
tästä kiinnijäämisriskin takia näillä kaikilla 
perheenjäsenillä oli salanimet. Kenestäkään ei puhuttu 
oikeilla nimillä. Ja he oppivat itse käyttämään 
itsestään salanimiä. Et miten vahingollinen se on 
ihmisen identiteetille. 



Kiitos!	


