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Tiivistelmä  

Suomen evankelisluterilaisen kirkon hengellisten työalojen työntekijät ovat työajattomia eli heitä ei koske työaikala-
ki. Seurakunnan työajattomia työaloja ovat nuoriso-, lähetys-, musiikki- ja diakoniatyö sekä papisto. Työalojen 

esimiehinä toimivat väliportaan esimiehet, työalajohtajat sekä kirkkoherrat. Seurakunta on julkishallinnollinen yh-
teisö, se asettaa julkisuus- ja suunnitteluvelvoitteen. Kirkkolaki, kirkkojärjestys ja seurakunnan missio, visio sekä 

strategiat ohjaavat ja asettavat omat velvoitteensa toiminnalle. 

 
Tutkin opinnäytetyössäni työajattoman työn haasteita esimiestyössä ja tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 1) 

Miten esimies kokee työajattomuuden itseen ja työyhteisöön nähden? ja 2) Millaisia haasteita esimies kokee työ-
ajattoman työn johtamisessa?  Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa siitä kuinka esimiehet suhtautuvat työajat-

tomaan työhön ja miten työajattomuus toimii esimiesroolissa seurakunnissa. Samalla etsittiin tietoa siitä, kuinka 

työajattomuus palvelee ihmisten kohtaamista ja työnkehittämistä.  
 

Kvantitatiivinen tutkimus toteutettiin Webropol- kyselynä ja se lähetettiin 206 seurakuntaan. Vastauksia tuli 59. 
Kyselytutkimuksessa oli yksi kvalitatiivinen, avoin kysymys.  Avoimesta kysymyksestä sai tietoa, siitä miten työn ja 

vapaa-ajan yhteensovittaminen onnistuu esimiehillä. 

 
Tutkimuksen ennakko-olettamuksena oli, ettei esimies ole tarpeeksi tavattavissa ja läsnä työntekijöiden keskuudes-

sa eikä hänellä ei ole tarpeeksi aikaa kohdata ja kuulla työntekijöitä. Esimiehet kokivat toisin,  he kokivat, että työ-
ajaton työ mahdollisti jokaisen työntekijän kohtaamisen ja kuulemisen tiiminä sekä yksilönä.  Tästä huolimatta 

esimiehet kokivat, että ajan puute muodostaa haasteen työlle.  
 

Sekä Kirkon tulevaisuustyöryhmän mietintö, että tutkimukseni nostivat esiin sen, että työaika auttaisi esimiehiä ja 

työntekijöitä mitoittamaan työtehtäviä ja ajankäyttöään sekä rajaamaan työ- ja vapaa-aikaa. Työajalla turvattaisiin 
myös työn oikeudenmukainen jakautuminen resurssien vähetessä. Opinnäytetyön teon loppuvaiheessa eduskunta 

päätti, että seurakunnat tulevat kuulumaan 1.1.2020 työaikalain piiriin. 
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Abstract 

The employees of the Finnish Evangelic Lutheran Church are exempted from working hour restrictions, which 
means that they are not bound by working time legislation. The fields of activity exempted from working hour re-

strictions are youth, missionary, music, diaconal work and the clergy. Superiors, field supervisors and vicars work 

as heads of departments. Congregation is a publicly administrated community, which sets its operation publicity 
and planning obligation. Church Act, Church Order and the congregation´s mission, vision and strategies guide and 

set obligations to congregation´s operation. 
 

In my study, I researched the challenges of superior work exempted from working hour regulations. The research 
questions were: 1) How superiors experience unregulated working hours in relation to themselves and the work 

community? and 2) What kind of challenges do superiors experience in leading unregulated working hours.  The 

aim of the research was to gather data of superiors ´attitudes to unregulated working hours and how unregulated 
working hours serve the superiors’ role in parishes. It was also examined; how unregulated working hours support 

encountering people and developing work.    
    

Quantitative research was carried out as a Webropol survey and sent to 206 parishes. 59 answers were given. One 

qualitative open question was included in the survey. The open question illuminated the reconciliation of work and 
leisure time of superiors.   

    
The presumption of the study was that superiors are not present and available enough to employees and that su-

periors don´t have enough time to encounter and listen to employees. Superiors felt that unregulated working 
hours enabled encountering every employee both as a team and as an individual. The superiors felt, however, that 

the lack of time poses a challenge to work.     

 
Both the Church Future Committee Report and my research brought forth that regulated working hours would help 

both superiors and employees dimension their tasks and time consumption and draw the line between work and 
leisure time. Working time would also secure the fair division of work with diminishing resources. This research 

drawing to its end, the Finnish Parliament decided that the parishes of the Finnish Evangelic Lutheran Church will 

belong to working hours legislation starting from 1.1.2020. 
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1 JOHDANTO 

 

Suomen evankelisluterilaisten seurakuntien hengellisen työn ominaispiirre on työajattomuus, joten 

hengellisen työn työntekijät (papit, kanttorit, diakonia- ja nuorisotyöntekijät) eivät kuulu työaikalain 

piiriin. Työajattomuus tuo haasteita ja mahdollisuuksia työhön. Seurakunnissa on työaikalain piiriin 

kuuluviakin työaloja mm. lapsityö ja taloushallinto. Työajattomuus ja työajallisuus samassa työyhtei-

sössä tai työtiimeissä ei ole ongelmatonta, vaikkakin seurakunnissa on totuttu eriaikaiseen työhön.  

 

Oletuksenani on, että työajattomuus vaikuttaa omalta osaltaan hengellisten työalojen esimiesten 

johtajarooliin. Paikallisseurakunnissa ylimpänä esimiehenä toimii kirkkoherra, joka vastaa seurakun-

nan toiminnasta ja pienemmissä seurakunnissa hänen työhönsä kuuluvat myös henkilöstöhallinto ja 

talousvastuu.  Suuremmissa seurakunnissa kirkkoherran lisäksi esimiestehtäviä hoitavat mm. välipor-

taan esimiehet tai työalajohtajat sekä henkilöstöpäällikkö tai -johtaja. Suomessa on noin 400 evan-

kelisluterilaista seurakuntaa, joista osa muodostaa seurakuntayhtymiä ja osa toimii itsenäisinä seu-

rakuntina.  

 

Seurakunta on kristittyjen muodostama yhteisö. Usein ajatellaan, että kirkko ja seurakunta tarkoit-

tavat samaa asiaa ja suomenkielessä näitä sanoja käytetäänkin ristiin. Käsittelen opinnäytetyössäni 

seurakuntaa työyhteisönä, työnantajana ja hallinnollisena yksikkönä. Se on julkisoikeudellinen yhtei-

sö, jolla on julkisuus- ja suunnitteluvelvoite ja se on otettava huomioon toiminnassa. Kirkkolaki ja 

kirkkojärjestys ohjaavat seurakuntien toimintaa. 

 

Käsittelen opinnäytetyössä johtajuutta ja johtajuuden haasteita sisältäpäin, koska olen toiminut seu-

rakunnassa kahdella työajattoman työn työalalla väliportaan esimiehenä. Työstä käsin minulla oli 

ennakko-olettamuksia siitä, mitä haasteita työajattomuus tuo esimiestyöskentelyyn. Ensimmäisenä 

olettamuksena nostan esille sen, ettei esimies ole tarpeeksi tavattavissa ja läsnä työntekijöiden kes-

kuudessa eikä hänellä ole tarpeeksi aikaa kohdata ja kuulla työntekijöitä. Osa syynä tähän haastee-

seen on se, että suurin osa esimiehistäkin on työajattomia, niin kuin heidän tiiminsä työntekijät. Toi-

nen iso haaste on muuttuva toimintaympäristö seurakunnissa eli esimiesten koulutus ei välttämättä 

vastaa tämän päivän johtamiskulttuuria, eikä sitä mitä uudet, vastavalmistuneet työntekijät odotta-

vat johtamisen ja henkilöstöhallinnon olevan tai mitä yhteiskunnan nopeat muutokset edellyttäisivät 

johtajuudelta. Olettamuksena oli myös, että seurakunnissa mennään strategia edellä ja henkilöstön 

johtamista ei ajatella aktiivisesti johtamisen välineenä tai keinona. 

 

En käsittele opinnäytetyössä seurakuntaa niinkään hengellisenä yhteisönä, vaan seurakunta on työ-

paikka, jossa on työntekijöitä, tiimejä ja esimiehiä ja tälle työlle ominaista on hengellisyys. Hengelli-

syys tuo aina toiminnalle oman erityispiirteensä, koska ilman sitä ja kristillistä arvopohjaa ei olisi 

evankelisluterilaisia seurakuntia. Tein tämän rajauksen työhön siksi, että hengellisyys on laaja aihe 

ja se on tutkimuksena enemmän teologiaan aihealueisiin liittyvä, kuin sosiaalialan opinnäytetyöhön.  

Samasta syystä en paneudu työssäni erilaisiin teologisiin kantoihin ja käsityksiin.  
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Rajaan työni käsittelemään johtajuutta ns. maallisena johtajuutena. Johtajuutena, joka vastaa seu-

rakunnan tai työalan toiminnasta. Hengellinen johtajuus kuuluu tiiviisti kirkkoon ja seurakuntiin. Ker-

ron siitä kirkkoherran työn kuvauksen yhteydessä. Hengellinen johtajuus on niin laaja aihe, että siitä 

saisi tehtyä erillisen opinnäytetyön.  En paneudu hengellisyyteen enkä kristinopin perusteisiin, koska 

nekään eivät mielestäni ole oleellinen asia sosionomi Yamk:n opinnäytetyössä.  

 

Tutkimukseni kohde on esimiestyön haasteet työajattomassa työssä seurakunnassa, joten seurakun-

ta muodostaa toimintaympäristön tutkimukselleni. Kuvaan toimintaympäristön, mutta tutkimuksen 

pääpaino on johtajuudessa ja sen haasteissa.  Seurakunnissa työskennellään tiimeissä ja työaloilla, 

joissa korostuu esimiehen läsnäolo ja se, että hän kohtaa työntekijöitä tarpeeksi usein. Tiimi on 

ryhmä, johon kuuluu useampi työntekijä. Käsittelen opinnäytetyössä työalaa tiiminä, ilman että ra-

jaan sen kokoa, joskin tiimi on pienempi toimintayksikkö, kuin koko seurakunnan henkilöstö. Isom-

missa seurakunnissa työaloihin voi kuulua usean ammattiryhmän edustajia, siksi käytän yleisnimiket-

tä ”tiimi” työalasta, jossa työntekijöillä on sama visio ja työntavoite.    

 

Kirkolla on omia johtamiskoulutuksia (Kirjo 1,2 ja 3), mutta jos puhutaan ammattiin valmistavista 

peruskoulutuksista, joita seurakunnan työntekijöillä on, niin osalla on todella vanha koulutuspohja. 

Tämä selittyy sillä, että seurakuntien työntekijävaihtuvuus on vähäistä ja lisä kouluttautuminen har-

voin nostaa palkkaa, joten kouluttautuminen ei motivoi. Lukuisat määrät seurakunnan työntekijöitä 

tekee työtä vuosia ilman laajempia täydennyskoulutuksia.  Jotkut työntekijät eivät halua lähteä edes 

lyhyiin koulutuksiin tai kursseille ja kaikki seurakunnat eivät aktiivisesti kehitä henkilöstön tai työala-

johtajien kouluttautumista. Seurakunnissa voi olla töissä johtajia, joilla ei ole erillistä johtajuuskoulu-

tusta.  Pitkäaikaisenakin viransijaisena saattaa esimiestehtävissä olla ns. rivityöntekijöitä, joilla on 

osaaminen työalaansa, muttei koulutusta esimiestehtäviin. Nykyisin kirkkoherraksi valittaessa vaadi-

taan johtajakoulutus. 

 

Työntekijöillä on esimiehelleen paljon toiveita ja odotuksia. Seurakuntatyössä myös alaistaidot ko-

rostuvat, koska usein työajattomat työntekijät ovat löyhässä tiimissä eli työpisteet saattavat olla eri 

rakennuksissa ja työn kohteetkin eri puolilla kaupunkia tai kylää. Toisaalta myös työajat seurakun-

nassa ovat vaihtelevia, osa tiimin jäsenistä saattaa tehdä paljon iltatöitä, osa viikonloppuja ja joku 

toimistotyöaikaa.  Näiden työn eriaikaisuuksien ja välimatkojen takia korostuvat työalojen yhteisten 

tapaamisten tärkeys. Myös henkilöstökokouksien ja työkokouksien sekä tiedotuksen tarve kasvaa, 

koska jos tieto ei kulje tasapuolisesti ja laajasti, niin yhteistyö työalalla on haasteellista.   

 

 

2 EVANKELISLUTERILAISET SEURAKUNNAT  

 

Suomen evankelisluterilainen kirkko toimii kotimaan lisäksi ulkomailla. Kotimaassa seurakuntia on 

noin 400 ja ne toimivat palkatun henkilöstön voimin. Ulkomailla Suomen evankelisluterilaisella kirkol-

la ei ole yhdessä seurakunnassa montaa palkattua työntekijä. Ulkomailla toiminta perustuu kirkon 

perustehtävään eli sanan julistamiseen, lähetystyöhön, opettamiseen ja kastamiseen. Seurakuntia 
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on myös niillä alueilla ulkomailla, joilla asuu Suomalaisia, jolloin yhtenä perustehtävänä on seura-

kunnan ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenten palveleminen.  

 

2.1 Ulkosuomalaiset seurakunnat 

 

Historiallisesti ajateltuna luterilaista kirkkoa lähinnä ovat muut protestanttiset kirkot ja yhteisöt. Lu-

terilainen, reformoitu ja anglikaaninen kirkko ovat uskonpuhdistuksen jälkeen jakaantuneet erilleen 

ja niistä on erkaantunut useita erilaisia suuntia. Kristillisten kirkkojen välillä on viime vuosikymmeni-

nä ollut paljon ykseyspyrkimyksiä eli tahto toimia ekumeenisesti. Ekumenia on sitä, että tehdään yh-

teistyötä ja kunnioitetaan toisen kirkon oppeja. (Kauppinen, Särkiö ja Hiilamo 2002, 20-22.) 

 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon ulkosuomalaista työtä tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä pai-

kallisten sisarkirkkojen ja siirtolaispappien kanssa ulkomailla. Turistipappien ja kanttorien työkausi 

on lokakuusta huhtikuuhun. He työskentelevät Gran Canarialla, Turkissa, Teneriffalla, Espanjassa, 

Kyproksella, ja Kreikassa. Pääsääntöisesti ulkosuomalaisissa seurakunnissa työskentelee suomalai-

nen pappi, joka usein saattaa olla ainoa palkattu työntekijä. Tämä selittyy sillä, että usein seurakun-

nan perustyötä on sanoman julistaminen ja esimerkiksi Aurinkorannikolla seurakunta pitää rippikou-

luja sekä jumalanpalveluksia. On myös maita ja paikkakuntia, joissa työskentelee ympärivuotisesti 

suomalaispappi sekä paikkakuntia, joissa suomalainen pappi vierailee muualta käsin tai asuu vain 

osan vuodesta siellä. Näiden ulkosuomalaisten seurakuntien lisäksi työtä tehdään yhdessä yhteistyö-

tahojen kanssa. (Kirkko maailmalla) 

 

Suomen Merimieskirkon toimipisteet sijaitsevat Lontoosta, Rotterdamista, Hampurista, Brysselistä ja 

Ateenasta. Merimieskirkon toimipisteitä johtaa pappi ja usein hänen työparinaan on sosiaalikuraatto-

ri. Matkapappi-toimintaa on Puolassa, Irlannissa ja Kaakkois-Aasiassa.  Osaltaan Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon työtä ulkomailla tekevät myös lähetysjärjestöjen lähetit, jotka työskentelevät ym-

päri maailman.  Suomen Lähetysseuran kautta he työskentelevät Tansaniassa, Etiopiassa, Hongkon-

gissa, Angolassa, Botswanassa, Namibiassa ja Thaimaassa. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdis-

tyksen kautta työ on Keniassa, Japanissa, Sambiassa, Venäjällä ja Virossa. Svenska Lutherska Evan-

geliföreningen i Finland:lla on kohteita Turkissa sekä Keniassa ja Evankelis-luterilainen lähetysyhdis-

tys Kylväjällä Japanissa sekä Turkissa. Lähetysjärjestöjen työntekijät ovat seurakuntien lähettämiä 

työntekijöitä, joilla on erilaisia koulutustaustoja. Heidän esimiehinään toimii lähettävä seurakunta, 

mutta myös lähetysjärjestö tai – yhdistys. (Kirkko maailmalla)   

 

2.2 Evankelisluterilaiset seurakunnat Suomessa  

 

Seurakunnat eivät organisaationa sovi puhtaasti mihinkään organisaatiomalliin.  Ne toimivat monissa 

asioissa tiukan keskitetysti, mutta toisaalta päätöksenteko on hajautettu usealle henkilölle.  Seura-

kuntaa tarkastellaan usein työntekijäorganisaationa ja työ seurakunnassa määritellään tavoitteellisen 

toiminnan aikaansaamiseksi, ihmisten avulla. Seurakuntien toiminnansuunnittelussa on aina huomi-

oitava avoimuus, jäsenlähtöisyys ja kirkon perinteet. Kirkon tehtävä on tunnustuksensa mukaisesti 

julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja (evankelisluterilaisessa kirkossa ne ovat kaste ja eh-
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toollinen) sekä toimia kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisen rakkauden toteutumiseksi. 

Seurakuntien toiminnassa teologialla ja sanomalla on keskeinen rooli. Kirkkovuosi ohjaa seurakun-

nan elämää ja aikatauluja. (Palmu 1990, 50-51.) 

 

2.3 Seurakuntien organisaatio  

 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon organisaatio rakentuu seuraavasti: Kirkon ylin päättävä elin on 

kirkolliskokous, se tekee periaatepäätökset kaikkia seurakuntia koskevissa asioissa ja säätää kirkko-

lain, kirkkojärjestyksen sekä hyväksyy kirkon tärkeät kirjat. Se päättää myös kokonaiskirkon talou-

desta ja toiminnasta. Kirkon keskushallintoon kuuluvat kirkkohallitus, piispainkokous ja kirkon työ-

markkinalaitos.  Piispat johtavat hippakuntia yhdessä tuomikapitulien kanssa. Hiippakuntia on yh-

deksän ja Turun arkkihiippakunnassa on kaksi piispaa, joista toinen on arkkipiispa. Arkkipiispalla ei 

ole esimiesasemaa muihin piispoihin.  Hiippakunnissa on rovastikuntia ja tuomiorovasti toimii johta-

jana rovastikunnassa. Paikallisseurakunnassa hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja talouspäällikkö 

tai/ja hallintojohtaja. Heidän kanssaan luottamushenkilöt johtavat seurakuntatyötä kirkkoneuvostos-

sa sekä - valtuustossa. Suomessa noin 85 % asukkaista kuuluu kirkkoon. Vain pohjoismaissa Luteri-

laiseen kirkkoon kuluminen on näin suurta. (Kauppinen ym. 2002, 11- 14.) 

 

 

Kuva 1: Kirkon organisaatio (https://evl.fi/tietoa-kirkosta/kirkon-organisaatio) 
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2.3.1 Arvot ja painopisteet  

 

Seurakunnat ovat aatteellisia yhteisöjä. Arvot ilmaisevat, mitä asioita yhteisö pitää hyvänä ja tavoi-

teltavana. Arvojen tehtävänä on ohjata arkipäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa. Seurakunnan toi-

mintaa ohjaavat kristilliset perusarvot, joista luodaan erilaisia strategioita kokonaiskirkossa.  Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suuntaa ohjaa vuoteen 2020 saakka ”Kohtaamisen kirkko”- 

strategia.  Se toimii suuntana, kun seurakuntien elämää ja toimintaa uudistetaan. Kohtaamisen kir-

kossa on neljä painopistealuetta: sanoma, kohtaaminen, lähimmäisen rakkaus ja jäsenyys. Yhteisinä 

arvoina seurakunnissa ovat usko, toivo ja rakkaus. Paikallisseurakunnan strategiaa miettiessä kes-

keiseksi nousee kysymys siitä, mikä on seurakunnan paikka sen omassa toimintaympäristössään? 

Seurakunnat ovat osa yhteiskuntaa, kaupunkia tai kylää. Pohjimmiltaan seurakuntia ei voi olla ole-

massa ilman sitä toimintaympäristöä, mihin ne kuuluvat. (Kohtaamisen kirkko, 8-15.) 

 

Kirkon tulevaisuuden haasteiden huomaaminen edellyttää aktiivista tutkimusta, arviointia ja kehittä-

mistä. Seurakuntien on kyettävä näkemään muutokset, ilmiöt ja resurssit, jotka vaikuttavat niiden 

toimintaan. Suomalaisessa evankelisluterilaisessa seurakunnassa yhden suuren haasteen työlle luo 

se, että suurimmalle osalle seurakuntien työntekijöitä ja esimiehiä työ seurakunnassa on kutsumus. 

Toisaalta kutsumus on myös voimatekijä ja motivoija.  Esimiehen kutsumukselle tuo oman haas-

teensa se, että haluaako hän kuunnella seurakuntalaisten ääntä, työntekijöiden ääntä vaiko ”hengel-

listää” asioita ja kuunnella Sanoman ääntä? Esimies joutuu miettimään myös sen, kuinka vähenevät 

resurssit osataan ottaa käyttöön työyhteisön hyväksi, toiminnan tukemiseksi ja sanoman eteenpäin 

viemiseksi. (Kohtaamisen kirkko, 8-15.) 

 

2.3.2 Strategiat  

 

Seurakunta on niin hierarkkinen ja tarkkaan ohjeistettu yhteisö, että erilaisia strategioita, suunnitel-

mia ja raportteja tehdään paljon. Tällaisessa toimintamallissa haasteena on, ettei strategioista kom-

munikoida tarpeeksi työyhteisöissä ja niiden valmisteluihin ei löydy aikaa.  Englanninkielinen sana 

”strategy” tulee kreikankielisestä sanasta ”strategia”, jonka merkitys on vapaasti suomennettuna so-

tapäällikön taito. Liikkeenjohdon kirjallisuuden strategiamääritelmissä organisaatioiden toive on voit-

taa kilpailijat tai valloittaa uusia alueita, tavoitellen kestävää kilpailuetua. Strategia ja sen merkitys 

on eri tutkijoiden mukaan erilainen. Niko Toiviainen viittaa Savonia Ammattikorkeakoulun Moodle- 

oppimisympäristössä teokseen: ”organizing & organizations”, jossa Fineman ym.(1993) määrittelevät 

strategian olevan organisaation tekemiä merkittäviä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Yk-

sinkertaisimmillaan strategia on tulevaisuuden suunnittelua pidemmällä aikavälillä. Yleisimmin orga-

nisaation ylin johto muodostaa ja valmistelee strategiat. Ne kuvastavat johdon käsitystä siitä, miten 

toimintaympäristö ja yritys tulevat muuttumaan tulevaisuudessa. (Fineman, Gabriel ja Sims, 1993.)  
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2.3.3 Visiot ja missiot 

 

Organisaation toiminta lähtee liikkeelle siitä, että asetetaan yhteiset tavoitteet. Johdon tehtävänä on 

luoda näkymä siitä, mihin suuntaan organisaatio on tulevaisuudessa menossa.  Näkymä eli visio on 

oltava sellainen, että organisaation jäsenet kokevat sen itselleen ja työlleen tärkeäksi ja että se on 

ymmärrettävä. Visio ohjaa työntekijöiden motivaatiota ja suuntaa toiminnassa. Strategisessa johta-

misessa on tärkeää, että jokaisella työntekijällä on tiedossa oma perustehtävänsä ja jokainen tietää 

kokonaisorganisaation mission eli toiminta-ajatuksen. Mission tiedostaminen luo yhteenkuuluvuutta 

ja luottamusta organisaatioon. Vision käytäntöön panoon luodaan toimintastrategia, eli pitkän aika-

jakson suunnitelma (usein 3-vuotiskaudeksi). (Virtainlahti 2009, 61-64.) 

 

Strategialla voidaan osoittaa mitä osaamista organisaatiossa tarvitaan ja miten osaamista kehitetään 

tavoitteiden mukaiseksi. Henkilöstöstrategialla varmistetaan henkilöstön työvoima tulevaisuudessa-

kin. Strategia näkyy menettelytavoissa, rekrytoinnissa, ja perehdyttämisessä. Työntekijälle tehdään 

henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat kehittämiskeskusteluissa ja niiden tavoitteet lähtevät koko-

naisorganisaation tavoitteista ja strategiasta. Välillä olisi hyvä miettiä voisiko osaamiskartoituksia 

hyödyntää enemmänkin ja sitä kautta tuoda kokonaisstrategiaan sitä osaamista mitä organisaatiossa 

jo on. Mikäli esimies ei ole tietoinen henkilöstön osaamisista, niin hän ei voi huomioida kaikkea käy-

tettävää potentiaalia luodessaan visioita ja tehdessään strategioita.  (Virtainlahti 2009, 61-64.) 

 

Strategia on oman identiteetin pohdinnasta, paikan etsimisestä sekä toiminnan suuntaamisesta 

muodostuva tavoitteellinen kokonaisuus toiminnalle. Strategiassa pyritään hoitamaan jokaisen oma 

perustehtävä mahdollisimman hyvin ja vastaamaan koko toimintaympäristön haasteisiin. Kirkollisten 

strategioiden luomisessa arvojen ja tavoitteiden pysyminen keskeisellä sijalla on nähty erityisen 

merkittäväksi, koska strategian perusteella laaditaan toimintasuunnitelmat ja kohdistetaan resurssit 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Missio eli perustehtävä kertoo, miksi yhteisö on olemassa. Kirkot oavt 

missionäärisiä eli perustehtävä ton tärkeä. Visio on näkemys toivotusta tulevaisuudesta ja se kuvaa 

lyhyesti sitä, millainen yhteisö haluaa olla tulevaisuudessa.  Toiminnan suuntaviivat ovat tietoisia, 

priorisoituja valintoja ja ne ohjaavat sitä,  miten visioon päästään. Ne määrittelevät sen, miten orga-

nisaation vahvuudet ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet yhdistetään vision saavuttamiseksi. 

Suuntaviivojen avulla reagoidaan myös ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Strateginen ajattelu on 

asenne tai lähestymistapa tulevaisuuteen, siinä keskitytään kaikkein tärkeimpien asioiden etsintään, 

pohtimalla seurakunnan identiteettiä sekä toimintaympäristöä. Strategia kiinnittää huomion toimin-

nan ytimeen ja tekee näkyväksi seurakunnan merkityksen. (Kohtaamisen kirkko, 7-11.) 

 

Strateginen suunnittelu luo perustan kokonaissuunnittelujärjestelmälle. Toiminta- ja taloussuunni-

telma luovat suunnittelukauden tavoitteet, joissa määritellään kehittämistoimenpiteiden tärkeysjär-

jestys ja kokonaisaikataulutus. Seurakunnan visio kertoo siitä, millainen tulevaisuuden seurakunnan 

pitäisi olla. ”Kohtaamisen kirkko”- strategian mukaan seurakuntalainen kokee uskon Jumalaan voi-

mavarana ja yhteyttä kirkkoon pidetään merkittävänä. Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka 

kokoaa erilaiset ihmiset sanoman äärelle. (Kohtaamisen kirkko, 7-11.) 
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3 TYÖAIKA  

 

Työaikaa määrittelevät työaikalaki ja työehtosopimukset. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopi-

mus määrittelee säännöllisen työajan, johon kuuluvat yleistyöaika (38,45min/ viikko), toimistotyöai-

ka (36,45min/ viikko) ja jaksotyöaika (2 viikon työ on enintään 77 tuntia 30 minuuttia, 3 viikon 116 

tuntia 15 minuuttia tai 4 viikon jaksossa 155 tuntia.) Jokaiseen työaikaan on tarkasti määritelty mitä 

ammattiryhmää mikäkin työaika koskee. (KVTES 2018-2019, 3luku §1-10.) 

 

Vaihtelevan työaikaehdon määritelmä on (työsopimuslain 1 luvun 11 §:n 1 mom.) se, että työnteki-

jän työaika vaihtelee tiettynä ajanjaksona työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäis-

määrän välillä. Toisaalta vaihteleva työaika voi olla myös sitä, että työntekijä sitoutuu tekemään 

työnantajalle työtä erikseen työhön kutsuttaessa. Vaihteleva työaika -määritelmä pitää niiden kah-

den ehdon lisäksi sisällään myös mahdollisuuden työajasta, jossa on säädelty enimmäismäärä viikos-

sa, muttei vähimmäismäärää. Vaihtelevasta työajasta saa sopia vain työntekijän aloitteesta tai jos 

työnantajan työvoimatarve ei ole kiinteä (Työsopimuslaki: 1 luvun 11 §:n 2 mom.). Näille sopimuk-

sille on tyypillistä se, että työntekijän työaika vaihtelee jokaisessa työvuorolistassa, mikä voi vaikeut-

taa työn yhteensovittamista muiden elämänalueiden kanssa. Työntekijän kuulemista koskevalla 

säännöksellä on pyritty vähentämään työaikojen epäsäännöllisyydestä työntekijälle koituvia haastei-

ta. (Vaihteleva työaika) 

 

Työaikalaissa (Finnlex 9.8.1996/605) 2§:ssä on mainittu poikkeukset niistä aloista, joihin työaikalakia 

ei sovelleta ja kohdassa 2. kerrotaan, ettei laki koske työntekijöitä, jotka suorittavat uskonnollisia 

toimituksia evankelis-luterilaisessa kirkossa, ortodoksisessa kirkkokunnassa tai muussa uskonnolli-

sessa yhteisössä. (Työaikalaki) 

 

3.1 Työajattomuus seurakuntien hengellisessä työssä 

 

Uskonnollisia toimituksia tekevät viranhaltijat eli papit ja kanttorit ovat työaikalain ulkopuolisia työ-

aikalain 2 §:n perusteella.  Julistus-, kasvatus-, opetus-, lähetys- ja diakoniatyötä tekevät viranhalti-

jat on rajattu myös työaikalain ulkopuolella kirkon työaika-asetuksessa (33/1998).  Hengellisen työn 

viranhaltijaan ei sovelleta työaikaa eli työpäivää tai työviikkoa ei määritellä tunteina tai minuutteina. 

Työntekijöille on määritelty vapaapäivät 142§:n mukaisesti. Siinä sanotaan, että hengellisen työn 

työntekijälle kuuluu kaksi vapaapäivää kalenteriviikossa ja vapaapäivien siirrosta sanotaan, että en-

nalta tiedettävästä syystä vapaapäivä annetaan viimeistään kolmen seuraavan kalenteriviikon aika-

na. Poikkeuksena ovat leirin vuoksi siirtyvät vapaapäivät, jotka on pidettävä 2 kuukauden aikana lei-

rin loppumisesta. Seurakunnissa tarkemmat työaikajärjestelyt ovat paikallisesti ja tiimikohtaisesti so-

vittavia asioita.  (KirVesTes) 

 

Seurakuntien hengellisessä työssä on käytössä työajaton työ eli työnantajan tarjoaman työn määrä 

ei vaihtele vaan työajan vaihtelevuuden luo asiakkaiden tarve, vuodenaika, viikonpäivä tai vaikkapa 

toisen työntekijän sairastuminen. Onpa kyse vaihtelevasta työajasta tai työajattomuudesta, niin on 

tiedostettava se, että työaikojen yhteensovittaminen nyky-yhteiskunnan aikataulujen kanssa saattaa 
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olla haaste. Työajattomassa työssä palkkataso säilyy samana, onpa työtä paljon tai vähän, mutta 

vaihtelevassa työajassa tulotaso vaihtelee työtuntien määrän mukaan.  Työajattoman työn itsenäi-

syys näkyy siinä, että työntekijät suunnittelevat omat päivittäiset työtehtävänsä ja mahduttavat ne 

kalentereihinsa. Työajan ennakkosuunnittelu keskittyy työtehtäviin ja niiden ympärille varattavaan 

suunnitteluaikaan. Työntekijät muistavat harvoin varataan aikaa esimerkiksi viikoittaisille tilastoin-

neille tai puheluille, jotka myös osaltaan tarvitsevat työaikaa.  Työajaton työ on kutsumuksen takia 

haastavaa, koska vapaa-ajan ja työn rajaa on vaikea määritellä. Seurakunnat ovat joustavia työyh-

teisöjä ja usein työaikataulut on helppo järjestellä. Tavallaan seurakunnissa on ollut autonominen 

työajansuunnittelu käytössä jo vuosikymmenien ajan, vaikkei sitä näin ajatellakaan työajattomassa 

työssä.  Autonomia tarkoittaa enemmän kuin vain itsemääräämisoikeutta. Se tarkoittaa myös ihmi-

sen ominaisuutta ja kykyä toimi aitsenäisesti sekä oikeutta tehdä itsenäisiä valintoja, niiden periaat-

teiden ja sääntöjen puitteissa, joihin hän on sitoutunut työssään. Vaihtelevassa työajassa ja työajat-

tomassa työssä on paljon samankaltaisuutta. (Rantama 2016, 140-150.) 

 

Heikkilä (2006) on tutkimuksessaan todennut, että itsenäinen työvuorosuunnittelu lisää työyhteisö-

jen vuorovaikutuksellisuutta, vastuuta ja vastuullisuutta. Tämä selittyy sillä, että vastuun saaminen 

koetaan työyhteisössä motivoivana ja palkitsevana. Autonominen työvuorosuunnittelu lisää työnteki-

jöiden hyvinvointia mahdollistamalla sen, että työ ja yksityiselämä on helöpommin yhteensovitetta-

vissa. Nämä Heikkilän esiin tuomat asiat näkyvät seurakunnan työssä: Työhön ollaan sitoutuneita ja 

työ on vuorovaikutuksellista. (Heikkilä 2006, 46 – 50.) 

 

Seurakunnassa työskentely koetaan usein kutsumuksena ja työyhteisöön kohdistuu epärealistisia 

odotuksia. Työntekijät asettavat itselleen korkeita vaatimuksia, jotka koskevat kaikkea inhimillistä 

elämää, työtä ja vapaa-aikaa. Lisäksi seurakuntalaiset muodostavat omat odotuksensa, jotka voivat 

koitua rasitteeksi. Kutsumustyö motivoi ja luo suurta tyydytystä, joskin työssä väsyminen on uhka 

työlle. (Palmu 1990, 16.) 

 

3.2 Moduulityöaika 

 

Hengellisen työn kuormittavuuteen vaikuttaa mm. aktiivisen työskentelyjakson pituus (työtunteja 

päivässä, perättäisiä työpäiviä tai pitkiä matka-aikoja työn sisällä).  Työntekijän toiveiden huomioi-

minen työaikatauluissa ei aina onnistu ja vapaajaksot ovat rikkonaisia (vapaapäivät, siirtovapaat, 

vapaat viikonloput, lomat) eli palautuminen työtehtävistä jää lyhyeksi. Yksi mahdollinen kuormittava 

tekijä on leirityö, joka sisältää ympäri vuorokautisen vastuun leiriläisistä, usean vuorokauden ajan. 

Kuormittavuutta lisää myös se, että työtehtävät jakaantuvat epätasaisesti työntekijöiden kesken 

(esim. jotakin tiettyä pappia toivotaan kirkollisiin toimituksiin enemmän kuin muita). Työ- ja vapaa-

ajan pirstaleisuus on myös yksi haaste seurakuntatyössä. Siihen liittyy työn ennalta arvaamatto-

muus, eli työpäivien ennakkosuunnittelu ei aina onnistu ja varsinkin kirkkoherrat kokevat olevansa 

töissä, vaikka olisivat vapaalla. Seurakuntalaiset eivät osaa kunnioittaa työntekijöiden vapaapäiviä, 

vaan hoitavat asioitaan esimerkiksi kaupan kassajonossa, kun näkevät seurakunnan työntekijän. Yh-

tenä kuormittavuutena on myös ihmisten kohtaaminen, koska joinakin päivinä kohtaamisia on pal-

jon.  (Rantama 2016, 159.)  
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Työssä jaksamisen ja kuormittavuuden näkökulmasta seurakunnissa mietitään moduulityöajan käyt-

töön ottoa. Se helpottaisi työn rajaamista sekä työn tasapuolisen jakautumisen seuraamista. Nyt kun 

työaikaa ei ole, niin on liian helppoa ajatella, että: ”kyllähän työt ehtii tehdä, kun vuorokaudessa on 

24 tuntia”. Mutta teetpä töitä 8 tai 24 tuntia, niin palkka on sama, koska työajattomilla työntekijöillä 

ei ole ylityö-, ilta-, kiire- tai viikonloppulisiä. Moduulityöaika on kokeilussa muutamassa seurakunnas-

sa ja siinäkin on vielä omat haasteensa. Esimerkiksi vapaapäivien määrittelemättömyys ei tue jak-

samista eikä oman yksityiselämän suunnittelua. (Moduulityöaika) 

 

Moduulityöajassa on paljon hyvää ja toimivaa seurakuntiin, kunhan siihen luodaan tarpeeksi selkeät 

toteuttamistavat. Noin 10 vuotta sitten edellisen kerran yritettiin vastaavaa työaikaa saada läpi, mut-

ta se ei onnistunut. Tämä uusi moduulityöaika, joka on ollut pilottiseurakunnissa käytössä vuosina 

2017–2018, rakentuu vähän eri tavalla kuin tuo edeltäjänsä. Työntekijän työaikaa ei mitata moduuli-

työajassa yleisten työaikamääräysten mukaisesti, vaan siten, että yhteen työaikamoduuliin sisällytet-

tävän työn kesto on keskimäärin noin kaksi tuntia kestävä kokonaisuus, johon voi kuulua yksi tai 

useampi työtehtävä. Toisaalta yksi työtehtävä voi olla kestoltaan useamman moduulin mittainen ja 

moduuliin kuuluu aina myös käytetty suunnittelu- ja valmisteluaika, ei vain toteutus. Työn suunnitte-

lujakso on 1-4 viikkoa ja siitä tehdään työvuoroluettelo, jossa näkyvät suunnitellut moduulit sekä 

vapaajaksot. Moduuleita on viikossa 19 ja pääsääntöisesti 4/päivä (max. 6/päivä). Moduulityöajassa 

työaikaa tulee pyrkiä suunnittelemaan siten, että työ jakaantuu enintään kahteen jaksoon työpäivän 

aikana. (Moduulityöaika) 

 

Leirityössä ja muuten erityisen ruuhkaisina työjaksoina työaikamoduulien määrä voi poikkeuksellises-

ti olla jonain työpäivänä suurempi kuin 6.  Matkat työtehtävien välillä kuuluvat moduuleihin, mutta 

jos matka suuntautuu oman työalueen rajojen ulkopuolellem  on moduulien lukumäärä  työhön ja 

matkustamiseen käytetty aika, kuitenkin se saa olla enintään 4 työaikamoduulia vuorokaudessa. 

Tämä tuo haasteita esimerkiksi yhden päivän koulutuksille, eli osa työntekijöistä kieltäytyy lähtemäs-

tä koulutuksiin, kun matkustaminen tapahtuu omalla vapaa-ajalla.  KirVesTes 171 § 1 momentissa 

mainitut arkipyhät vähentävät kukin suunnittelujakson työaikamoduulien määrää kolmella.  Moduuli-

työajassa olisi se hyvä muutos, että ylitöitä korvattaisi vapaina eli jos työaikamoduulien määrä ylit-

täisi enimmäismäärän suunnittelujaksolla, niin ylittävät työaikamoduulit annettaisi vapaana seuraavi-

en kahden suunnittelujakson kuluessa. Tässä työaikamallissa ei viikkovapaita määritellä päivinä, 

vaan viikoittaisena vapaa-aikana annetaan vähintään 35 tuntia kestävä yhdenjaksoinen viikkolepo. 

(Moduulityöaika) 

 

3.3 Työaika uudistus seurakunnissa 

 

Opinnäytetyöprosessini loppuvaiheessa eduskunta päätti, että seurakuntien hengellinen työ tulee 

kuulumaan työaikalain piiriin. Esitys työaikalain muuttamisesta hyväksyttiin 13.3.2019. Uudistuksen 

myötä Suomen työaikalaki tulee olemaan linjassa EU:n työaikadirektiivin kanssa. Uusi työaikalaki tu-

lee voimaan 1.1.2020.  Niin kuin opinnäytetyössäni tulee esille, niin kirkon työaika-asetuksella on 

nykyään rajattu kirkon hengellistä työtä tekevät työntekijät työaikalain ulkopuolelle. Nyt hyväksytty 

laki estää tällaiset erillisien asetuksien poikkeamiset. Työaikalakia sovelletaan jatkossa diakoniatyön-
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tekijöihin, nuorisotyönohjaajiin, lähetyssihteereihin ja muihin hengellisiä tehtäviä tekeviin. Laki sallii 

edelleenkin poikkeaman sellaisten uskonnollisia toimituksia tekevien työntekijöiden kohdalla, joilla on 

tosiasiallinen työaika-autonomia. Käytännössä tämä uusi poikkeus tulee koskemaan vain kirkkoher-

roja sekä seurakuntien erityisvirkoja. Esimerkiksi diakoniatyöntekijöiden liitto pitää lakiuudistusta hy-

vänä.  Seurakunnan virkojen vähentämiset, sijaisten palkkaamattomuus ja työmäärän lisääntyminen 

ovat kuormittaneet työajattomia työntekijöitä kohtuuttomasti. Alusta saakka työaikalain tarkoitus on 

ollut työsuojelu ja nyt laki turvaa myös hengellisille työntekijöille kohtuullisen työmäärän. Lisäksi 

työaikaan siirtyminen tuo seurakuntiinkin arkipyhälyhennykset ja työaikakorvaukset, joita tähän 

saakka ei seurakuntien työajattomilla työntekijöillä ole ollut. Työaikalain muutos edellyttää, että kir-

kon työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen tulee aloittaa välittömästi valmistelutyö työaikamal-

lista ja hengellisten työntekijöiden työaikaan siirtymisestä. Kukaan ei vielä tiedä mitä tämä muutos 

tuo tullessaan ja onko työaika moduulityöaika, kokonaistyöaika vai joku muu. (Ajankohtaista DTL) 

 

Eduskunnan Täysistunnossa 13.3.2019 oli esitys uudesta työaikalaista. Se tulee korvaamaan 1996 

säädetyn työaikalain. Uudistetun lain tavoitteena on vastata elinkeinorakenteiden ja työn tekemisen 

tavoissa tapahtuviin muutoksiin ja tehdä samalla työaikadirektiivistä sekä muista kansainvälisistä 

reunaehdoista johtuvia tarkistuksia. Uuden työaikalain myötä Suomen työaikasääntely tulee vastaa-

maan EU:n työaikadirektiivin 17 artiklaa. (Hallituksen esitys HE158/2018 vp) 

 

Uudistuksessa työaikalakiin liittyvät poikkeukset kokivat muutoksia, eli muutokset koskivat työaloja, 

jotka oli aiemmin rajattu työaikalain ulkopuolelle. Tulevaisuudessa poikkeuksen soveltaminen seura-

kunnan työajattomassa työssä edellyttäisi, että työntekijöiden työaikaa ei määriteltäisi eikä sitä val-

vottaisi, tällöin se olisi edelleenkin työajatonta työtä. Tämä uusi muutos rajaa työajattomasta työstä 

pois sellaiset tavanomaiset seurakuntien järjestämät toiminnat, jossa työntekijät eivät voi vapaasti 

päättää omista työajoistaan. Jatkossa tällainen perus seurakunnantyö kuuluisi työaikalain piiriin. 

(Hallituksen esitys HE158/2018 vp) 

 

Uskonnollisia toimituksia suorittavien työntekijöiden eli seurakuntapappien ja kanttoreiden osalta uu-

si työaikalaki sisältää samanlaisen poikkeuksen kuin nykyinenkin. Työaikalakia ei sovelleta uskonnol-

lisia toimituksia suorittavien työntekijöiden työhön, mutta poikkeuksen soveltaminen tulee olemaan 

aiempaa rajatumpaa. Lähijohtamisen ja työtehtävien jakautuminen sekä tiimityön muuttuminen on 

vienyt seurakunnat tilanteeseen, jossa työntekijöillä ei ole oikeasti mahdollisuutta määritellä itse työ-

tehtäviensä sijoittelua. Seurakunnan joissakin erityistehtävissä, kuten sairaala- tai oppilaitospappina, 

työntekijällä voi olla tosiasiallinen työaika-autonomia. (Työaika tulee hengelliseen työhön.) 

 

 

4 JOHTAMINEN 

  

Elämme muuttuvassa yhteiskunnassa. Jatkuva muutos näkyy ja vaikuttaa kaikilla yhteiskunnan aloil-

la. Julkishallinnossakaan ei puhuta enää pitkän tähtäyksen suunnitelmista, vaan pyrkimys on jousta-

vuuteen sekä nopeaan reagointiin. Aikamme muutoksia ei voi hallita, vaan niiden kanssa on opittava 

elämään ja menestymään.  Käsitys maailmasta, jossa elämme, on muuttunut. Yleinen epävarmuus 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&from=EN


16 

 

 

yhteiskunnassa tekee myös johtamisen vaikeaksi. 2000- luvun alussa oli johtajuudessa esillä kaksi 

erilaista käsitystä. Johtaja oli voimakas ja karismaattinen uuden luoja, mutta hän saattoi olla myös 

epämuodollinen johtaja. Nykyisin ajatellaan, että uudenajan johtaja on inspiroiva, motivoiva ja hän 

saa kannustettua työntekijät jatkuvasti loistaviin tuloksiin. Hänen kanssaan ihmiset johtavat itse it-

seään. Uuden ajan johtaja toimii kuten joukkueen valmentaja. Hän pitää huolen, että koko henkilös-

tö tuntee organisaation tavoitteet ja resurssit on ohjattu niin, että kaikki edellytykset tavoitteiden 

saavuttamiseksi ovat mahdollisia ja olemassa olevia. Tällaista uudenajan johtajuutta kutsutaan 

transformatiiviseksi johtajuudeksi. Johtaja on jatkuvassa vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa. 

Hän on energisoiva, osallistava ja hän suosii henkistä vapautta sekä oikeudenmukaisuutta ja itsensä 

toteuttamista.  Johtaja rohkaisee ja kehittää henkilöstöään aktiivisesti.  (Huuhka 2010, 19-22.) 

 

Johtaminen on usein organisaation kehityksen pullonkaula. Johtamisen hienoja termejä jalostetaan 

ja toteutetaan, niitä sen kummemmin miettimättä. Ihmisten johtaminen on kriisissä monessa orga-

nisaatiossa. Johtajan työ on oltava ihmisiä kehittävää toimintaa, ei pelkästään operatiivista toteut-

tamista.  Johtajan on keskityttävä oikeiden rakenteiden ja oikeanlaisen tunnelman luomiseen, ei vain 

yksittäisten töiden tekemiseen tai vahtimiseen. Johtamista pitää ajatella ammattina, ei asemana tai 

palkintona. Menestymisen tärkein asia ei ole enää tietyn asian osaaminen, vaan ihmisten johtami-

nen. Uuden ajan johtajan pitäisi keskittyä ihmisten johtamiseen sekä tulevaisuuden menestyksen 

mahdollistamiseen koko organisaatiossa.  Tulevaisuudessa paras työpaikka on sellainen kokonai-

suus, jossa yritys pärjää, henkilöstö voi hyvin sekä inhimilliset tunteet vaikuttavat aidosti tavoittei-

den määrittelyyn. Se on työpaikka, jossa tehdään ensisijaisesti merkityksellistä työtä ja vasta toissi-

jaisena on talous ja rahan teko. Jos johtamistyössä sitoudutaan tähän järjestykseen, niin tulosta tu-

lee syntymään tulevaisuudessakin, ei vain nykyhetkessä.  (Isoaho 2009, 16-18.) 

 

4.1 Luovan organisaation johtaminen 

 

Seurakunnissa tehdään työtä omalla persoonalla, joka on yksi tärkeimmistä työkaluista koulutuksen, 

toimitilojen sekä työvälineiden rinnalla. Koska työtä tehdään henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ja tai-

doilla, niin voidaankin ajatella, että seurakuntaa voisi johtaa niin kuin luovia organisaatioita johde-

taan ja kvanttijohtajuudesta saattaisi saada seurakuntien johtajuuteen uusia ajatuksia sekä lähesty-

mismalleja. Tosiasia on, etteivät kaikki seurakuntien johtajat ole luovia johtajia, mutta valitsin tämän 

johtamistavat tarkasteluun siksi, että kvanttijohtajuudesta löytyy paljon niitä ominaisuuksia ja toi-

mintoja, mitä seurakunnissa on käytössä. Tällaisia ovat mm. toiminnan tarkoitus, arvot, visiot, glo-

baalius, emotionaalisuus sekä verkostoituminen. Toisaalta voi ajatella, että seurakunnissa on nyt 

suuret muutoksienajat, koska jäsenistö vähenee.  Kvanttijohtajuus olla yksi ratkaisu muutoksen kes-

kellä, koska siinä johtajuudessa ajatellaan, että kaikki vaikuttaa kaikkeen ja mikään muu ei ole niin 

varmaa kuin muutos.  Uuden ajan johtajan perusarvot ovat eettiset. Johtajalle työ ei voi olla pelkäs-

tään voiton maksimointiin tähtäävää, vaan asenne johtamiseen on kutsumuksen kaltainen. Työhön 

liittyy vahva sitoutuminen ja vastuullisuus, tietoisuus omasta ihmisyydestä, rajallisuudesta sekä elä-

män kokonaisvaltaisuudesta. Johtajuus on palvelemista. Johtaja, joka on käsittänyt palvelevan joh-

tajuuden ydinajatuksen, toimii henkiseltä, jopa uskonnollissävytteiseltä pohjalta työssään. Johtajuus 

on jotain pedagogisen rakkauden kaltaista. Rakkautta työhön, mutta myös niihin ihmisiin, joiden 
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kanssa työtä tekee. Tällaista johtajuutta kutsutaan kvanttijohtajuudeksi. Suomalaisessa pedagogii-

kassa käsite ”pedagoginen rakkaus” on ollut vahvasti läsnä sotien jälkeisessä opettajakoulutuksessa, 

jossa korostettiin kärsivällisyyttä, anteeksiantamusta ja luottamusta.  (Huuhka 2010, 10-11, 30-35.)  

 

Luovassa organisaatiossa tärkein ominaisuus on kyky luoda uutta.  Tällainen luova organisaatio toi-

mii työntekijöiden lahjakkuuden ja luovan osaamisen varassa. Luovuutta ei synny määräämällä tai 

pakottamalla, vaan sille on annettava tilaa. Organisaation johtajalle tämä luo haasteita, onhan joh-

don tehtävä rakentaa ja ylläpitää työpaikan toimintakulttuuria, jossa luovat osaajat viihtyvät sekä 

haluavat toimia yhteisen tavoitteen eteen. Luovia organisaatioita pidetään yleisesti vaikeasti johdet-

tavina ja niitä ei voi johtaa tavanomaisen johtamisen keinoin. Työntekijöinä luovat ihmiset ovat 

haasteellisia; he tietävät oman arvonsa ja uskaltavat tuoda myös eriäviä käsityksiään julki. He ovat 

vahvoja ja voimakkaita persoonia. Työn ilo ja työstä nauttiminen on luoville persoonille tärkeää. 

(Huuhka 2010, 9.) 

 

”Kvanttijohtajuus”- termin yksi kehittäjä on Danah Zorah (1997), jonka mukaan asiat ovat selitettä-

vissä kvanttifysiikan avulla. Hänen johtamiskäsitys perustuu kokonaisvaltaiseen, holistiseen maail-

mankuvaan. Tässä todellisuudessa kaikki vaikuttavat koko ajan kaikkeen ja pysyvää on vain jatkuva 

muutos.  Kvanttijohtaja ajattelee, että työntekijät ovat johdolle luovia yhteistyökumppaneita ja or-

ganisaatiossa yksilö on nähtävä aina osana suurempaa kokonaisuutta ja koko toiminnan olemus riip-

puu tästä kokonaisuudesta. Jos kokonaisuutta muutetaan, niin myös sen osaset muuttuvat. Zorah 

nostaa esille, että kvanttijohtajuudessa korostuu vision merkitys ja johtaminen perustuu molemmin 

puoliseen luottamukseen. Johtajan on luotettava työntekijöiden henkiseen voimaan, eettisyyteen, in-

tuitioonsa ja koko organisaatioon. (Huuhka 2010, 24- 27 & 31-35.) 

 

Kvanttijohtaminen on osallistuvaa johtamista, se on humanistista ja se voimaannuttaa johdettavia. 

Se on myös dialogia, yhteistyötä, empaattisuutta, vähäistä kontrollointia sekä joustavuutta. Kvantti-

johtaminen on oikeudenmukaisuutta, itsensä toteuttamista ja henkistä vapautta. Johtamistutkija 

Danah Zohar on määritellyt palvelevan johtajan keskeiset ominaisuudet niin, että johtajalla pitää olla 

syvällinen ymmärrys siitä, että kaikki asiat vaikuttavat kaikkeen. Johtajan pitää olla sitoutunut sekä 

vastuullinen ja hänen pitää tiedostaa ihmisten pyrkimykset ja ponnistelut. Kaikkein tärkeintä on 

kumminkin se, että hän ymmärtää sen mitä hän viime kädessä palvelee, toiminnan ydin ja perusta 

on rakkaus.  Tähän johtamisfilosofiaan liittyy vastuuntunto henkilöstöstä ja toimintaympäristö ym-

märretään kestävän kehityksen viitekehyksestä. (Huuhka 2010, 24- 27 & 31-35.) 

 

Kvanttijohtajuudessa vision merkitys korostuu ja kontrollin sijaan johtajuuden menetelmänä käyte-

tään luottamusta. Kontrollin vähetessä viestinnän merkitys kasvaa. Organisaation jäsenten luovuus 

vaikuttaa koko organisaation toimintaan ja dialogi on tärkeä väline vahvistamaan luovuutta.  Luova 

ajattelu on parhaimmillaan yllättävissä tilanteissa sekä kriiseissä, muutoksessa ja poikkeustilanteissa. 

Näissä tilanteissa tarvitaan luovaa ajattelua, uusia tapoja nähdä ja hahmottaa tilanteita sekä tarkas-

tella tapahtumia ja niihin vaikuttavia tekijöitä.  (Huuhka 2010, 29.) 

 



18 

 

 

Johtajuuden tärkeimpiä tehtävät ovat toiminta-ajatuksen pitäminen tuoreena ja tulevaisuuteen vai-

kuttaminen.  Organisaation rakentaminen uutta luovaksi ja ihmisiä arvostavaksi sekä uusien toimin-

tamallien kokeileminen, joustavuus ja muutosnopeuden mahdollistaminen ovat myös tärkeitä.  Koko 

ajan enenevässä määrin johtajuuteen liittyy hyvä vuorovaikutus, asiakkuuden laajentaminen strate-

giseen päätöksentekoon sekä ihmisten kohtaaminen yksilönä.  Johtajan on myös tiedostettava se, 

että henkilöstöhallinnon muuttaminen hallinnollisesta virkamiestyöstä kohti henkistä hyvinvointia 

edistävää toimintaa luo hyviä tuloksia organisaatioon. (Isoaho 2009, 108-109.) 

 

4.2 Henkilöstön johtaminen  

 

Johtamisilmiö voidaan jakaa kahteen erilaiseen toimintaan eli johtajuuteen (leadership) ja johtami-

seen (management). Johtajuus on ihmisten välistä vuorovaikutusta ja johtaminen asioiden ja rutiini-

en hoitamista. Eri työaloista koostuva yhteistyö haastaa nykypäivän johtajat visionääriseen johtami-

seen. Työntekijä joukon saaminen samojen tavoitteiden ja vision toteuttamiseen vaatii motivointi- ja 

viestintätaitoja, joilla esimies mahdollistaa vuorovaikutuksen työntekijöiden kanssa. (Avery 2004, 55-

66.) 

  

Usein johtaja kokee olevansa hyvässä suhteessa työntekijöihinsä, koska juuri hänet on valittu joh-

tamistehtävään. Viisasta olisi ajatella, että johtaja on vain yksi osa kokonaisuutta, niin kuin kaikki 

muutkin työntekijät. Visiot ja tavoitteet ovat kaiken toiminnan punainen lanka. Niitä tarvitaan myös 

esimiestyön tukena. Visio, jota kunnioitetaan työyhteisössä ja tavoitteet, joihin uskotaan yhdessä, 

luovat uskon tulevaisuuteen.  (Isoaho 2009, 104-105.) 

 

Johtajan tehtävissä onnistuminen edellyttää paljon. Tulevaisuudessa johtajalla, joka ei osaa johtaa 

ihmisiä, ei ole käyttöä. Hänen täytyy uskoa ja luottaa ihmisiin ja heidän kykyihinsä. Johtajan on olta-

va visionääri, joka ymmärtää toimintaympäristön ja kommunikoi ymmärrettävästi muille sekä näkee 

asioita pitkälle eteenpäin. Esimiehellä on oltava joustavuutta ottaa käyttöön eri johtamistyylejä eri ti-

lanteissa, myös uusille asioille on oltava utelias ja elämää on elettävä laajasti.  Johtajan on järjestet-

tävä aika niin, ettei kiire häiritse havainnoimista sille, mitä työntekijöiden motivaatiolle ja innostuk-

selle kuuluu.  Johtaja yhdistelee ennakkoluulottomasti tietoa, asioita, osaamista sekä ihmisiä. Hyvä 

johtaja kuuntelee, keskustelee, kokeilee ja oppii yhdessä muiden kanssa.  Hän osaa organisoida, nä-

kee ja hyödyntää ideat sekä huomaa isotkin kokonaisuudet. Johtaja luo menestyksen edellytykset 

koko henkilöstölle ja tekee yhteistyötä arkisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ihmisistä vas-

tuussa olevalla ja heitä johtavalla on oltava kokemusta elämästä, hänen on ymmärrettävä työnteki-

jöiden tilanteita ja tunnustettava läsnäolon ja vuorovaikutuksen merkitys työssänsä. Hyvä johtaja 

näkee ruohonjuuritason, mutta palvelee siitä huolimatta koko organisaatiota ja tavoittaa jokaiset yk-

sittäisen työntekijän.  (Isoaho 2009, 26- 29 & 107.) 

 

Organisaatiossa on monia keinoja ja välineitä, joilla helpotetaan henkilöstöjohtamista. Henkilöstöjoh-

tajalla on tärkeitä tehtäviä ja rooleja, jotta koko organisaatio toimii. Henkilöstövalinnat, työntekijöi-

den potentiaalin löytäminen, mutta myös henkilöstön vähennykset ovat hänen tehtäviään. Henkilös-

tön kehittäminen, työssä oppiminen ja henkilöstön kehityssuunnitelmat muodostuvat strategioista ja 
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visioista, joita organisaatiolla on. Työntekijöiden palkitseminen ja työsuoristusten mittaaminen sekä 

työnvaativuuden arviointi ovat isoja ja tärkeitä tehtävä henkilöstöjohtajalla. Samoin viestintä ja vies-

tintävälineistä sekä työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluvat henkilöstöjohtajalle. (Ulrich 1997, 

131-132.) 

 

Työelämän tutkimuksissa on huomattu, että organisaation johtamisella ja erityisesti henkilöstön joh-

tamisella vaikutetaan suoraan organisaation tuottavuuteen ja toimintaan sekä henkilöstön työhyvin-

vointiin. Valmentava johtamisote motivoi henkilöstöä, koska he pääsevät mukaan päätöksien tekoon. 

(Kauhanen 2018, 95-96.)  

 

Yhteisen todellisuuden luominen perustuu työntekijöiden arvostukseen ja ihmisten johtamiseen. Yh-

teinen todellisuus näkyy myös ulospäin, koska organisaatiossa on mieluista toimia ja kaikki toiminta 

perustuu kestäviin arvoihin.  Tulevaisuus on työnantajan ja työntekijöiden yhteinen. Osaamista joh-

detaan yksilön ominaisuuksien kautta ja hyvää tiimiä ei synny pelkästään niin, että kootaan ihmiset 

porukkaan tai saman kustannuspaikkaan. Osaaminen jalostuu ja taidot saadaan hyötykäyttöön, jos 

työntekijät täydentävät toistensa osaamista. Ihmiset muodostavat organisaation, ei pelkkä rakenne 

tai hierarkia. Todellisuus rakentuu sosiaalisesti, ei määräämällä ja avoimuus lisääntyy läsnäololla. 

(Isoaho 2009, 143- 149 & 168.)  

 

Henkilöstön johtaminen ei ole helppoa ja yksinkertaista. Se on tiimityötä, yhteisiä tavoitteita ja toi-

sen tukemista työssä. Esimiehen toimiessa henkilöstöjohtajana hänellä tulee olla hyvät tuntosarvet, 

jotta hän huomaa myös ne sanat, joita lauseiden väliinkin jää. Seurakunnissa on usein työaloja, joita 

voidaan ajatella tiimeinä. Työalalla on yhteiset tavoitteet, jotka kirjataan toimintasuunnitelmiin ja 

toiminta-ajatuksiin. Esimiehen on oltava osa tiimiään, ei vain esimies tiimilleen. Osallistuminen hel-

pottaa esimiestyöskentelyä ja tietoisuutta niistä ilmiöistä ja tapahtumista, jotka tiimiin ja työhön vai-

kuttavat. Työyhteisössä ilmenevät ongelmat saattavat kertoa haasteista, joita ilmenee johtamisessa. 

Esimiehenä toimiminen on elämän mittaista oppimista. Johtajuudessa opetellaan tulemaan toimeen 

erilaisten ihmisten sekä työkulttuurien kesken. Vahva johtaja on ryhmätyöskentelyn mahdollistaja, 

joka kuuntelee työntekijöitään. Työyhteisössä pitäisi pystyä jakamaan sopivasti valtaa ja vastuuta, 

jolloin tavoiteltaisi yhteisten asioiden ja päämäärien puolesta. (Kalliomaa ja Kettunen 2010, 152.)  

Positiivisen suhteet ja suhtautuminen asioihin eri työntekijöiden välillä tarjoaa työyhteisölle useita 

etuja. Tiivis ja hyvä ilmapiiri pitää yksilöt mentaalisesti ja fyysisesti terveempinä, se opettaa heille 

ihmissuhdetaitoja sekä parantaa oppimiskykyä. (Dutton ja Spreitzer 2014, 19–20.) 

 

Pfizer Oy:n toimitusjohtaja Ove Uljas toteaa, että johtamisessa on kysymys siitä, että johtaja luo sel-

laiset olosuhteet, joissa ihmiset haluavat tuoda omat kortensa kekoon jokaisena työpäivänä ja työn-

tekijät toimivat siinä innostuneesti. ”Johtaminen on aitoa välittämistä, auttamista ja ihmisten kehit-

tämistä. Tämä on vastavuoroista. Ihmisen innostusta ei voi ostaa. Keskustelulle täytyy antaa tilaa, 

mutta täytyy myös pitää huoli, että mennään oikeaan suuntaan, kohti tavoitteita.”  Hänen ajatuk-

sensa johtajuudesta on, että esimiehen tulee olla avoin ja rehellinen sekä tehdä ne asiat mitä lupaa.  

Esimiehen pitää muistaa huolehtia yhteisön tulevaisuudesta ja kunnioita sekä kannusta työntekijöitä. 

Hän osallistaa, luottaa ja uskoo työntekijöihin ja luo heille mahdollisuuden onnistua työssään. Johta-
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jan täytyy myös uskaltaa päättää asioista ja tässä auttaa selkeä toiminnan strategia. Esimies ei ole 

pääsankari, vaan antaa toisten loistaa työpaikalla. Esimiehenä on tärkeä olla hyvä kuuntelija ja val-

mentaja, joka välittää aidosti ihmisistä, koska se on myös välittämistä heidän työhyvinvoinnistaan. 

Hyvä esimies priorisoi omaa työtä ja toimi systemaattisesti. Johtajalla tulee olla voitontahtoa, mutta 

hänen täytyy myös muista oppia tappioista. (Jabe ja Häkkinen 2017, 217- 223.)  

 

Yrityksen johto on avainasemassa, kun toteutetaan hankkeita tai luodaan uusia toimintamalleja. 

Johdon tukea tarvitaan, jotta muutokset voidaan viedä onnistuneesti läpi. Johdon sitoutuminen on 

oltava selkeää kaikille työntekijöille. Työntekijöiden motivoitumisessa työhön ja tehtäviin on johdon 

esimerkillä ja kannustamisella tärkeä rooli. Johdon tuleekin toimia niin kuin organisaatiossa halutaan 

muidenkin toimivan. Ylinjohto ja esimiehet muodostavat johtamiskulttuurin ja esimiesten kautta toi-

mintamallit valuvat läpi koko organisaation. Huomion kiinnittäminen johtamiskulttuuriin on yksi esi-

miestyön suurimmista haasteista. Kuinka kannustetaan työntekijöitä kehittämään omaa osaamis-

taan? Kuinka tasapuolisesti huomioidaan työntekijöiden erilaiset osaamiset, taidot ja ominaisuudet? 

Miten työntekijöitä tuetaan kiireessä, muutoksessa ja haasteissa? (Virtainlahti 2009, 205-206.)  

 

Jos työntekijä ei tunnista omia voimavarojaan tai ne jäävät käyttämättä huonon johtajuuden takia, 

on vaarana työhön kyllästyminen. Tylsistynyt työntekijä ei koe tehtäviään mielekkääksi. Seurakunta 

voi johtamisen ja henkilöstöhallinnon kautta vahvistaa kaikkien työntekijöiden voimavaroja. Samalla 

tavoin voidaan ylläpitää työhyvinvointia ja lisätä työn vaikuttavuutta ja laatua.  (Rantama 2016, 104-

105.) 

 

4.2.1 Rekrytointi  

 

Henkilöstön hankinta ja kehittäminen ovat esimiehen tehtäviä. Esimiehellä on suuri rooli siinä, kun 

uusia työntekijöitä palkataan. Hän valitsee henkilöstön organisaation yleisten ohjeiden mukaan ja ot-

taa huomioon kyseisen työn tarpeet. Oikeanlaiset kyvyt ja henkilökohtaiset ominaisuudet sekä työn-

tekijän arvot on kohdattava organisaation arvojen kanssa.  Osaamiseen ei vaikuta pelkästään am-

mattitaito, vaan myös luonteenpiirteet ja ominaisuudet. Jos organisaatioon etsitään rekrytoinnin 

kautta lisäarvoa, niin ihmisen motivaatio ja intohimo työtä kohtaan, luovuus, aloitteellisuus, älykkyys 

ja huolellisuus ovat niitä ominaisuuksia, joita työnhakijoista tulisi etsiä. (Kauhanen 2018, 42, 96- 

101) 

 

Rekrytointitilanteissa on hyvä myös miettiä miksi työpaikalla on vaihtuvuutta ja voidaanko vaihtu-

vuutta jo ennalta vähentää rekrytoinneilla?  Usein työntekijät lähtevät organisaatiosta pois, kun he 

menevät opiskelemaan tai perhe muuttaa toiselle paikkakunnalle. Näiden syiden lisäksi huono joh-

taminen, työssä etenemisen mahdottomuus ja työntekijän ylikoulutus ovat syitä pois lähtöön. Syihin 

voitaisiin vaikuttaa sillä, että kiinnitettäisi tietoisesti huomiota hyvään johtajuuteen. Organisaatiokult-

tuurista tehdään yhdessä kannustava ja työssä etenemismahdollisuudet rakennetaan niin, että työs-

sä olisi mahdollisuus edetä työpaikan sisällä ja työssään voisi kehittyä koko ajan. Palkitsemisjärjes-

telmä on myös yksi keino lisätä työntekijöiden sitoutumista työhön. (Kauhanen, 2018, 148.) 
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4.2.2 Perehdytys 

 

Perehdyttäminen on johtamista. Perehdyttämiseen kuuluu paljon asioita. Se ei ole enää pelkkää tie-

don siirtoa, vaan siihen liittyvät myös organisaation tavoitteet ja laajempi kokonaisuus, jossa työs-

kennellään. Se on tiedon löytämistä, yhdistämistä ja hyödyntämistä. Valitettavasti asiantuntijoiden 

perehdyttäminen jää usein puolitiehen siksi, että heidän oletetaan tuntevan työnsä. Kumminkaan he 

eivät uuteen työhön tullessaan tunne kontekstia eikä työn ja uuden työpaikan erityispiirteitä.  Pe-

rehdyttämisessä on kiinnitettävä huomiota työroolien selkeyttämiseen, tutustumiseen ja yhteistyön 

rakentamiseen. Perehdyttämiseen kuuluu myös hiljaisen tiedon siirto, joka on tärkeää, jotta perin-

teet ja hyväksi havaitut toiminnot saavat jatkua organisaatiossa.  (Ekonomiesimies 2005, 81-83.)  

 

4.2.3 Motivaatio 

 

Motivaatio on tekijä, joka saa meidät sitoutumaan työhön. Ilman motivaatiota ihminen käyttää noin 

20 -30 % omista kyvyistään työntekoon.  Työelämän motivaatiota lisäävät sopivan kokoinen haas-

teellisuus, ammatillinen pätevyys, työn arvostus ja itsenäisyys. Motivaation kasvamiseen sekä pysy-

miseen tarvitaan usein ulkoisten tekijöiden lisäksi sisäisiä tekijöitä eli itsetutkiskelua, refklektiota ja 

ajatusmallien sekä uskomusten kyseenalaistamista.  Kaikki muutostyö vaatii motivaatiota, joka saa 

aikaan muutoksen ja motivaation, jolla muutokseen sitoudutaan. (Ristikangas ym. 183-190.) 

 

Yritysten menestyminen perustuu työntekijöiden osaamiseen. Osaamisen johtamisen suurin kysymys 

on se, kuinka johtajat pystyvät motivoimaan asiantuntijoita niin, että he antavat osaamisensa yrityk-

selle. Motivaatio on ihmisen sisäinen tila ja tahto toimia kohti asian toteutumista. Omien kykyjen 

käytön mahdollisuus on erittäin tärkeää motivaation kannalta, samoin haasteet sekä vaihtelevat työ-

tehtävät lisäävät motivaatiota. (Ekonomiesimies 91-92.) 

 

Motivoituneet työntekijät käyttävät kyvyistään noin 80 % työntekoon. He tekevät sen mitä pyyde-

tään, ovat oma-aloitteisia, vastuuntuntoisia, luovia, rohkeita ja itseohjautuvia työssään. On tutkittu, 

että kun motivaatio kasvaa, niin stressi vähenee. Motivaatiota kasvattaa toimintavapaus työssä, it-

senäisyys, osallistumismahdollisuus, omien kykyjen käyttömahdollisuus, tunnustukset, palaute työs-

tä, kehittymismahdollisuudet, haasteellisuus sekä vastuu.  Toisaalta motivaatioon tarvitaan peruste-

kijät, jotka ovat kunnossa. Niitä ovat turvallisuus, työn jatkuvuus, hyvä ilmapiiri, oikeudenmukainen 

johtaminen ja työyhteisön maine. Työajattomassa työssä on hyvät mahdollisuudet motivoituneeseen 

työskentelyyn, koska työ on itsenäistä ja siinä on toimintavapaus. Usein työ on sellaista, jossa omien 

kykyjen käyttömahdollisuus on laaja, koska työntekijä saa itse suunnitella työnsä. Seurakunnissa 

tunnustukset ja palaute ei ole välttämättä arkipäivää ja etenemismahdollisuudet uralla ovat rajalli-

set, koska seurakunnan työt ovat työaloihin sidottuja ja usein koulutuskin on spesiaalia eli lähes joka 

ammattiin on omat koulutuksensa. Työn haasteellisuus ja vastuu riippuvat siitä mitä työtä tekee 

seurakunnassa. Seurakunnat ovat olleet kautta aikain turvallisia työnantajia ja työn jatkuvuus on ol-

lut varmaa. Nykyään seurakunnissakin on paineita vähentää työvoimaa, koska kirkollisverotuloja on 

vähemmän. Se luo työntekijöille turvattomuutta ja sitä, että motivaatio saattaa kärsiä kun tulevasta 

ei tiedä. (Härkönen, 1990, 27-34.) 
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4.2.4 Kannustaminen ja palkitseminen sekä palaute ja arviointi 

 

Jos esimies ei osaa antaa palautetta, niin koko organisaation toiminta vaikeutuu. Työntekijät turhau-

tuvat, työn teho hiipuu ja työn into katoaa. Palaute on oppimisen väline, se hakee vastauksia kysy-

mykseen: ”Miksi?”. Ja sitten pohdittaisiin yhdessä miten tilannetta kehittäisi? Kun organisaatioissa 

mietitään palkkio- järjestelmää, niin usein unohdetaan kannustaminen. Ilman palautetta syntyy si-

toutumattomuutta sekä passiivisuutta työtä kohtaan. Työntekijöistä tuntuu sille, ettei tehdylle työlle 

anneta minkäänlaista arvoa tai hän itse kokee tehneensä työn hyvin, vaikkei oikeasti työntulos ole-

kaan hyvä. Palautteesta puhutaan paljon ja palautejärjestelmiä pitäisi kehittää koko ajan. Se, että 

johtaja kysyy kuulumiset ja kohtaa työntekijät lisää motivaatiota, arvostuksen tunnetta ja ajan tasal-

la pysymistä. Mitä enemmän ihmiset ymmärtävät ja tietävät, niin sitä paremmin he toimivat yhteisen 

hyvän puolesta. Palautteen antaminen vaatii esimieheltä paljon. Se vaatii rehellisyyttä, luottamusta, 

empatiakykyä ja taitoa asettua toisen asemaan myös esimies tarvitsee palautetta omasta työstään. 

Jos hän saa aktiivisesti palautetta tiimiltään, hän voi kasvaa ja kehittyä tehtävässään, mutta mikäli 

palautetta ei saa on esimiehen luotettava siihen, että hän työskentelee ja toimii oikealla tavalla.  

(Ekonomiesimies, 2005, 61-64.) 

 

Kun työtä ei tehdä vain rahan takia, niin työn palkitseminen vaati kokonaiskuvan hahmottamista. 

Palkitseminen on yksi henkilöstöjohtamisen vahvimmista työvälineistä, kun sitä käytetään oikein. Ta-

loudellisen palkitsemisen lisäksi on olemassa aineetonta palkitsemista, joka on myös tärkeää.  Koulu-

tus ja työuran eteneminen ovat välillisiä palkintoja, joita ei usein ajatella palkinnoiksi.  Aineettomia 

palkintoja ovat esimerkiksi kannustaminen, palautteen antaminen ja arvostus. Hyvä palkitsemisjär-

jestelmä luodaan jokaisessa organisaatiossa. Tärkeää on ottaa huomioon se millaisia työntekijöitä 

organisaatiossa on töissä. Eri-ikäisille ja eri ammattiuran pituudessa oleville motivaattoreina ja pal-

kintoina toimivat eri asiat. Tutkimusten mukaan nuoremmat tarvitsevat aineellisia palkitsemistapoja, 

uralla etenemistä sekä esimiehen palautetta. Työuran loppuvaiheessa uran pysyvyys ja palaute työ-

kavereilta on tärkeämpää kuin raha. Heitä motivoi myös se, että he saavat toimia asiantuntijoina 

alallaan. Usein esimiestyön puutteena on se, ettei palautetta anneta riittävästi. (Ekonimiesimies, 

2005, 92-93 & 102-103.)  

 

4.2.5 Turvallisuustekijät ja työhyvinvointi  

 

Hallitsemattomat ja hätäillen tehdyt, toistuvat muutokset organisaatiossa eivät maksimoi hyötyä. 

Suuret muutokset sekä linjaukset tulisi tehdä ajan kanssa, rauhassa.  Niissä pitäisi ensin varmistua, 

että hyöty on suurempi kuin muutoksen vaiva.  Työssä esiin tuleviin haasteisiin esimiehen pitäisi 

puuttua heti ja kuunnella kaikkia osapuolia. Ensin on hahmotettava tilanteen kokonaiskuva ja kes-

kusteltava rakentavasti asioiden oikeilla nimillä. Tilanteessa pitäisi löytää onnistumiset, ei epäonnis-

tumiset. Johtajan varmuus tuo turvallisuutta muutoksiin ja kriisitilanteisiin. Työhyvinvointi on osa 

työn turvallisuustekijöitä. Työhyvinvointiin kuuluvat työterveyshuolto, koulutus, harrastus- ja virkis-

tystoiminta. On tiedostettava, että yksi iso työhyvinvoinnin osatekijä on esimiestyö. hyvin hoidettuna 

se luo työyhteisössä jokaiselle työhyvinvointia.  (Ekonomiesimies 2005, 111- 116.) 
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Työhyvinvointia ei synny, jos siihen ei panosteta. Asia on siksi pulmallinen, että se panostaminen pi-

täisi tehdä yhdessä koko organisaatiossa. Työntekijät eivät saa odottaa, että työnantaja luo ilmapii-

rin ja tuo työhyvinvoinnin organisaatioon. Työnantaja taas ei voi ajatella, että ensin tulee työ ja on-

han se mukavaa jos sivutuotteena työntekijät vielä viihtyisivätkin työssään. Hyvä toimintakyky tar-

koittaa työhyvinvointia ja se on tärkeää myös yhteiskunnalle. Jos työhyvinvoinnin rakentamisessa ja 

ylläpidossa ei onnistuta, niin se näkyy loppuun palamisina ja ennenaikaisina eläkkeelle jäämisinä. 

Mitkään työnhyvinvoinnin toimet eivät auta, jos työntekijän elämänhallinta on puutteellista tai motii-

vit eivät sovi yrityksen tavoitteisiin. Toisaalta myös työntekijät eivät voi yksin rakentaa työhyvinvoin-

tia, ellei esimies tue sitä johtamistoimenpiteillään. (Isoaho 2009, 184-186.)  

 

Pauli Juuti toteaa artikkelissaan, että jatkuva luovuus ja vuorovaikutus tuovat haasteen työntekijöi-

den jaksamiseen. Vuorovaikutussuhteiden lisääntyminen kuormittaa ihmisiä niin tiedollisesti, kuin 

myös tunteiden tasolla. Suurimman haasteen työskentelylle luo uuden ja vanhan organisaation yh-

teentörmäys. Uudenlainen organisoituminen pyrkii siihen, että jokainen olisi asiantuntija, luova, in-

novatiivinen, nopea ja tehokas. Tietojärjestelmien osuus kasvaa koko ajan ja työssä on paljon liik-

kumatilaa. Osaaminen on keskeistä ja sääntöjä on vähän. Ensisijaista on innovaatio työn teossa. 

Vanhassa organisaatiossa on taas mekaanisia koneita, paljon yksityiskohtaisia sääntöjä ja ohjeita, ol-

laan tehokkaita ja asiat on standardisoitu. Osaaminen on spesifiä ja tiettyyn alaan tai työosuuteen 

kohdistuvaa ja ensisijaista on tehokkuus työssä. Ristiriitaisuus korostuu johtajuuskentällä: esimiehen 

olisi kyettävä sovittamaan yhteen innovatiivinen ja perinteinen toiminta, mutta valitettavasti esimie-

hillä ei ole välttämättä tiedollisia ja taidollisia välineitä tähän.  Työssä kuormittavuutta lisää se, että 

uuden mallin asiantuntijuus aiheuttaa sen, että asiantuntijoiden työt kulkevat heidän mukanaan ko-

tiin, koska töitä hoidetaan paikasta ja ajasta riippumatta. Tämä lisää joustavuutta ja parantaa toi-

minnan laatua, mutta vie työntekijän voimavaroja, koska raja työn ja perheen välillä hämärtyy. Työ-

uupumus on pahan kierteen lopputulos. Tutkimusten mukaan niillä ihmisillä, jotka ajautuvat työ-

uupumukseen on puuttunut esimiehen ja muun työyhteisön tuki. Tämä sosiaalisten suhteiden puut-

tuminen työpaikalla on voinut edes auttaa voimavarojen menettämistä. Työnimu on vastakohta 

työssä uupumiselle. Se on myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa, jolle on tyypillistä tarmokkuus, omis-

tautuminen ja työhön uppoutuminen. (Vesterinen, 2006, 77-83.) 

 

4.2.6 Työn ja työyhteisön kehittäminen 

 

Työllä on aina jokin tarkoitus. Kun tarkoitus tiedetään, niin sen jälkeen mietitään niitä keinoja joilla 

tarkoitukseen päästään. Työyhteisöt tietävät kyllä mitä ne työkseen tekevät. Miksi tai kenelle työtä 

tehdään, onkin jo huomattavasti vaikeampia kysymyksiä. Näihin kysymyksiin työn kehittämisessä 

auttavat strategia, visio ja missio, jotka ohjaavat työtä. Työyhteisön kehittäminen vaatii sekä ihmis-

ten, että myös asioiden kehittämistä.  On pohdittava millä menetelmällä saadaan parhaat tulokset? 

Miten kaikki saadaan sitoutumaan uusiin toimintatapoihin, kuinka saadaan kehitys kohdistettua oi-

kein ja ketkä johtavat kehittämistä? Usein kehittäminen vaatii sitä, että ihmisiä kehitetään, työntar-

koitus kirkastetaan ja asioita kehitetään aktiivisesti. Hyvän kehittämisen takana on alkukartoitus se-

kä lopputuloksena mitattavat ja kirjattavat tulokset. Hyvä kehittämisprosessi on pitkäjänteistä työtä, 

jossa kohdatut ongelmat saadaan näkyviksi.  Kehittäminen ja asioiden toiminnantasolle tuonti vievät 
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aikaa ja resursseja. Usein resurssit kehittämistyöhön mitataan väärin ja aliarvioidaan. (Härkönen, 

85-94, 128-138.)  

 

Useissa seurakunnissa tehdään työtä tiimeinä tai työaloina ja siinä korostuvat esimiestaidoissa ryh-

mätilanteiden johtaminen. Erityisesti muutokset olisi johdettava osallistumalla itsekin muutoksien lä-

pivientiin. Ryhmien johtamisessa pitäisi esimiehen miettiä palaverien tarkoitukset, työskentelyn il-

mapiirin luominen, osallistujien taitojen käytön maksimointi, työskentelymenetelmien tehokkuus ja 

sitoutumisen toteutuminen jokaisen tiiminjäsenen kohdalla. Työnkehittämisessä henkilöstökokouksi-

en ja työkokouksien sekä tiedotuksen tarve kasvaa, koska jos tieto ei kulje tasapuolisesti ja laajasti, 

niin yhteistyö sekä työn tavoitteellinen kehittäminen työalalla on haasteellista.  Tiedotus pitäisi olla 

niin avointa, että kaikkien työntekijöiden pitäisi tietää sovitut asiat, vaikka kokouksessa ei olisikaan 

läsnä ja jokaisen pitäisi saada mahdollisuus osallistua tasavertaisena yhteisiin päätöksiin sekä raken-

taa ”me- henkeä” työpaikalla sekä antaa ideoitaan uuden luomiseen. (Härkönen, 1990, 74- 80.) 

 

4.3 Itsensä ja osaamisen johtaminen 

 

Jokaisella on elämässään asioita, joihin voi vaikuttaa. Itsensä johtaminen on työelämäntaito, joka 

nykyään korostuu liikkuvassa ja itsenäisessä työssä. Itsensä johtamiseen liittyvät arvot, mieltymyk-

set, tavoitteet, tarpeet ja valinnat, joita teemme eri vaihtoehtojen välillä, tottumukset sekä omat ky-

vyt. Vastuun ottaminen omasta elämästä on itsensä johtamista. Itsensä johtamiseen kuuluvat myös 

asioiden hyväksyminen tai asioiden muuttaminen, jos ne vaativat muutosta. (Härkönen, 1990, 22-

26.) 

 

Itsensä johtaminen on oman työn hallitsemista ja omien voimavarojen tunnistamista. Se on omasta 

jaksamisestaan huolehtimista, tasapainoa työ- ja yksityiselämän välillä ja omien vahvuuksien tunnis-

tamista sekä hyödyntämistä. Itsensä johtamisessa on osattava jakaa muiden kanssa omaa osaamis-

taan ja kyettävä johtamaan myös omaa työtään ja työskentelyään. Se on myös tiimityössä sitoutu-

mista yhteisiin päätöksiin sekä vastuunottamista. (Mäkisalo, 2004, 181.) 

 

Ihmisten johtaminen tai tiimin johtaminen on asia, jossa on otettava huomioon se, että jokainen on 

erilainen persoona. Yksilön kohtaamisessa kiittämällä ja kannustamalla saa enemmän aikaan kuin 

moittimalla ja virheitä etsimällä. Tiimin ja yhteistyön kannalta myös eettinen ajattelu on tärkeää. Jo-

kaisen olisi johdettava itseään niin, että miettii ajatteleeko toisista ihmisistä hyvää vai pahaa. Kaikki-

en ei tarvitse olla ystäviä eikä kaikista voi pitää, mutta kaikkien kanssa on tultava työssään toimeen.  

Vastuullisuus ja itsenäisyys eivät tarkoita tiimissä yksin työskentelyä, vaan yhdessä tekemistä ja vas-

tuunottamista omasta työstään. Itsensä johtamiseen kuuluu myös luovuus, joka tarkoittaa sitä, että 

mieli avoinna näkee uusia mahdollisuuksia ja on valmis toimimaan uudella tavalla. Jatkuva kiire ja 

stressi estävät luovuuden. Työyhteisössä, jossa arvostetaan itsensä johtamista korostaa myös pa-

lautteen merkitystä. Palaute auttaa oppimaan ja kehittymään. (Mäkisalo, 2004, 183-190.) 

 

Ihmisten johtamiseen liittyy kiinteästi se kuinka kohtaat ihmisiä ja kuinka olet vuorovaikutussuhtees-

sa eri tilanteissa. Toisaalta siihen liittyy myös se kuinka työntekijät odottavat esimiehen käyttäytyvän 
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ja miten esimies voi vastata näihin odotuksiin.  Psyykkiset roolit ovat tilannesidonnaisia, mutta myös 

vuorovaikutuskumppaneista riippuvaisia.  Sosiaalinen rooli liittyy ammattitehtävään, jota hoitaa ja 

psyykkinen rooli on käyttäytymistä ja yksilöllistä tapaa toimia. (Ristikangas, Aaltonen ja Pitkänen, 

2015, 132- 134.) 

 

Osaamisen johtamisessa on tärkeää hahmottaa johtamiskokonaisuus ja eri tehtävät osana sitä ko-

konaisuutta. Osaamisen kehittämisen perustana on yhteistä tulevaisuutta viitoittava strategia. Se 

näyttää suunnan mitä osaamista kehitetään ja mihin suuntaan mennään. Osaamisen johtamiseen 

kuuluu myös arviointi ja mittaaminen. Organisaation koosta, rakenteesta, tehtävästä, osaamisalueis-

ta ja henkilökunnan ikärakenteesta riippuen organisaatiossa on erilaisia osaamisen, johtamisen ja 

kehittämisen tehtäviä. Ylimmän johdon rooli on keskeinen, se suuntaa resurssit. Keskijohto ja esi-

miehet toteuttavat strategian mukaista toimintaa ja henkilöstöpolitiikkaa. Työntekijän rooli ja panos 

ovat myös merkittäviä. Hyvin ohjattu, motivoitunut ja omasta organisaatiosta asianmukaisesti tukea 

saavat työntekijät oppivat ja kehittyvät työssänsä. Ohjaus, tuki ja seuranta ovat esimiehen tehtäviä.  

(Kiviranta 2010, 134-140.) 

 

4.4 Johtajat seurakunnissa 

 

Suurissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä on työaloja ja työalojen esimiehiä, kun taas pienissä 

seurakunnissa voi olla palkattuna vain muutama työntekijä. Kirkkolaki määrittää, että seurakunnassa 

pitää olla töissä pappi, kanttori ja diakoniatyöntekijä. Jokaisessa evankelisluterilaisessa seurakunnas-

sa johtajana toimii kirkkoherra.  

 

4.4.1 Kirkkoherra 

 

Kirkkoherra on paikallisseurakunnan johtajana toimivan papin virkanimike evankelisluterilaisessa ja 

ortodoksisessa seurakunnassa. Nimikkeessä on säilynyt vuosisatoja vanhaa johtajuutta ja hengelli-

syyttä muistuttava sävy. Menneinä vuosisatoina kirkkoherrat olivat kylien ja kaupunkien keskeisimpiä 

henkilöitä. Vuosikymmenet ovat vähentäneet kirkkoherran statusta, mutta edelleenkin hänellä on 

suuri määrä valtaa, vastuuta ja työtehtäviä seurakunnassa. Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirk-

koherroista n. 20 % oli naisia vuonna 2017 (Kirkon työmarkkinalaitoksen tilastokatsaus 2017, 9.) 

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoherra on vastuussa koko seurakunnan toiminnasta. Hän valvoo 

seurakunnan kaikkea elämää ja työtä, kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evan-

kelioimis- ja lähetystyötä. Hänen velvollisuutenaan on vastata siitä, että seurakunnassa asiat ovat 

kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisia. Kirkkoherra on seurakuntatyön esimies ja virkansa puo-

lesta hän toimii kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Hänelle kuuluu myös kirkkoherranviraston ja kir-

konarkiston johtaminen sekä valvonta. Seurakunnan jäsenet valitsevat kirkkoherran yleisillä vaaleilla 

tuomiokapitulin asettamien ehdokkaiden joukosta. Tuomiokapituli tutkii, täyttävätkö virkaa hakeneet 

kirkkojärjestyksessä säädetyt kelpoisuusehdot eli tarvittavat tutkinnot (pastoraalitutkinto ja seura-

kuntatyön johtamisen tutkinto) ja että papilla on kyseisessä seurakunnassa tarvittava kielitaito. Kirk-

koherran vaalitapa muutettiin vuonna 2014 niin, että kirkkoherra valitaan edelleen ensisijaisesti välit-

tömällä vaalilla, mutta nykyään on myös mahdollista, että kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto 
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valitsee kirkkoherran. Päätöksen tästä tekee tuomiokapituli kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvos-

ton pyynnöstä. (Kirkkoherra) 

 

Seurakuntien esimiehenä kirkkoherra on itsenäinen. Hänelle kuuluu edellä mainittujen tehtävien li-

säksi myös vastuu seurakunnan henkilöstön johtamisesta, ellei seurakunnassa ole erikseen nimetty 

esim. henkilöstöpäällikköä. Kirkkoherra on hengellinen johtaja, jolle kuuluu vastuu kristillisestä julis-

tuksesta, opetuksesta ja sielunhoidosta. Hänen asemassaan yhdistyvät papin eli sielunhoitajan ja 

esimiehen eli vallan tehtävät. Käytännössä kirkkoherra voi esimiehenä säädellä millaisia johtamis-

malleja ja työtapoja seurakunnassa käytetään. Voidaankin ajatella, että kirkkoherrojen johtajuus on 

hallinnon johtamista, toimintayksikköjen asiajohtamista, henkilöstöjohtamista ja hengellistä johta-

mista. (Palmu 1990, 16-20.) 

 

Kalle Virta viittaa ” Hänellä on näky siitä, mitä me olemme huomenna!”– Kirkkososiologian pro gradu 

tutkielmassaan erilaisiin kirkkoherrojen johtamistyyleihin.  Hän peilaa johtamistyylejä mm. Asikaisen 

(Asikainen 2010, 121–146.)  mukaan. Asikaisen nimeää neljä johtamisotetta: Pastoraalinen johtami-

nen (eli perustehtävään ja julistukseen keskittyvä), Asiajohtaminen (management, joka jakaantuu 

muutos-, hallinto- ja talousjohtamiseen), Ihmisten johtaminen (leadership, joka jakaantuu ilmapiiriin 

eli työkulttuuriin, sosiaalisiin ja empatiataitoihin sekä henkilöstön kehittämiseen) ja johtajapersoona-

na toimiminen (itsensä johtaminen ja, motivaatio, itsetietoisuus ja tunneäly sekä itsensä kehittämi-

nen). Hänen mielestään kirkkoherralla tärkeimpänä on pastoraalinen johtaminen. (Virta, 2010, 10.) 

 

Kirkkoherran tehtävänä on vastata ensisijaisesti papillisista tehtävistä, mutta myös seurakunnan hal-

linnosta sekä omaisuuteen liittyvistä tehtävistä (KL § 124-138). Kirkkoherralla on paljon samoja työ-

tehtäviä, kuin muillakin papeilla ja tämä luo hyvän tuntemuksen työkentän tilanteisiin, mutta se tuo 

myös haasteen siihen, miten hän työaikaansa käyttää, jotta aikaa jäisi muillekin työtehtäville, kun 

vain kirkollisille toimituksille. Kirkkolain mukana kirkkoherralle kuuluu seurakunnan hengellisen työn 

johtamisvastuu, josta hän on vastuussa piispalle ja tuomiokapitulille.  (Palmu 1990, 40.) 

 

Kirkkoherran tehtävää varten suoritettava Kirjo – koulutusohjelma pitää sisällään mm. työyhteisötai-

toja, pastoraalista sekä strategista johtamista, henkilöstön ja osaamisen kehittämisen johtamista, 

kirkon hallintotyöskentelyä sekä talousjohtamista. Kirkkoherran tehtävään valitseminen edellyttää 

koulutuksen suorittamista. (Asikainen 2010, 26.)    

 

4.4.2 Väliportaan esimiehet 

 

Seurakunnan koon kasvaessa ja hallinnon keskittyessä kirkkoherran johtamistaakka luonnollisesti 

kasvaa. Työtä helpottamiseksi johtamista voidaan jakaa myös keskijohdon hoidettavaksi,  työalojen 

tai -alueiden mukaan. Keskijohto on seurakunnissa välitön esimiestaso työaloille ja se johtaa yleensä 

työalojen tai – alueiden toimintaa. Keskijohdon ylempänä esimiehenä toimii seurakunnan ylin johto, 

esimerkiksi kirkkoherra, talous- tai hallintojohtaja. Väliportaan esimiesten tehtäviin kuuluvat sekä 

käytännön työtehtävien johtaminen että myöskin strateginen ja hallinnollinen työskentely oman työ-

alansa tai seurakunta-alueensa osalta. Seurakunnissa väliportaan esimies voi olla työalan pappi tai 
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työalan työntekijä, riippuen millainen hallintostrategia kussakin seurakunnassa on. Nykyisin suosi-

taan sitä, että väliportaan esimiehellä olisi sama koulutus, kuin tiimillään, joskin lisänä johta-

juusopinnot. Tämä mahdollistaa sen, että työtä voi katsoa sisältä käsin ja tietää työn haasteet sekä 

kuormittavuudet toimintaympäristössään.   (Virta, 2010, 7.)  

 

4.4.3 Muutokset seurakuntien johtajuudessa 

 

Muuttuva toimintaympäristö sekä pienenevät resurssit luovat monelle seurakunnalle haasteita, jotka 

tulevat näkymään myös johtamisessa. Toimintaympäristön sekä yhteiskunnan muutokset luovat 

haasteita kirkon johtamiskoulutuksen muuttumiselle ja pienenevät resurssit tulennevat aiheuttamaan 

sen, että entistä enemmän seurakunnissa mennään suuriin toimintayksiköihin, joissa väliportaan 

esimiehelläkin saattaa johdettavana olla tiimiä useissa eri seurakunnissa yhtymän alueella tai useissa 

eri työpisteissä. Minna Isoaho on tehnyt tutkimuksen ” Johtamisen innovaatio 2009”, jossa hän on 

tutkinut suomalaisten yritysten johtamishaasteita. Tutkimukseen vastasi yli 200 johtajaa. Tärkeim-

miksi yksittäisiksi haasteiksi tutkimuksessa nousivat: Liiketoiminnan uudistaminen, sosiaalisen orga-

nisaatiorakenteen keksiminen ja johtamisen kehittäminen. Asiakkuuden uusi sisältö ja vastuullinen 

tuloksenteko sekä kilpailukyvyn kehittäminen olivat myös haasteina vastauksissa. Palvelut vaativat 

innovatiivista uudistamista, samoin organisaation toimivuutta ja verkostojen arvoa on lisättävä sekä 

osaajien pitäminen organisaatiossa ja taloudellisten haasteiden hallitseminen ovat haasteina yrityk-

sissä. Yhteiseksi haasteiden nimittäjäksi nousi ”muutos”. Suurena johtajuuden haasteena on oman 

organisaation äänen heikentyminen eri verkostoissa.  (Isoaho 2009, 24-26.) 

 

Harri Palmu kertoo kirjassaan Paimen Johtajana, että vuonna 1989 kirkolliskokous on papinvaalin 

uudistamiskomitean mietinnössä esittänyt seurakunnan johtajuuteen liittyen, että johtotehtävä on 

luonteeltaan palvelua, ei hallitsemista tai erityisessä arvoasemassa olemista. Seurakunnan johtajan 

on tärkeimpänä tehtävänään huolehdittava kristinopin sanoman aitoudesta ja hengellisen tehtävän 

toteutumisesta. Nämä mietinnät osoittavat juuri sen, mitä kirkossa odotetaan kirkkoherralta. Johta-

jan tehtävien lisäksi hänen on huolehdittava myös kristillisen sanoman eteenpäin viennistä ja seura-

kunnan tavoitteiden mukaisen toiminnan järjestämisestä. (Palmu 1990, 42-45.) 

 

Kirkon johtamiskulttuuria ja kirkkoherrojen johtamistyötä on tutkittu vähän. Pekka Asikaisen on har-

voja, jotka ovat sitä tutkineet 2000- luvulla. Väitöskirjassaan Asikainen tuo tutkimustuloksia kirkon 

johtamiskoulutuksen (Kirjo 2005) luomista käsityksistä kirkon johtajuudesta ja johtamistehtävistä.  

Väitöskirja tuo esille sen, että seurakuntajohtamisessa on monipuoliset tehtävät ja se koetaan haas-

tavaksi vastaajien keskuudessa. Kirkkoherrat ovat työllistettyjä laissa säädettyjen hallinnollisten teh-

täviensä vuoksi. Hallinto- ja henkilöstöjohtaminen koetaan ristiriitaiseksi yhtälöksi. Kirkkoherrat itse 

näkevät työnsä pääsääntöisesti hengellisenä suunnannäyttäjänä. Työn johtavana ajatuksena on kir-

kon evankelioimistehtävä. Perustehtävän toteuttamisen lisäksi kirkkoherralta odotetaan innostavaa 

otetta työskentelyilmapiirin kehittämiseksi. Seurakuntaa pidetään asiantuntijaorganisaationa, jota 

johdetaan sosiaalisilla taidoilla. Itsensä tunteminen ja hallinta auttavat johtajaa muutosavoimuuteen. 

(Asikainen 2010, 121-136, 140–146.) 
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Viime aikoina on keskusteltu siitä, riittääkö pelkkä hengellinen johtajuus kirkon hallinnolliseen joh-

tamiseen. Kirkon virkakäsitys ja hallinnon johtaminen ovat usein ristiriidassa. Vaikka kirkossa kehite-

tään pastoraalikoulutusta ja hengellistä johtamista, niin johtamisessa on edelleenkin parannettavaa. 

Yhdeksi ratkaisuksi näihin ongelmiin on esitetty virkakäsityksen tarkastelua ja muuttamista. Tarkas-

teluun olisi otettava se, millaisia tehtäviä missäkin työssä hoidetaan ja millaista osaamista niihin teh-

täviin tarvitaan? Tätä kysymystä pohtii myös työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkala kolumnissaan: 

”Kirkon hallinnon johtamisen onnistumiseen riittää hengellinen johtajuus?” Jos kirkkoherran työajas-

ta puolet painottuu hallintoon sekä talouden ja henkilöstön johtamista ja puolet hengelliseen johta-

miseen, niin tämä pitäisi ottaa huomioon, kun henkilöitä rekrytoidaan tehtäviin. Toisaalta voidaan 

myös kysyä onko kokonaisjohtaminen kirkkoherran työtä vai voisiko sitä hoitaa joku toinen työnteki-

jä ja kirkkoherra saisi keskittyä hengelliseen johtajuuteen?   Kokonaisjohtajan tehtävänä on huoleh-

tia siitä, että hänen vastuullaan olevien ihmisten työpanos ja voimavarat kohdennetaan ja ne hyö-

dynnetään tehokkaasti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. (Uutiskirje 1/2018) 

 

Johtajuudessa sivutaan esimiehen ja työntekijöiden välistä suhdetta. Kirkkoherrojen mielestä on vai-

keaa olla sekä jämäkkä, että helposti lähestyttävä johtaja. Kirkkoherrojen ja talousjohtajien välisistä 

rooliodotuksista ja – konflikteista on pro gradu – tason tutkimusta. johtopäätöksien mukaan kirkko-

herran omien työtehtävien jälkeen toiseksi merkittävin tehtävä on yhteistyö eri viranhaltijoiden kes-

ken. Konflikteja ei esiinny juurikaan kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden välillä ja jokainen haastatel-

tu kirkkoherra kertoi hyvästä yhteistyöstä talouspäälliköiden kanssa. Talouspäällikön lisäksi asiantun-

tijuutta edustaviksi ammateiksi mainittiin diakonit, kanttorit sekä lapsi- ja nuorisotyöntekijät. Keskus-

teluyhteys talouspäällikön kanssa kantaa kirkkoherroja yli tilanteiden, joissa viranhaltijoiden näke-

mykset eroavat toisistaan. Johtamisperiaatteeksi nimettiin keskusteleva asiantuntijajohtajuus.  (Ka-

mula, 2018, 43-48.) 

 

Hyvä johtaja vahvistaa organisaation hyviä puolia ja auttaa sitä rohkeasti menemään kohti uusia 

haasteita. Hän antaa päämäärän, jota kohti on ponnisteltava ja innostuttava yhteisistä tavoitteista 

muutoksen keskellä. Johtaja johtaa muutoksessa vastuulla sekä välittämisellä. Hän ei pelkää muu-

toksia ja työmäärää, vaan kunnioittaa tavoitteita. Hän laittaa ihmiset keskiöön, eikä uhraa heitä ly-

hytaikaisten saavutusten varjolla. Hän uskaltaa kyseenalaistaa itsestäänselvyydet.  Kovan työn ja yh-

teisen sävelen löytämisen jälkeen saadaan takaisin valo ja työnilo sekä työnimu. Työntekijöille on 

perinteisesti viestitty, että muutokseen sopeudutaan ja siihen sitoutuminen on tärkeää.  Nykyään 

ajatellaan, että on tärkeämpää aktiivisesti luoda muutosta; olla toimijana siinä ja luoda omaa tule-

vaisuuttaan aktiivisesti (Isoaho 2009, 46-57.) 

 

Ei ole olemassa yhtä, ainoaa hyvää johtamismallia, vaan onnistuminen liittyy aina yhteisöön ja ym-

päristöön, jossa toiminta ja johtaminen tapahtuvat. Johtajan on hyvä olla oikeassa paikassa oikeaan 

aikaan. Johtaja antaa kasvot organisaatiolleen. Persoonallisuus on kuin työkalupakki ja kun johtaja 

tuntee omat vahvuutensa ja osaa käyttää niitä, niin hän saa hyvät menestymisen eväät toiminnal-

leen. Jotta johtaja voi antaa jotain muille, on hänen pidettävä omista työvälineistään huolta. Esi-

mies, joka puristaa itsestään kaiken irti ja uhrautuu muiden puolesta, ei ole hyödyksi muille eikä 

myöskään itselleen. Kirjoituspöydän takaa johtaminen ei enää riitä, vaan johtajan on tultava esiin ja 



29 

 

 

oltava työntekijöidensä saatavilla. Hänen tehtävänään on suunnan näyttäminen, mutta myös ilmapii-

rin luominen. Johtaja näkee kokonaiskuvan ja katsoo kauas. Hän on moniosaaja, joka uskoo parem-

paan huomiseen ja kokee, että työllä on merkitystä. (Jabe ja Häkkinen 2010, 258-260.) 

 

Tunteet kuuluvat myös arjen työelämään. On kuitenkin olemassa tilanteita, joissa tunteiden johta-

minen korostuu. Näiden tilanteiden johtaminen vaatii erityistä paneutumista ja suunnittelua. Esimie-

hen on syytä tiedostaa nämä tilanteet omassa toiminnassaan. Muutos saa aikaan monenlaisia tuntei-

ta. Yleensä se herättää pelkoa ja muutos on aina uhka, koska se muuttaa nykyistä tilannetta. Muu-

toksessa nousee usein ongelmaksi se, että esimiesten ja työntekijöiden tunteet ovat eri ajassa ja eri 

kohdassa. Vastarinta muutokseen johtuu usein siitä, että työntekijät ovat vasta luopumassa jostakin, 

kun esimies on jo luomassa uutta. Mikäli esimies sivuuttaa tunteet ja etenee liian nopeasti eteen-

päin, muodostuu voimakas vastarinta muutosta kohtaan. Tunteiden hyväksyminen on ainoa keino 

edes auttaa muutoksen toteutumista. Työntekijöiden pitäisi tulla kuulluksi ja heidän huolensa pitäisi 

ottaa todeksi ja hyväksyä. Tieto tuo turvallisuutta, joten avoin tiedottaminen on muutoksissa tärke-

ää. Muutoksessa pitäisi olla tilaa dialogille ja kuulluksi tulemiselle.  (Kaski ja Kiander 2005, 65-69.)  

 

Esimiehen yhtenä perustehtävä on olla kiinnostunut jokaisesta työntekijästään. Muutoksen hallinta 

edellyttää esimieheltä napakkuutta ja jämäkkyyttä, mutta mitä suurimmassa määrin myös empaatti-

suutta. Esimieheltä vaaditaan oikein oivallettua tilannejohtajuutta, jotta hän voi toimia muutoksen 

kokijana, työntekijän ymmärtäjänä ja tulevaisuuteen valmistautujana eli visionäärinä. Esimiehen tuli-

si pystyä ennakoimaan mitä muutosprosessin aikana tulee tapahtumaan, mitä osaamista tulevaisuu-

dessa tarvitaan ja mitä haasteita muutostilanne saattaa tuoda mukanaan. (Arikoski ja Sallinen 2007, 

83-84.) 

 

Muutosjohtamisen edellytys on, että esimiehen on oltava valmis itse muuttumaan ja kyettävä vas-

tamaan muutoksen seurauksista. Tämä on varmasti seurakunnassa iso haaste, koska ylimpänä esi-

miehenä on yleensä kirkkoherra eli työntekijä, jolla on papin koulutus, muttei välttämättä pedago-

gista koulutusta. Nykyisin kirkkoherroilla on onneksi käytynä johtamiskoulutusta. Muutosjohtajan 

ajatellaan olevan sellainen, joka on yleisjohtaja, jonka tärkein ominaisuus on vastuunkantaminen ja 

hyvä itsehillintä ja – hallinta. Hänen täytyy pystyä reagoimaan nopeasti ongelmiin ja mahdollisuuk-

siin ja hänen on oltava läsnä työntekijöilleen.  Hän johtaa ja tekee työtään esimerkillään ja hän 

mahdollistaa toisten työnteon.  (Stenvall 2007, 105–106.) 

 

Seppo Helakorpi kertoo, että työpaikan käsite tulee muuttumaan ja puhutaan enemmänkin työsken-

telynympäristöistä. Organisaatiot muuttuvat, samoin yritysten toimintatavat ja johtajuus yrityksissä. 

Työtä tehdään entistä enemmän asiakkaan luona, kulkuvälineissä kun ollaan matkalla jonnekin, ho-

telleissa, kahviloissa, kotona tai lähes missä vain. Osaamista jaetaan ja kehitetään verkossa ja ver-

kostoissa.  Seurakunnassa tämä on ollut tapana jo kauan. Aika harvoin työtä tehdään vain työpis-

teessä tai työpaikalla, työ on liikkuvaa ja välillä työtehtävien väliset matkatkin ovat pitkiä. (Helakor-

pi)  
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Johtajan työ on vuosien myötä muuttunut. Organisaatiohierarkiasta on siirrytty tiimien johtamiseen. 

Käskemisenkulttuuri on vaihtunut vuorovaikutukseen ja dialogiin. Nykyään ei hallita nykyhetkiä vaan 

suuntaudutaan tulevaisuuteen. Johtamistyön pääpaino on henkilöstön innostamisella, ei tuotannon 

valvomisessa.  Johtajuudessa tunnustetaan se, ettei muutoksessa voi tietää kaikkea, jäykistä asen-

teista luovutaan ja vaihdetaan ne ketteriin organisaatioihin. Johtaja ei pidä päätösvaltaa vain itsel-

lään, vaan antaa vapautta ja väljyyttä työntekijöille. (Jabe & Häkkinen 2010, 267.) 

 

4.4.4 Kirkon johtamiskoulutukset 

 

Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa on omat johtamiskoulutuksensa. Koulutukset rakentuvat 

seuraavalla tavalla: Kirjo 1 koulutukset eli seurakuntatyön johtamisen tutkinto sekä lähiesimiesten 

Kirjo1 on yhdistetty moniammatilliseksi ja työelämälähtöiseksi koulutukseksi.  Se toteutetaan mo-

niammatillisessa ryhmässä ja koulutukseen kuuluu työnohjausta sekä välitehtäviä. Papeille koulutus 

antaa kelpoisuuden hakea kirkkoherran virkaa ja heillä koulutukseen kuuluvat soveltuvuustutkimuk-

set. (Kirjo 1.) 

 

Kirjo 2 on seurakuntien erilaisissa johtamis- ja väliesimiestehtävissä toimiville tarkoitettu johtamis-

koulutusohjelma, jonka sisältö painottuu esimiestyön ja johtamisen käytännön työtaitoihin. Osallistu-

jina ovat työalajohtajat ja työalavastaavat, tukitoimien esimies- ja päällikkötehtävissä toimivat ja 

alueellisesti organisoitujen yksikköjen vetäjät. Koulutus pohjautuu omiin esimies- ja johtamistyön 

kokemuksiin, joten koulutusohjelma on suunnattu ja suunniteltu jo esimiestehtävissä toimiville. Kou-

lutusohjelmaan kuuluvat johtamisen oppien ja seurakunnan toimintaympäristön hahmottaminen, 

kirkollisen johtamisen peili (360-arviointi menetelmällä), minä johtajana ja esimiehenä, johtajan val-

ta ja ryhmädynamiikka, henkilöstöhallintoa, palvelussuhteen elinkaarta, talousjohtamista, henkilöstö-

johtamisen työmalleja sekä käytänteitä, muutosjohtamista sekä kehittämishanke. (Kirjo 2.)   

 

Kirjo 3 on jatkokoulutus. Se on johtamisen erityiskoulutus niille kirkkoherroille, talous- ja hallinto-

johdolle, eri työalojen esimiehille ja johtajille sekä alueellisesti organisoitujen yksiköiden esimiehille 

ja johtajille, jotka ovat jo käyneet. Kirjo2:n. Koulutusohjelma antaa osallistujille mahdollisuuden sy-

ventää johtamisnäkemyksiään, itsetuntemustaan ja työroolin luovaa käyttöä. Se auttaa kehittämään 

oman organisaation toimivuutta ja tukee strategisen ajattelun rakentumista sekä tuo esille kohtaa-

misen ja yhteisöllisyyden merkityksen. Koulutusohjelmassa käsitellään kirkollisen strategisen koko-

naisjohtamisen lähtökohtia oman organisaation ja työyhteisön toiminnoissa. Koulutuksessa huomioi-

daan paikallisen toimintaympäristön erityispiirteet ja organisaatiokulttuuri. Kirjo 3.ssa mietitään esi-

miestyön ja johtamisen arkea kirkon perustehtävän, talouden, henkilöstön ja työhyvinvoinnin aihe-

piirien kautta. Koulutuksessa myös kehitetään organisaatioita ja opiskellaan muutospaineiden kysy-

myksiä, haasteita ja niihin reagoimista.  Tässäkin koulutuksessa on käytössä kirkollisen johtamisen 

peili 360-arviointi, niin kuin Kirjo 2:ssa eli tähän koulutukseen tulevat esimiehet tekevät sen kaksi 

kertaa. (Kirjo 3.) 
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5 TULEVAISUUSTYÖ SEURAKUNNISSA 

 

Seurakunnissa alkaa nyt olla ne ajat, että erilaisia muutoksia tulee tiheällä tahdilla, koska kirkkoon 

kuuluvien määrä laskee ja verovarat vähenevät. Nämä muutokset ovat muutoksia työntekijöiden 

määrässä, koulutuspohjassa sekä työntekotavoissa.  Ne vaikuttavat myös muutoksia, joissa esimer-

kiksi taloushallintoa siirretään isompiin yksiköihin ja Kirkonpalvelukeskuksen kautta kulkevat seura-

kunnan maksuliikenteet.  Tällä hetkellä, kun muutospaineet ovat työntekijöiden määrän vähentämi-

sessä, huomaa sen, että paine näkyy työntekijöiden työhyvinvoinnissa. Välttämättä sairaslomat eivät 

ole merkittävästi lisääntyneet, mutta moni seurakunnan työntekijä on lähtenyt opiskelemaan työn 

ohella jotakin muuta tutkintoa tai jäänyt virka- tai vuorotteluvapaalle työstään. Tämä osaltaan ker-

too karua kieltä siitä, ettei työssään enää viihdy, vaan työntekijä haluavat tehdä jotain muuta työtä. 

Toisaalta voi olla, että työn jatkuvuus on niin epävarmaa, että työntekijän on ennakoitava oman 

elämän muutoksia, joita työn loppuminen voi tuoda. Työhyvinvoinnin kannalta muutosten tuomat 

vaikutukset vaihtelevat, mutta niin kotimaisten, kuin kansainvälistenkin tutkimusten mukaan muu-

tokset ja epävarmuus heijastuvat työntekijöiden terveyteen. Kirkon diakoniabarometri 2018 

(DBR2018) kertoo, että diakoniatyössä olevista 20 % miettii työn vaihtamista. Kaikista DBR2018:aan 

vastanneista alanvaihtoa, pois seurakuntatyöstä on harkinnut kaksi vastaajaa viidestä. Nuorimmista 

vastaajista, eli alle 36-vuotiaista alanvaihtoa oli miettinyt lähes puolet ja 36–45-vuotiaista yli puolet.  

Yli 46-vuotiaissa oli selvästi vähemmän niitä, jotka olivat miettineet alan vaihtoa. Muutokset ja epä-

varmuus nousevat syyksi muutostarpeisiin ja ajatuksiin. (Isomäki ym. 2018, 37-38.) 

 

Suurin motivaatio muutokselle on vähentyneet varat, eli kirkollisveron tulojen väheneminen sekä yh-

teisöavustusten pieneneminen.  Se, että onko muutokset mielekkäitä, riippuu pitkälti siitä, mitä 

muutosta ajatellaan. Työntekijöiden vähentäminen ei koskaan ole mielekästä, mutta tässä tilantees-

sa se on yksi mahdollinen muutos, johon täytyy johtamisessa varautua ja reagoida jo ennakolta. 

Säästötavoitteet ovat monessa seurakunnassa niin suuria, että pienet säästöt eivät enää auta talou-

den vakauttamisessa. Näissä seurakunnissa työntekijöiden vähentämisillä saadaan suora vaikutus ta-

louteen, mutta sitten haasteena on se miten työ organisoidaan uudelleen niin, että poistuneiden 

työpaikkojen työt saadaan jaettua. Muutos pitäisi tapahtua niin, ettei tulisi liian suuria työtaakkoja 

joillekin yksittäisille, organisaatioon jääville työntekijöille. Tässä johtajilla on iso haaste.  (Palmu 

1990, 42-45.) 

 

Suomen evankelisluterilainen kirkko on myös havahtunut muutoksen tarpeeseen sekä tulevaisuuden 

tuomiin haasteisiin seurakunnissa sekä kirkossa.  Kirkolliskokous käynnisti toukokuussa 2015 ”tule-

vaisuustyön” ja nimesi sitä tekemään tulevaisuuskomitean. Ryhmän tehtävänä oli arvioida kirkon or-

ganisaatiota ja laatia ehdotus uudesta organisaatio- ja toimintamallista tai vaihtoehtoisista malleista, 

jos niitä useampi nousisi esiin.  Komitea jätti mietintönsä kirkolliskokoukselle marraskuussa 2016. 

Kirkolliskokous hyväksyi 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön. Se sisälsi kirkkohallitukselle 

kohdistettuja toimenpidepyyntöjä ja sen, että kirkkohallituksen tulee kuulla seurakuntia ja hiippa-

kuntia ennen tarkemman etenemissuunnitelman laadintaa. Läheskään kaikki annetut 17 tehtävää ei-

vät liity johtajuuteen, joten nostan opinnäytetyössäni esiin ne, jotka aihetta käsittelevät. Nämä tule-
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nevat jollakin tapaa muokkaamaan seurakuntien johtamiskulttuuria seuraavien vuosien aikana. (Kir-

kon tulevaisuustyö) 

 

Palautekysely tulevaisuustyöryhmän mietinnöstä lähetettiin seurakuntiin sähköpostilla ja vastaami-

nen tapahtui Webropol- kyselyohjelmiston kautta. Aineisto kerättiin 7.6.−8.9.2017. Palautelomake 

oli rakennettu kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti. Palautekyselyyn vastasi 283 tahoa: 254 /400 

seurakuntaa, 20 /31 seurakuntayhtymää ja kaikki hiippakunnat 9/9. Vastausprosentti oli 64 %.  (Kir-

kolliskokouksen tulevaisuuslinjaukset.) 

 

5.1 Virkasuhteita koskevat muutokset  

 

Kirkkohallitus sai tehtäväkseen selvittää virkasuhteista luopumisen ja siirtymisen työsopimussuhtei-

siin töihin. Mietinnön mukaan tämä keventäisi hallintoa. Samoin se sai tehtäväkseen selvittää johta-

mistehtävien määräaikaisuutta (ehdotettu 8 vuotta) ja työaikajärjestelyä, niin että toiminnalliset työ-

alat siirtyisivät kokonaistyöaikaan ja tehtävänkiertoa.  (Kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjaukset 2017, 

9.) 

 

Tulevaisuus työryhmän kyselyssä (vuonna 2017) virkasuhteesta luopumista piti kannatettavana 58 

prosenttia ja epätarkoituksenmukaisena 42 prosenttia vastanneista. Suurimmaksi syyksi virkasuhtei-

den ennalla pitoon nousi erityisesti ylimpien johtajien virkavastuu. Vastaajista 27 prosenttia oli sitä 

mieltä, että kaikki kirkon keskeiset johtamistehtävät tulisi täyttää vakituisina virkoina jatkossakin. 

Loput vastaajista arvioivat määräaikaisuuden sopivan joihinkin johtamistehtäviin. 29 % piti kanna-

tettavana väliportaan esimiesten ja 28 % kirkkoherrojen tehtävien määräaikaistamista. Kaikissa vas-

taajaryhmissä korostui, se että määräaikaisuuksien on oltava riittävän pitkiä (4-8 vuotta). Useat vas-

taajat nostivat vastauksissaan esille kutsumukseen ja virkaan vihkimiseen liittyvät teologiset kysy-

mykset, mutta myös sen, että määräaikaisuudet voivat vaikeuttaa seurakunnan pitkän tähtäimen 

kehittämistä. (Kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjaukset 2017, 10.) 

 

Vastaajista 2/3 oli sitä mieltä, että toiminnallisilla eli hengellisillä työntekijöillä tulisi jatkossa olla vuo-

sittainen kokonaistyöaika, jota mitattaisi tai käytössä tulisi olla joku muu työaikajärjestelmä, jolloin 

työajan ohjattavuuteen tulisi selkeyttä. Työaika auttaisi esimiehiä ja työntekijöitä mitoittamaan työ-

tehtäviä ja ajankäyttöään sekä rajaamaan työ- ja vapaa-aikaa. Työajalla turvattaisiin myös työn oi-

keudenmukainen jakautuminen silloin kun työntekijäresurssit vähenevät. Työaika olisi myös työsuo-

jelun kannalta tärkeä, sillä ehkäistäisi työn kuormittavuutta. Uudistukseen kielteisesti suhtautuvat 

nostivat esiin sen, että työn tekemisen laatua ja ajankäyttöä voidaan säädellä muutenkin kuin työ-

aikajärjestelmällä. Hyvällä johtamisella ja työtapoja kehittämällä voidaan saada samat tulokset. (Kir-

kolliskokouksen tulevaisuuslinjaukset 2017, 10-12.) 

 

5.2 Työntekijöiden palkkaaminen yli seurakuntarajojen 

 

Yhdeksi tehtäväksi nousi miettiä entistä paremmat edellytykset palkata työntekijöitä yli seurakunta-

rajojen ja mahdollistaa verkostomainen työskentely.  Osa vastaajista koki, että maantieteelliset pit-
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kät välimatkat ovat rajoite tällaisen työn toimivuudelle. Samoin kahden tai useamman erilaisen työ-

yhteisön ja työkulttuurin yhteensovittaminen saattaa olla haasteellista. Yhteisten tehtävien kohdalla 

myös rekrytoinnissa on ollut haasteita. (Kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjaukset 2017, 12-13.) 

 

5.3 Henkilöstön valmiudet monialaiseen työhön ja seurakuntalaisten rooli   

 

Tässä mietinnön kohdassa kirkkohallitus sai tehtäväkseen kehittää henkilöstön rekrytointia, koulu-

tusta sekä osaamista. Samalla se sai tehtäväkseen selvittää ja muuttaa vapaaehtoistyön ja seura-

kuntalaisten oma-aloitteisen toiminnan esteet. Seurakuntalainen ei ole vain toiminnan kohde vaan 

toimija. Suurimpina esteinä vapaaehtoistyöhön ja seurakuntalaisten oma-aloitteiseen toimintaan 

nähtiin työntekijöiden asenteet ja varovainen toimintakulttuuri (molemmat 68 %) sekä puutteet 

työntekijöiden koulutuksessa, heillä ei ole valtuuttavaa ja valmentavaa johtajuusotetta. (53 %).  

Kirkkoherrojen ja muiden esimiesasemassa olevien viestintää ja johtamistaitoja on tuettava ja seu-

rattava, samoin työelämän taitoja on kehitettävä. Johtajuus on avainroolissa kun kehitetään kirkon 

toimintakulttuuria. Johtajien rekrytointiin ja koulutukseen on panostettava entistä enemmän.  (Kir-

kolliskokouksen tulevaisuuslinjaukset 2017, 19-21.) 

 

Kyselyssä kysyttiin kuinka kirkon johtamiskoulutus vastaa nykyisiä työntarpeita:  

 Hengellistä näkökulmaa: erittäin hyvin 15 %, riittävästi 60 %, heikosti 25 % 

 Seurakuntahallinnon johtamista: erittäin hyvin 19 %, riittävästi 68 %, heikos- 

ti 13 % 

 Työyhteisön johtamista: erittäin hyvin 13 %, riittävästi 68 %, heikosti 19 % 

 Muutosjohtamista: erittäin hyvin 6 %, riittävästi 34 %, heikosti 60 % 

 Vapaaehtoistoiminnan johtaminen erittäin hyvin 2 %, riittävästi 20 %, hei 

kosti 78 % (Kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjaukset 2017, 20.) 

 

Yhtenä tutkimukseeni liittyvänä kohtana oli kokonaisjohtamisen kehittäminen kirkossa niin, että joh-

tajat ottavat huomioon hengellisen luonteen, vapaaehtoisten johtamisen sekä työntekijöiden ja va-

paaehtoisten hengellisen identiteetin tukemisen. Tulevaisuustyön kyselyn tuloksista voisi päätellä, 

ettei kirkon johtamiskoulutus vastaa tämän ajan johtajuuden haasteita.  Tulokset kertovat, että kou-

lutus antaa riittävät valmiudet hengelliseen näkökulmaan, hallinnon johtamiseen sekä työyhteisön 

johtamiseen, mutta heikosti osaamista muutosjohtamiseen sekä vapaaehtoisten johtamiseen. Seu-

rakunnissa, seurakuntayhtymissä sekä hiippakunnissa pidettiin Kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauk-

sia pääosin onnistuneina. Niissä oli keskitytty tärkeisiin asioihin, mutta uudistuksiin kaivattiin myös 

rakenteiden ja painopisteiden uudistamista. (Kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjaukset 2017, 31.) 

 

6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

  

 Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia haasteita työajattomuus tuo seurakuntien esimies

 työskentelyyn. Tutkimus koski kaikkia evankelisluterilaisen kirkon työajattomien työalojen esimiehiä, 

 jotka ovat itsekin työajattomassa työssä. Tarkoituksena oli selvittää kuinka työajaton esimies kohtaa 
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 työajattoman työn työntekijät, miten esimies kokee työajattoman työn työhön ja omaan vapaa-

 aikaan nähden sekä millaisia haasteita esimies kokee johtamistyössään. 

  

6.1 Tutkimuksen tavoite 

 

 Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa siitä tulisiko työaika muuttamaan seurakuntien työalojen 

 johtajuutta jotenkin ja onko johtajuuden haasteena työajattomuus vai joku muu asia? Samoin ta-

voitteena oli tutkia esimiesroolia työajattomassa työssä ja saada tietoa siitä voivatko esimiehet mää ritellä työ-

aikansa työajattomassa työssä niin, että se tukisi heidän työssä jaksamistaan.  

 

6.2 Tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyöni ja tutkimuskysymykset saivat alkunsa siitä, että halusin tutkia johtajuutta seurakun-

nissa. Minulla oli omia ennakko-olettamuksia, koska olen toiminut kahdella työajattomalla työalalla 

esimiestehtävissä ja työskennellyt seurakunnassa lähes 20 vuotta.  

 

Olettamuksenani oli, ettei esimies ole tarpeeksi tavattavissa työajattomassa työssä ja läsnäolo työn-

tekijöiden keskuudessa jää vähäiseksi, josta johtuen esimiehellä ei ole tarpeeksi aikaa kohdata ja 

kuulla työntekijöitään.  Uskon ja luulen olettamuksessani, että osa syynä näihin asioihin on se, että 

suurin osa esimiehistäkin on työajattomia, niin kuin heidän tiiminsä työntekijät.  

 

Toinen tutkimuskysymys oli muuttuva toimintaympäristö seurakunnissa. Esimiesten koulutus ei vält-

tämättä vastaa tämän päivän johtamiskulttuuria, eikä sitä mitä uudet, vastavalmistuneet työntekijät 

odottavat johtamisen ja henkilöstöhallinnon olevan tai mitä yhteiskunnan nopeat muutokset edellyt-

täisivät johtajuudelta.  Tavoitteenani oli tutkia, että antaako koulutus johtajille tarvittavia työtaitoja 

sekä ovatko he käyneet johtaja koulutuksia.   

 

Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 1) Miten esimies kokee työajattomuuden itseen ja työyhtei-

söön nähden? ja 2) Millaisia haasteita esimies kokee työajattoman työn johtamisessa? Tutkimuksen 

tavoitteena oli saada tietoa siitä kuinka esimiehet suhtautuvat työajattomaan työhön ja miten työ-

ajattomuus toimii esimiesroolissa seurakunnissa. Samalla etsin tutkimuksessani tietoa siitä, kuinka 

työajattomuus palvelee tiettyjen asioiden hoitamista, ihmisten kohtaamista ja työnkehittämistä seu-

rakuntatyössä.  

 

 

7 TUTKIMUSPROSESSI 

 

Tutkimusprosessi kesti kokonaisuudessaan yli puoli vuotta. Syksyllä 2018 alkoi aiheen miettiminen, 

aineiston kerääminen ja kyselyn toteuttamisen suunnittelu. Loka- Joulukuussa valmistui kyselyloma-

ke ja kysely avautui Tammikuussa, ollen avoinna 3 viikkoa. Samaan aikaan valmistui opinnäytetyön 

teoriatausta ja tutkimuksen purkaminen sekä analysointi sijoittuivat helmi- toukokuulle 2019. Maalis-

kuussa eduskunta muutti työaikalakia, mikä aiheutti pientä lisäystä opinnäytetyöni teoriataustaan.  
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7.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa käytetään laskennallisia ja litat-

tavissa olevia menetelmiä. Aineiston havainnoinnin peruslähtökohtana on se, että kyseistä kohdetta 

pystytään mittaamaan siten, että tuloksella on numeerinen sisältö. Kvantitatiivinen tutkimus hyödyn-

tää aineistoja, edustavia otoksia ja tilastollisia menetelmiä aineiston analyysissä. Tutkimuksessa pyri-

tään asian ja tutkimustukloksen yleistettävyyteen. (Erätuuli, Leino ja Yli-Luoma 1994, 35–37.) 

 

Kvantitatiivinen tutkimus mittaa asioita tilastollisilla menetelmillä. Määrällinen tutkimus kertoo kuinka 

paljon? tai miten usein? Menetelmää käytetään usein kasvatustieteiden ja luonnontieteiden tutkimi-

seen.  Tutkija pyrkii ymmärtämään yhteiskunnallisia ilmiöitä ja tekemään niistä yleistyksiä. Aineiston 

keräysmenetelminä voi olla kysely tai haastattelu. Tutkimuksella on aina tarkoitus tai tehtävä ja tut-

kimus voi olla kartoittavaa, selittävä, kuvailevaa tai ennustavaa. Yhdellä tutkimuksella voi olla mon-

takin tarkoitusta.  (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2007, 133-145.) 

 

Tämä tutkimus on kartoittava, se etsii uusia näkökulmia ja pyrkii löytämään uusia ilmiöitä. Toisaalta 

tutkimus on myös selittävä, se tulenee tunnistamaan syy- ja seuraussuhteita, eli kausaalisuhteita sii-

tä miten asiat esiintyvät ja ilmenevät seurakunnan toiminnassa, esimiestyöskentelyssä sekä tiimin 

toiminnassa.  Mittausasteikkona kvantitatiivisessa osiossa käytetään Likert:n n asteikkoa, joka on 

mielipiteitä kysyttäessä käytetty järjestysasteikko. Tässä työssä käytetään 5 portaista asteikkoa ( 1 

täysin erimieltä, 2 jokseenkin erimieltä, 3, ei samaa eikä erimieltä, 4 jokseenkin samaa mieltä, 5 täy-

sin samaa mieltä). Tutkimuksessa on yksi kvalitatiivinen kysymys. Se on kuvaileva ja laajemmin asi-

asta kertova sekä selittävä. Kysymyksessä vastaajat saavat vastata avoimella vastauksella mitä 

muuta he haluavat kertoa työajattoman työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta esimiesroolissa 

seurakunnassa. (Vilkka 2007, 45-46.) 

 

7.2 Tutkimuskohde 

 

Tutkimuskohteena olivat seurakuntien työajattomat esimiehet, joiden johdettava työala tai työalatkin 

olivat työajattomia. Tämä rajaus koski pappeja, kanttoreita, nuoriso-, lähetys- ja diakoniatyötä sekä 

seurakuntien kirkkoherroja. 

 

7.3 Aineiston hankinta 

 

Tutkimus toteutettiin Webropol- kyselynä. Kysely lähti 206 seurakuntaan. Suomessa on 400 evanke-

lisluterilaista seurakuntaa, mutta seurakuntayhtymien takia internet- sivuilta oli haasteellista löytää 

yksittäisen seurakunnan virallista sähköpostiosoitetta. Kyselyt lähetettiin seurakuntien yleisiin sähkö-

postiosoitteisiin. Kirkkohallitukselta ei saanut opinnäytetyötä varten minkäänlaista koottua sähköpos-

tilistaa, joten kysely lähti kaikkiin niihin seurakuntiin, joiden osoite löytyi heidän kotisivuiltaan. Kysely 

oli avoinna 21.1–10.2.2019.  

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkimus
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Kyselyyn vastasi 59 työajattoman työn esimiestä. He valikoituivat sen mukaan, että seurakuntien 

yleisiin sähköpostiosoitteisiin lähetettiin tutkimuslomake. Postin vastaanottajaa pyydettiin ohjaamaan 

kyselyn sellaiselle esimiehelle, jolla on johdettavana työajattomia työntekijöitä ja joka itsekin toimii 

työajattomassa työssä.  Kyselylomakkeen kysymykset olivat muuten pakollisia, paitsi kysymys, jossa 

kysyttiin mitä muuta koulutusta heillä on kirkon johtamiskoulutusten lisäksi sekä viimeinen kysymys, 

joka oli avointen vastausten kysymys ja esimiehet saivat siinä kertoa työajattoman työn ja vapaa-

ajan yhteensovittamisesta. Viimeiseen kysymykseen vastasi 32 vastaajaa. Kyselyn vastausprosentti 

oli 28,6 %.   

 

7.4 Eettisyys ja luotettavuus  

 

Kyselytutkimuksessani toteutuu validiteetti, eli kyselyn asiat ja termit on avattu teoriaosiossa. Kyse-

lyä tehdessä olen ottanut huomioon aikataulut eli en laittanut kyselyä joulun kiireissä seurakuntiin, 

vaan odotin rauhallisemman vuodenajan, jolloin jokaisella vastaajalla on tasavertainen mahdollisuus 

vastata tutkimukseeni. Joulun aika on hengellisen työn työntekijöille yksi vuoden kiireisimmistä aika-

jaksoista. Tutkimukseni mittaustapahtuma on pysynyt samana, koska kaikki saivat saman webropol- 

kyselyn ja mittausasteikko on kaikille sama.  Seurakuntien valikoituminen kyselyyn oli nettisivujen 

varassa eli voidaan ajatella, että joukko on valikoitunut satunnaisotannalla. Olisin toivonut, että ky-

selyyn vastaajia olisi ollut enemmän.  

 

Myönnän, että minua jäi mietityttämän se, etteivät esimerkiksi Ylä-Savon seurakunnat juurikaan vas-

tauksiaan kyselyyn antaneet.  Odotin heidän vastauksiaan uteliaana, koska se on maantieteellisesti 

se alue, jolla itsekin olen esimiehenä työskennellyt ja erilaisissa verkostoissa toiminut.  Jäin mietti-

mään, onko Ylä-Savon alueella niin paljon parannettavaa johtamisessa, ettei vastauksia tullut vai oli-

vatko esimiehet niin kiireisiä, että ohittivat kyselyn.  

 

Viimeisessä kysymyksessä, johon vastattiin kirjoittamalla avoimia vastauksia, huomasi sen, että vas-

taajat olivat ammatiltaan kirkkoherroja, diakonian sekä kasvatuksen tiimin esimiehiä eli sen osalta 

otanta oli hyvä, koska vastaajia oli laajasti eri työaloilta.  Ainoa vastaajista puuttuva työajattoman 

työn työala oli kanttorit. Se työala ei ainakaan vastauksissa noussut esille millään tavalla, mutta kos-

ka vastaajien työalaa ei erikseen kysytty, niin tämä kanttoreiden puuttuminen on olettamukseni.  

 

Mittaustulokset ovat helposti uudelleen mitattavissa ja toistettavissa, kyselylomake on perusteellises-

ti tehty sekä mietitty, kysymykset ovat yksiselitteisiä sekä ymmärrettäviä.  Vain yksi kyselyyn vastaa-

ja kommentoi, että kysymykset toistivat liikaa samoja aiheita.  Muut palautteet, joita sain, koskien 

kyselyä olivat positiivisia. Useat vastaajat kommentoivat5, että jo pelkät kysymykset herättivät miet-

timään omaa johtamista ja johtajuutta. Kyselyn tulokset ovat vertailukelpoisia ja samat asiat ovat 

uudelleen mitattavissa sekä peilattavissa teoriataustaan eli tutkimus on pätevä ja mittaus on ollut re-

liaabeli. 

 



37 

 

 

8 TULOKSET 

 

Taulukko 1. Vastaajien ikäjakauma (N=59) 

 

 

 

Taulukko 2. Esimieskokemus työajattomassa työssä (N=59) 

 

 

Taulukko 3. Esimiesten koulutukset 
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Taulukko 4. Rekrytointitilanteet ja esimiestyöskentely työajattomassa työssä (N=59) 

 
1 2 3 4 5 Keskiarvo 

Hengellisen työn työajattomuus on mahdollistanut sen, että 

työntekijöitä saadaan virkoihin? 
3 11 35 8 2 2,9 

Hengellisen työn työajattomuus on mahdollistanut sijaisten 

saamiseen? 
2 11 36 9 1 2,9 

Koen, että työalalleni löytyy päteviä sijaisia? 1 16 4 26 12 3,5 

Koen, että työalani työpaikkoja on jätetty täyttämättä? 15 17 12 12 3 2,5 

Koen, että työalaani kuullaan rekrytointi tilanteissa? 1 3 10 21 24 4,1 

Työajattomassa työssä uuden työntekijän perehdyttäminen 

on helppoa, koska aikataulut voi määritellä työnkuvan mu-

kaan? 

2 9 20 23 5 3,3 

Yhteensä 24 67 117 99 47 3,2 

(1 täysin eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3, ei samaa eikä eri mieltä, 4 jokseenkin samaa mieltä, 

5 täysin samaa mieltä.) 

 

 

Taulukko 5. Esimiesrooli työajattomassa työssä (N=59) 

 
1 2 3 4 5 Keskiarvo 

Seurakunnassamme on perehdytysopas, jota käytän osana 

perehdyttämistä? 
5 7 8 15 24 3,8 

Seurakunnassamme on kehittämissuunnitelma, johon kuu-

luu henkilöstön kehittäminen? 
2 9 9 23 16 3,7 

Koen, että esimies- alais- / kehittämiskeskusteluihin on 

vaikea löytää yhteistä aikaa työajattomassa työssä? 
30 19 1 8 1 1,8 

Tiimilläni on yhteiset työyhteisön pelisäännöt? 0 2 8 22 27 4,3 

Koen, että yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan työajattomas-

sa työssä? 
0 8 8 30 13 3,8 

Tiimissämme on määritelty jokaiselle oma vastuualue? 0 0 3 18 38 4,6 

Tiiminjäsenille annetaan työalallani vapaus vastata ja 

suunnitella vastuualueensa työt? 
0 1 4 27 27 4,4 

Osaan esimiehenä ennakoida työn kiirehuiput työajatto-

massa työssä? 
1 3 4 31 20 4,1 

Saan tukea omalle esimiestyöskentelyllä muilta esimiehiltä? 5 7 13 16 18 3,6 
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Saan käyttää taitojani työssäni? 1 1 0 18 39 4,6 

Koen, että työtäni arvostetaan? 1 1 0 21 36 4,5 

Yhteensä 45 58 58 229 259 3,9 

(1 täysin erimieltä, 2 jokseenkin erimieltä, 3, ei samaa eikä erimieltä, 4 jokseenkin samaa mieltä,  

5 täysin samaa mieltä.) 

 

 

Taulukko6. Esimiesrooli työalan esimiehenä ja tiimin työskentely työajattomassa työssä (N=59) 

Arvostan tiimini jäseniä ammatillisesti? 0 0 1 17 41 59 4,7 

Annan työntekijöille vapauden suunnitella työnsä itsenäi-

sesti, toimintasuunnitelman rajoissa? 
0 2 1 20 36 59 4,5 

Koen, että jokainen tiimini työntekijä saa antaa ideoita 

työhön ja ne kuunnellaan? 
0 1 4 13 41 59 4,6 

Koen, että jokainen tiiminjäsen osallistuu omalta osaltaan 

työnsä kehittämiseen? 
1 3 4 32 19 59 4,1 

Koen, että jokainen tiiminjäsen osallistuu positiivisen il-

mapiirin luomiseen? 
1 7 10 22 19 59 3,9 

Otan huomioon työntekijöiden mielenkiinnonkohteet työtä 

suunnitellessa? 
0 1 5 35 18 59 4,2 

Työajaton työ mahdollistaa sen, että meillä on tiiminä 

aikaa kehittää työtämme? 
2 15 17 18 7 59 3,2 

Koen, että meillä on hyvät työolosuhteet tehdä työtä, joka 

on työajatonta? 
0 3 10 28 18 59 4,0 

Koen että meillä on työvälineet jotka mahdollistavat työn 

tekemisen muuallakin kun toimistossa? 
0 1 6 21 31 59 4,4 

Työajaton työ mahdollistaa erilaisten tapahtumien suun-

nittelun tiiminä? 
2 1 13 21 22 59 4,0 

Luon esimiehenä tiimille yhteistä näkyä työstä? 0 1 6 33 19 59 4,2 

Koen, että jokainen tiimin jäsen voi vaikuttaa yhteisiin 

päätöksiin? 
0 1 2 29 27 59 4,4 

Asetan tavoitteita tiimin työlle? 1 5 6 30 17 59 4,0 

Seuraan tavoitteiden toteutumista työajattomassa työssä? 2 2 11 27 17 59 3,9 

Olen tehnyt tiimissäni osaamiskartoituksen ja tiedän mitä 

taitoja kenelläkin työntekijällä on? 
6 14 9 24 6 59 3,2 
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Koen, että työajattomassa työssä on huomioitava työnte-

kijöiden elämäntilanteet? 
1 2 9 30 17 59 4,0 

Haluan kehittää esimiestaitojani? 0 0 4 14 41 59 4,6 

Olen mukana tekemässä työalani toimintasuunnitelmia (ei 

vain kokoamassa niitä)? 
0 1 4 16 38 59 4,5 

Koen, että pystyn esimiehenä kehittämään työajatonta 

työtä? 
0 4 10 23 22 59 4,1 

Kehitän aktiivisesti omaa ammatillista osaamistani seura-

kunnassa? 
0 1 8 21 29 59 4,3 

Panostan siihen että työilmapiirimme on hyvä työtiimis-

sämme? 
0 0 3 24 32 59 4,5 

Esimiehenä toimin työalamme edustajana erilaisissa ver-

kostoissa? 
1 2 5 17 34 59 4,4 

Tuon tiimilleni tietoa verkostoista? 1 4 6 20 28 59 4,2 

Koen, että työajaton työ mahdollistaa verkostoihin kuu-

lumisen? 
3 3 15 24 14 59 3,7 

Saan tukea omalle työlle luottamushenkilöiltä? 1 3 18 21 16 59 3,8 

Koen, että työajattomuus ei vaikeuta asioiden hoitamista 

toisten työalojen kanssa (taloustoimisto, virasto, tiedotus, 

jne.) ? 

3 10 3 17 26 59 3,9 

Työyhteisöni jäsenet tietävät mitä työajaton työ tarkoit-

taa? 
1 5 6 23 24 59 4,1 

Työyhteisöni jäsenet tietävät mitkä työalat ovat työajat-

tomia? 
0 2 3 19 35 59 4,5 

Yhteensä 26 94 199 639 694 1652 4,1 

(1 täysin erimieltä, 2 jokseenkin erimieltä, 3, ei samaa eikä erimieltä, 4 jokseenkin samaa mieltä,  

5 täysin samaa mieltä.) 

 

Taulukko 7. Esimiesrooli työn kehittämisessä työajattomassa työssä (N=59) 

 
1 2 3 4 5 Keskiarvo 

Työalan esimiehenä minulla on mahdollisuus motivoida 

tiimini työntekijöitä? 
0 1 1 25 32 4,5 

Huolehdin, ettei työajaton työ kuormita työntekijöitäni ja 

tuen heidän työssä jaksamistaan? 
0 1 10 27 21 4,2 

Minulla on positiivinen asenne työntekoon hengellisessä 0 0 0 10 49 4,8 
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työssä? 

Minulla on halu kehittää työtäni työajattomassa työssä? 0 1 6 11 41 4,6 

Tiedän mitkä lait ja asetukset ohjaavat työtäni työajatto-

man työn esimiehenä? 
1 2 3 22 31 4,4 

Työajattomuus on syy miksi tulin seurakuntaan töihin? 21 9 12 15 2 2,5 

Työajaton työ tukee jaksamistani työalan esimiehenä? 5 11 13 19 11 3,3 

Saan intoa vaihtelevista työtehtävistä ja työaikatauluista? 1 2 4 27 25 4,2 

Esimiehenä koen hyväksi sen, että olen töissä myös illalla 

ja viikonloppuna? 
6 15 15 14 9 3,1 

Esimiehenä haluan tietää tiimini työntekijöiden työnkoh-

teet? 
1 2 4 27 25 4,3 

Koen, että esimiehenä toimiminen olisi helpompaa, jos 

olisin työajallinen ja töissä pääsääntöisesti virka-aikana? 
17 12 9 13 8 2,7 

Koen epätasa-arvoisena sen, että osa seurakunnan työ-

aloista on työajallisia ja osa työajattomia? 
15 11 15 11 7 2,7 

Koen paineita siitä että työajattomat ennättävät hoitaa 

mitä vain työtehtäviä, koska työaika ei rajoita heitä. 
13 18 12 14 2 2,6 

Yhteensä 80 85 104 235 263 3,7 

(1 täysin erimieltä, 2 jokseenkin erimieltä, 3, ei samaa eikä erimieltä, 4 jokseenkin samaa mieltä,  

5 täysin samaa mieltä.) 

 

 

Taulukko 8. Esimiesrooli työn kehittämisessä työajattomassa työssä (N=59) 

 
1 2 3 4 5 Keskiarvo 

Työajattoman työalan esimiehenä minulla on mahdolli-

suus palkita työntekijöitäni? 
6 14 17 19 3 3,0 

Koen, että työntekijöiden kannustaminen on yksi tehtävä-

ni työajattoman työn esimiehenä? 
0 1 3 26 29 4,4 

Koen että työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen on 

yksi tehtävistäni työajattoman työn esimiehenä? 
0 0 1 21 37 4,6 

Koen että osaan kannustaa työntekijöitä heidän tarvitse-

mallaan tavalla työajattomassa työssä? 
0 3 15 36 5 3,7 

Pidän esimiehenä huolen siitä, että työntekijöiden työ on 

vaihtelevaa? 
0 7 25 26 1 3,4 
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Koen että olen työntekijöiden tukena heidän työssään? 0 0 4 41 14 4,2 

Osaan jakaa asioita ja vastuita tasapuolisesti työajattomil-

le työntekijöille? 
1 4 13 28 13 3,8 

Minulla on halu kannustaa tiimiäni kehittämään työtänsä 

seurakunnassa? 
0 1 4 20 34 4,5 

Luotan tiimiini työskentelyyn? 0 0 3 17 39 4,6 

Seuraan aktiivisesti työvuorolistoista kuinka työt tiimis-

sämme jakaantuvat? 
4 6 10 24 15 3,7 

Seuraan työvuorolistoista, ettei tietyllä työntekijällä tule 

koko ajan pitkiä työjaksoja työajattomassa työssä? 
0 5 5 29 20 4,1 

Huolehdin että tiimini siirtyvät viikkovapaat pidetään kol-

men viikon sisällä? 
3 7 16 17 16 3,6 

Koen olevani esimies työajattomalla työalallani? 0 1 1 14 43 4,7 

Yhteensä 14 49 117 318 269 4,0 

(1 täysin erimieltä, 2 jokseenkin erimieltä, 3, ei samaa eikä erimieltä, 4 jokseenkin samaa mieltä,  

5 täysin samaa mieltä.) 

 

Taulukko 9 Johtamistavat ja palaute (N=59) 

 
1 2 3 4 5 Keskiarvo 

Koen että osaan ottaa huomioon työntekijät yksilöinä? 0 0 3 24 32 4,5 

Työajaton työ mahdollistaa jokaisen työntekijän kohtaa-

misen tiimissä? 
2 4 17 24 12 3,7 

Osaan ottaa huomioon yksilöiden väliset taito- ja osaa-

miserot työajattomassa työtiimissämme? 
0 1 12 29 17 4,1 

Koen että johtamistapani soveltuu työajattomaan työhön? 0 0 12 22 25 4,2 

Koen että olen arvojohtaja hengellisessä työssä seura-

kunnassa? 
1 2 4 24 28 4,3 

Koen että olen henkilöstöjohtaja tiimissäni? 1 0 3 23 32 4,4 

Koen, että työajattomana esimiehenä minulla on aikaa 

antaa aktiivisesti positiivista palautetta työntekijöilleni? 
1 8 15 23 12 3,6 

Koen, että työajattomana esimiehenä pystyn antamaan 

korjaavaa palautetta heti kun siihen on tarvetta? 
1 7 13 29 9 3,6 

Koen, että minulla on työajattomana esimiehenä aikaa 

kuunnella työntekijöitäni koko tiiminä? 
0 7 11 25 16 3,9 
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Koen että minulla on työajattomana esimiehenä aikaa 

kahden keskeisiin keskusteluihin työntekijöiden kanssa? 
0 4 11 28 16 4,0 

Tiimini antaa palautetta esimiestyöskentelystäni? 2 10 12 29 6 3,5 

Tiimini antaa aktiivisesti minulle palautetta työskentelys-

täni? 
4 10 24 20 1 3,1 

Koen että meillä on avoin ilmapiiri tiimissämme? 1 0 1 36 21 4,3 

Olen luonut itselleni mittarit, joilla arvioin eri työtehtävien 

kuormittavuutta työajattomassa työssä? 
20 15 12 12 0 2,3 

Tiedän mitä työtehtäviä työntekijäni tekevät työajatto-

massa työssä? 
0 1 2 33 23 4,3 

Tiedän mitä työtehtäviä työntekijät tekevät milloinkin 

(esim. viikkotoiminnan päivät)? 
0 7 7 25 20 4,0 

Hahmotan esimiehenä työalamme vuosisuunnitelmat? 0 2 4 18 35 4,5 

Yhteensä 33 78 163 424 305 3,9 

 

(1 täysin erimieltä, 2 jokseenkin erimieltä, 3, ei samaa eikä erimieltä, 4 jokseenkin samaa mieltä,  

5 täysin samaa mieltä.) 

 

 

Taulukko 10 Riskitekijät (N=59) 

 
1 2 3 4 5 Keskiarvo 

Tiedän esimiehenä työajattomien työntekijöideni työn riski-

tekijät? 
0 0 0 31 28 4,6 

Olemme yhdessä miettineet turvallisuuskysymyksiä, joita 

työajaton ja itsenäinen työ tuo mukanaan? 
0 3 9 26 21 4,1 

Mahdollistan työntekijöille turvallisen työskentelyn työajat-

tomassa työssä? 
0 3 10 30 16 4,0 

Koen että työt jakaantuvat tasapuolisesti työntekijöiden kes-

ken? 
1 8 15 28 7 3,5 

Koen, että minun aikani riittää esimiestehtäviin, hallintoon ja 

oman perustyön tekemiseen? 
5 11 19 14 10 3,2 

Koen että työajatonta työtä on vaikea johtaa? 12 24 13 6 4 2,4 

Yhteensä 18 49 66 135 86 3,6 

(1 täysin erimieltä, 2 jokseenkin erimieltä, 3, ei samaa eikä erimieltä, 4 jokseenkin samaa mieltä, 5 

täysin samaa mieltä.) 
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Suurimmalla osalla vastaajista oli paljon esimieskokemusta työajattomasta työstä ja kirkon johtamis-

koulutusten lisäksi he olivat käyneet runsaasti muitakin johtamiskoulutuksia. Johtamisen erikoisam-

mattitutkinto (14 vastaajaa), puolustusvoimien kurssi/ koulutus (4 vastaajaa), kirkon konsulttival-

mennus eli organisaatiokonsultti (2vastaajaa) ja yhden maininnan saivat seuraavat koulutukset: Par-

tionjohtaja- peruskurssi, Ko-Gi kurssi (partio), työyhteisökonsultti, seurakuntatoiminnan johtamisen 

kurssi, mestarivalmentaja (master’s coaches), koulun johtajakoulutus, rehtorin pätevyys, yamk (ke-

hittämisen ja johtamisen koulutusohjelma), työalajohtaja sekä esimiesvalmennus koulutus. 

 

Tutkimus paljasti rekrytointitilanteista sen, että suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että työajatto-

muus on aika neutraali asia, kun työpaikkoja tai virkoja täytetään. Työajattomuus ei ole myöskään 

vaikuttava tekijä, kun uusia työntekijöitä perehdytetään työhön, joskin työajattomuus luo aavistuk-

sen helppoutta perehdyttämiseen, kun aikataulut voidaan sopia työnkuvan mukaan.  Vastaajat koki-

vat, että työaloille saadaan päteviä sijaisia ja vain 31 % vastaajaa koki, että työalalta oli jätetty täyt-

tämättä työpaikkoja. Rekrytointitilanteissa työalat tulevat hyvin kuulluksi, vain 7 % vastaajaa koki, 

ettei työalaa oltu kuunneltu rekrytointitilanteissa. 

 

Suurin osa vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että heidän seura-

kunnassa on perehdyttämisopas, jota käytetään osana perehdyttämistä ja että seurakunnassa on 

kehittämissuunnitelma, johon kuuluu henkilöstön kehittäminen. Kehittämiskeskusteluihin löydettiin 

hyvin yhteistä aikaa työajattomassa työssä ja tiimeillä oli yhteiset työyhteisön pelisäännöt ja niitä 

noudatettiin. Työajattoman työn työntekijöillä oli määriteltynä omat vastuualueet ja työtä sai suunni-

tella sekä vastata töistään itsenäisesti.  

 

Esimiehet osasivat ennakoida kiire huiput ja suurin osa työajattomista esimiehistä sai jonkin verran 

tukea erimiestyöhönsä toisilta esimiehiltä. 20 % vastaajista koki, etteivät he saa tukea tai saavat sitä 

vähän. Vain 3 % vastaajista koki, ettei heitä arvostettu töissään ja saman verran oli niitä, jotka vas-

tasivat, etteivät he saa käyttää taitojaan töissä tai saavat käyttää niitä vain vähän.  Työtä kehite-

tään, vain 7 % vastaajista koki, etteivät kaikki tiimin jäsenet osallistuneet työnkehittämiseen. Vas-

taajista 14 % koki, ettei jokainen tiimin jäsen osallistunut positiivisen ilmapiirin luomiseen tai osallis-

tui siihen vain vähän.  

 

Työntekijöiden mielenkiinnon kohteet otettiin huomioon melko hyvin tai hyvin. Työajattomuus ei 

tuonut mitään erityisarvoa sille, että työn kehittämiseen löytyisi aikaa. 78 % koki, että heillä oli hy-

vät työolosuhteet tehdä työajatonta työtä. Vastaajista 88 % koki, että työvälineet mahdollistivat 

työskentelyn muuallakin kuin toimistossa ja saman verran esimiehistä loi tiimilleen yhteistä näkyä 

työstä. 73 % esimiehistä koki, että työajattomuus mahdollistaa tapahtumien suunnittelun tiiminä ja 

95 % tiimeistä oli sellaisia, joissa jokainen tiiminjäsen voi vaikuttaa yhteisiin päätöksiin.  

 

Työajattomien työalojen esimiehistä 80 % asetti tiimilleen tavoitteita ja 75 % seurasi tavoitteiden 

toteutumista. Osaamiskartoituksia oli tehty ja 51 % esimiehistä tiesi hyvin tai melko hyvin työnteki-

jöiden taidot. 
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Tiimin työntekijöiden elämäntilanteet voitiin huomioida hyvin tai melko hyvin 80 % vastaajan koh-

dalla. Lähes kaikki esimiehet halusivat kehittää esimiestaitojaan ja osallistuivat tiimin toimintasuunni-

telmien tekoon ja kehittivät tiimissään positiivista ilmapiiriä.  

 

76 % vastaajista koki, että he pystyvät kehittämään työajatonta työtä ja 85 % kehitti aktiivisesti 

omaa ammatillista osaamistaan seurakunnassa. Luottamushenkilöiltä omalle työlleen hyvin sai tukea 

27 % vastaajista ja melko hyvin 36 % vastaajista.  

 

Noin 13 % esimiehistä ei toiminut verkostoissa työalan edustajana ja niistä esimiehistä, jotka toimi-

vat verkostoissa 81 % toi verkostoista tietoa tiimilleen. 64 % vastaajista koki, että työajattomuus 

mahdollistaa verkostoihin kuulumisen.  

 

Työolosuhteet koettiin pääsääntöisesti hyväksi ja 44 % vastaajista koki, että työajattomuus ei vaike-

uttanut asioiden hoitamista muiden työalojen kanssa ja 29 % koki, että työajattomuus rajoitti vain 

vähän asioiden hoitamista muiden työalojen kanssa.  Vastaajista 80 % koki, että muut työntekijät 

tiesivät hyvin tai melko hyvin mitä työajaton työ tarkoittaa, Vain 8 % vastaajista ei ollut sitä mieltä, 

että muut työalat tietävät mitkä ovat työajattomia työaloja.  

 

Työajattoman työn esimiehet kokivat, että heillä on hyvät tai melko hyvät mahdollisuudet motivoida 

työntekijöitä.  81 % vastaajista huolehti, ettei työajaton työ kuormita työntekijöitä ja nämä esimie-

het tukivat hyvin tai melko hyvin työntekijöiden työssä jaksamista.  Kaikilla vastaajilla oli positiivinen 

tai melko positiivinen asenne hengellisen työn työntekoon ja 88 % halusi kehittää työtänsä. Esimie-

het tiesivät hyvin tai melko hyvin lait ja asetukset, jotka heidän työtään ohjaavat. Vain 10 % vastaa-

jista ei kokenut tietävänsä hyvin tai melko hyvin työtä ohjaavia lakeja ja asetuksia.   

 

Kyselyssä kysyttiin oliko työajattomuus ollut syy, miksi vastaaja tuli töihin seurakuntaan. Tämä ky-

symys jakoi vastauksia, koska 29 % vastasi, että työajaton työ on ollut syy ja 51 % ettei se ole ollut 

syy tulla töihin seurakuntaan. Vastaajista 88 % sai paljon tai melko paljon intoa vaihtelevista työteh-

tävistä ja vaihtelevista työaikatauluista.  

 

Suurin osa vastaajista koki, että työajattomuus tuki jaksamista esimiehenä (51 % melko hyvin tai 

hyvin) ja 27 % koki, ettei työajattomuus tue jaksamista. 41 % vastaajista koki, ettei ole epätasa-

arvoista se, että osa seurakunnan työaloista on työajallisia ja osa työajattomia, mutta saman asian 

koki epäreiluksi asiaksi 31 % vastaajista. Seurakunnissa on sellainen olettamus, että ”työajattomat 

kyllä ennättävät tehdä erinäiset työt, koska työaika ei heitä rajoita”. Tämä olettamus lisäsi 27 % 

vastaajien paineita työstä, mutta toisaalta 53 % vastaajista koki, ettei tämä ajatusmalli luonut heille 

paineita tai sellaista ajatusmallia ei seurakunnassa ollut käytössä. 

 

Ilta- ja viikonlopputyöt jakoivat myös mielipiteitä. 36 % ei kokenut esimiehenä hyväksi sitä, että on 

töissä ilta- ja viikonloppu aikoina, mutta 34 % koki sen hyvänä tai melko hyvänä. Silti 49 % vastaa-

jista vastasi, ettei esimiehenä toimiminen olisi sen helpompaa, jos olisi työajallinen ja töissä pää-

sääntöisesti virka-aikana. 
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Seurakunnissa ei ole aktiivisesti käytössä palkitsemisjärjestelmää, ellei sitä mieti harkinnanvaraisten 

palkanosien kautta. Vain 3 vastaajaa kokee, että työajattoman työn esimiehellä on hyvät mahdolli-

suudet palkita työntekijöitä. 32 % esimiehistä koki, että heillä on melko hyvät mahdollisuudet palki-

ta. Suurin osa (93 %) työajattoman työn esimiehistä koki, että työntekijöiden kannustaminen on yk-

si heidän työtehtävistä ja 69 % koki, että osaa kannustaa työntekijöitä heidän tarvitsemalla tavalla.  

 

Esimiehet kokivat, että työntekijöiden jaksamista huolehtiminen on työajattoman esimiehen tehtävä 

ja esimiehistä 45 % huolehtii siitä, että työntekijöiden työ on vaihtelevaa.  24 % vastaajista koki, et-

tä on hyvin työntekijän tukena heidän työssään ja 69 % koki että, on melko hyvin tukena. Kokonai-

suudessa esimiehistä 93% oli hyvin tai melko hyvin työntekijöiden tukena.  

 

Vastaajista 22 % osasi jakaa tasapuolisesti vastuuta ja asioita työajattomille työntekijöille ja 47 % 

jakoi niitä melko hyvin. Lähes kaikki vastaajat halusivat kannustaa tiimiään kehittämään työtään 

seurakunnassa.  Tiimin työskentelyyn luotti hyvin 66 % ja melko hyvin 29 % esimiestä.  

Työvuorolistoja seurattiin vaihtelevasti. 66 % esimiehistä seurasi työvuorolistoista kuinka työt ja-

kaantuvat ja 17 % ei seurannut. Toisaalta 34 % esimiehistä seurasi hyvin ja 49 % melko hyvin sitä, 

ettei tietyille työntekijöille tule koko ajan pitkiä työjaksoja työajattomassa työssä. KirVesTes:n mu-

kaisesta vapaapäivien siirtymisajasta huolehti hyvin 27 % esimiestä ja melko hyvin 29 % esimiestä 

eli 56 % huolehti siitä, että vapaat pidetään 3 viikon sisällä.  Lähes kaikki vastaajat kokivat olevansa 

esimiehiä työajattomalla työalallaan (vain 3 % vastasi muuta). 

 

Esimiehet kokivat, että he osaavat ottaa huomioon työntekijät yksilöinä, 54 % koki osaavansa sen 

hyvin ja 41 % melko hyvin. Se mahdollistaako työajaton työ jokaisen työntekijän kohtaamisen tii-

missä jakoi mielipiteitä. Suurin osa eli 41 % koki kumminkin, että työajattomuus mahdollistaa melko 

hyvin kohtaamisen. Taito ja osaamiserot osaa ottaa hyvin huomioon 29 % ja melko hyvin 47 % työ-

ajattoman työn esimiehistä. 

 

42 % esimiehistä koki, että omat johtamistavat sopivat hyvin työajattomaan työhön ja 37 %, että ne 

sopivat melko hyvin. Arvojohtajana itseään piti 47 % vastaajista ja melko hyvin arvonjohtajana itse-

ään piti 41 % eli yhteensä 88 %.  Henkilöjohtajaksi itsensä koki tiimissään 54 % työajattomista esi-

miehistä ja melko hyvin henkilöstöjohtajaksi 39 % eli yhteensä 93 %.  

 

Palautteen antaminen oli kysymys, joka jakoi mielipiteitä.  20 % esimiehistä koki, että voi antaa ak-

tiivisesti positiivista palautetta, mutta 15 % vastaajista koki, ettei aktiiviseen positiiviseen palauttee-

seen ole aikaa tai sitä on vähän. Esimiehistä 15 % pystyi antamaan korjaavaa palautetta heti, kun 

siihen on tarvetta ja 14 % pystyi antamaan korjaavaa palautetta huonosti tai melko huonosti. Mo-

lempia palautteiden antamisesta oli suurin osa vastanneista esimiehistä jokseenkin samaa mieltä eli 

39 % pystyi antamaan melko aktiivisesti positiivista ja 49 % melkein heti korjaavaa palautetta, kun 

siihen oli tarvetta. 

 

Koko tiimin kuunteluun aikaa oli 27 % esimiehellä hyvin ja 42 % melko hyvin ja lähes samat vasta-

usprosentit oli kahden keskeisiin keskusteluihin löytyvästä ajasta (27 % ja 47 %). 11 % koki, että 
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heillä on melko huonosti aikaa kuunnella koko tiimiä ja 7 %:lla huonosti aikaa kahden keskeisiin 

keskusteluihin.  

 

Esimiehet saivat palautetta tiimiltään vaihtelevasti. Esimiestyöskentelystä melko hyvin palautetta sai 

49 % ja hyvin 10 %. Huonosti tai melko huonosti palautetta esimiestyöskentelystä sai 20 % vastaa-

jista.  Muusta työskentelystään he saivat palautetta tiimiltään melko hyvin 34 %, (vain yksi vastaaja 

koki saavansa palautetta hyvin), melko huonosti tai huonosti aktiivista palautetta tiimiltään omasta 

työskentelystä sai 24 % työajattoman työn esimiehistä.  

 

Esimiehet kokivat, että 36 %:lla tiimeissä oli avoin ilmapiiri ja 61 %:lla tiimeissä oli melko avoin il-

mapiiri. Esimiehillä oli huonosti tehtynä mittareita, joilla he arvioivat työn kuormittavuutta työajat-

tomassa työssä. 59 % työajattomien työalojen esimiehistä ei ollut luonut mittareita työn arviointiin 

ja 20 %:lla oli jonkinlaiset mittarit. 

 

Työajattoman työn erimiehet tiesivät hyvin tai melko hyvin sen, mitä työtehtäviä työntekijät tekevät 

(95 %), lähes yhtä moni koki tietävänsä mitä työtehtäviä työntekijät tekevät milloinkin. Hyvin tai 

melko hyvin aikataulut tiesi 76 % esimiehistä ja työalan vuosisuunnitelmat tiesi hyvin 59 % työajat-

tomista esimiehistä ja melko hyvin 31 %. 

 

Työn riskitekijät tunsivat 47 % esimiehistä hyvin ja 53 % melko hyvin. Turvallisuuskysymyksiä oli 

mietitty melko hyvin tai hyvin 80 % tiimeistä. Esimiehistä 27 % mahdollisti tiimilleen turvallisen työn 

työajattomassa työssä ja 51 % mahdollistaa melko hyvin turvallisen työn.   

 

Työn jakaantuminen jakoi mielipiteitä. 12 % koki, että työt jakaantuivat tasapuolisesti, 47 % koki, 

että ne jakaantuivat melko tasapuolisesti. 15 % koki, etteivät työt jakaantuneet tasapuolisesti tai ja-

kaantuivat melko huonosti tasapuolisesti.  

 

Esimiesten kokemus ajan riittämisestä hallintoon, esimiestehtäviin ja omaan perustyöhön jakoi mie-

lipiteitä. Aikaa riittää hyvin 17 %:lla, melko hyvin 24 %:lla, melko huonosti 19 %:lla ja huonosti 

kahdeksalla prosentilla esimiehistä. Vain 17 % vastaajista koki, että työajatonta työtä on vaikea tai 

melko vaikea johtaa. 

 

8.1 Tulokset avoimesta kysymyksestä 

 

Avoimessa kysymyksessä kysyttiin työajattoman työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta esimies-

roolissa seurakunnassa. Kysymys ei ollut pakollinen, mutta siihen tuli hyvin vastauksia. Kursivoitu 

vastaus sisältää usean vastaajan vastauksia, jotka on yhdistetty aihealueittain. 

 

8.1.1 Työajaton työ käy minulle 

 

Koen minulle sopivampana työajattoman työn kuin aikataulutetun työn ja työajattomassa työssä 

pystyn itse säätelemään omaa työni määrää.  Työajattomassa työssä on tiedostettava, se että työ 
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vaatii hyvää itsensä johtamisen taitoa. Työajattomuus toimii silloin, kun luottaa siihen, että kukin 

työntekijä hoitaa osuutensa työssä. En ole ollut työajallisessa työssä koskaan eli tämä nykyinen käy 

hyvin, kun en osaa verrata muuhun. 

 

8.1.2 Työ on kutsumus 

 

Työajaton työ on elämäntapa. Seurakunnan työntekijä on aina töissä ja olen kasvanut siihen, että 

tämä on kutsumustyötä siten, että olen aina seurakunnan työntekijä ihmisten silmissä.  Olen aina 

lähiesimies, työpäivinä ja myös lomalla, kaikki aika on tavallaan työaikaa. 

 

Kirkkoherran roolissa olen aina tavoitettavissa, paitsi vuosilomien aikaan. Silloinkin kannan mukanani 

puhelintani, josta minut kyllä tarvittaessa saa kiinni, jos tulee jokin kriisitilanne.  Suhteessa seura-

kuntalaisiin olen aina töissä, kirkkoherrana toimiminen on elämäntapa, on hyväksyttävä se, että va-

paa-aika ja työ sekoittuvat keskenään, jos tämän asian kanssa ei olisi sinut, niin tätä työtä ei voisi 

tehdä.. 

 

Olen oppinut edellisiltä sukupolvilta tavan tehdä töitä liikaa eli ensin srk ja sitten perhe ja sitten vas-

ta oma itse. Silloin ei työaikoja kysellä vaan olen tehnyt työtä seurakunnalle itseni antaen. Nyt van-

hemmiten olen hidastanut tahtia. Yritän myös varjella itseäni, muutaman burnoutin kokeneena.  

 

Työajattomuus on toiminut hyvin siihen aikaan kun vielä nähtiin seurakuntatyö pelkästään kutsu-

mustyöksi - Jumala oli ikään kuin työnantaja, jolle oltiin vastuussa työn määrästä sekä laadusta. Nyt 

tämä työntekijöiden itsellisyys antaa mahdollisuuden liiaksi tehdä vain sen minkä esimies on laittanut 

varauskirjaan. Viranhoito ei voi olla vain keikkatyötä. Sellainen työntekijä tulee seurakuntatyönanta-

jalle liian kalliiksi. 

 

8.1.3 Työajallisen ja työajattoman työn yhteen sovittaminen on haasteellista 

 

Tiimissäni työskentelee työajallisia lastenohjaajia sekä työajattomia nuorisotyönohjaajia. Eri työaiko-

jen yhteensovittaminen on haasteellista ja esimiehenä on vaikea toimia, kun osa tiimistä on työajalli-

sia. Olemme pääsääntöisesti vain kolmena päivänä viikossa yhtä aikaa töissä tiimini kanssa. Tunti-

työssä olevien varhaiskasvatuksen työntekijöiden työajan sovittaminen viikonloppuun on haasteellis-

ta ja leiri työstä saatavat korvaukset eri työntekijäryhmien välillä eivät ole välttämättä oikeudenmu-

kaisia. 

 

Työtä hankaloittaa vapaapäivien sijoittuminen eri aikaan viikossa, kun muilla tiimissäni. Olen huo-

mannut, että minulla on vain huonoja vaihtoehtoja vapaapäivien sijoitteluun, kuten myös lomien 

suhteen. Jos vapaani ovat alku viikosta, niin, tapaan kyllä toiset papit ja kanttorit, mutta en talous-

päällikköä. Jos vapaani ovat loppuviikosta, niin tapaan talouspäällikön, mutta vain keskiviikkona toi-

set papit ja kanttorit. 
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8.1.4 Työ ja vapaa-aika 

 

Huolehdin esimiehenä siitä, että vapaapäivät pidetään, mutta joustoa on aika ajoin käytännössä 

enemmän kuin kolme viikkoa (KirVesTes:n määrittelemä siirtoaika). Työajattomassa työssä on vaa-

rana se että työ ja vapaa-aika sekoittuvat keskenään. Käytännössä työajaton työ vaatii itsekuria sii-

nä, että kun on vapaa-ajalla, niin pyrkii aktiivisesti irrottamaan ajatukset työstä sekä keskittymään 

johonkin muuhun kun työhön. Elämässä täytyy olla muuta vastapainoa työlle. Työajattomassa työs-

sä vapaa-ajan ja työn yhteensovittaminen pienten lasten kanssa sujuu vaivattomasti.  

 

8.1.5 Seurakunnassa toimii työajaton työ 

 

Työmäärää on toisinaan vaikea ennalta sanoa, koska se riippuu niin paljon syntyvyydestä ja kuollei-

suudesta eli ”kausivaihtelua” on paljon. Seurakunnassa on työtehtäviä, jotka hoituvat paremmin 

työajattomuudesta käsin. Työkokemuksen kautta olen löytänyt tasapainon työhöni ja työaikaan. 

Työajattomuus ei mitenkään edistä esimiestyötä, tosin ei ole haittanakaan sille. 

 

Työajattomuus on mahdollistanut tiimiläisten elämäntilanteiden sovittamisen vaativaan työhön. Välil-

lä joustaa työntekijä, välillä joustaa työ. Itse mietin työajattomassa työssä paljon työn rajaamista. 

Työajattomuus on kuitenkin joustavampaa ja mahdollistaa toimimisen työn tarpeiden mukaisesti. 

Työajattomuudessa korostuu itsetuntemus ja kyky rajata työtä. Tykkään työajattoman työn vapau-

desta, jossa ymmärrän samalla vastuuni, kuin myös rajallisuuteni. Kaiken kaikkiaan pidän työajatto-

muutta kuitenkin mahdollisuutena seurakuntatyössä 

 

8.1.6 Työssä on niin paljon asioita, että tulee aikapula johtamiseen 

 

Koen, että ajan jakaminen niin, että pystyy hyvin antamaan aikaa henkilöstöjohtamiseen, on haas-

tavaa. ja moni muu tehtävä on hoidettava ennen henkilöstöjohtamista, koska aina on joku aikaraja 

tai palautuspäivä vastassa. Moniammatillisen tiimin esimiestyössä on myös haastetta. 

 

Työajattomana ajankäyttö vain helposti riistäytyy käsistä koska usein työtuntien käyttö jää vain arvi-

oiden varaan siitä, paljonko aikaa on käytetty. Työajallinen kellokortti ilmaisee selvästi työajat ja 

työajallisena saat lisä korvaukset ilta- ja viikonlopputyöstä, mitä työajattomana ei valitettavasti saa. 

Henkisesti hankalinta on suorittavan työn (kerhot, kouluvierailut, leirit) ja esimiestyön sovittaminen 

niin, että kaikki työtehtävät tulevat tehdyksi. Lähiesimiehet ovat hankalassa asemassa seurakunnis-

sa; työ on jatkuvaa tasapainoilua johtamistyön ja suorittavan työn välillä. Lähiesimies edustaa tie-

tyissä tehtävissä työnantajaa ja samalla tekee työtä yläpuolellaan olevalle työnjohdolle. Lähiesimies 

saattaa vastata laajastakin tiimistä ja hänen vastuulleen annetaan valtava määrä työtä ja uudistus-

ten läpi viemistä aikatauluissa pysyen. Lähiesimiehille on jotenkin helppoa delegoida isot määrät asi-

oita. Työnjohdon odotukset ovat usein hyvin korkealla ja tiimien menestystä seurataan vähän liikaa-

kin lähiesimiehen kautta. Kun tavoittelee kohtuullisuutta työmäärässään, niin osa töistä jää hoita-

matta ja tuntee olevansa huono lähiesimies tai sitten perustyö kärsii, jos paneutuu johtamistehtä-

vään. 
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8.1.7 Moduulityöaika 

 

Moduulityöaika helpottaisi työn suunnittelua etukäteen ja ajanhallinta sekä ajankäyttö olisivat pa-

rempaa ja lepoajat tulisi turvattua. On huomattu, että uusilla ikäluokilla on vaikeuksia hahmottaa 

työajatonta työtä, ja siksi useat seurakunnat suunnittelevat siirtymistä moduulityöaikaan Toisaalta 

on tiedostettava, että lähiesimiehen työviikko mahtuu aika harvoin normi moduuleihin.  

 

8.1.8 Henkilöstöresurssien pieneneminen 

 

Suurin ongelma ei ole seurakunnissa siinä onko työ työajatonta tai työaikalain säätelemää, vaan sii-

nä, että henkilöstöresurssit vähenevät koko ajan, mutta työn tarve ei vähene tai työtä ei priorisoida. 

Työajattomuus pitäisi yleisemminkin ottaa suurennuslasin alle nyt, kun seurakuntien resursseista 

joudutaan tinkimään. Työajattomuus ei ikävä kyllä toimi enää tänä päivänä, kun työtä pitäisi arvioida 

sekä määrällisesti että myös laadullisesti. 

 

Huolestuttaa nuoremman papiston halu varjella itseään, tiettyä antautumista hommiin pitäs olla 

enemmänkin, eikä pelätä liikakuormitusta. Ongelmana on se että srk-työssä töiden määrä vaihtelee, 

välillä on hommia enemmän ja ruuhkaksi ja välillä on harvempaa esim. kirkollisia toimituksissa. 

 

 

9  POHDINTAA 

  

 Tutkimuksen aihe osoittautui haasteelliseksi, koska seurakuntien johtajuudesta ei löytynyt lähdema-

teriaalia. Kirkkoherrojen johtajuutta oli tutkittu jonkin verran, joskin suurin osa julkaisuista oli tehty 

noin 30- vuotta sitten, joten niiden tulokset eivät vastaa enää nykyistä seurakuntatyön rakennetta tai 

työnäkyä. Väliportaan esimiehistä ei löytynyt lähdemateriaalia juuri ollenkaan, samoin työajattomas-

ta työstä sitä löytyi huonosti. Kirkon kansainvälisyys loi haasteen teoriataustan rajaamisen suhteen. 

Kansainvälisesti seurakunnista löytyy paljon tietoa, mutta eri kirkkokuntien toiminta ja hallinto poik-

keavat toisistaan. Tästä syystä oli loogista rajata kansainvälisyys koskemaan Suomen evankelisluteri-

laisen kirkon toimintaa maailmalla, jolloin tutkimuksen teoria ei mennyt liikaa teologian kysymyksiin. 

Kansainvälisiä tutkimuksia työajattomasta työstä ei löytynyt, joten englanninkielinen lähdekirjallisuus 

käsitteli johtajuutta sekä henkilöstöjohtamista.  

 

Teoriataustaa ajatellen luovat työalat tulivat lähimmäksi työajattomman työn erityispiirteitä, joten 

niistä sai taustatietoa ja lähdekirjallisuutta tutkimustyöhön.  Toisaalta vaikka haasteitakin oli, niin ai-

heeseen oli mielenkiintoista syventyä ja samalla miettiä miten itse kehittäisi esimiestyötä seurakun-

nissa ja mitä hyvää siinä on kokenut.  Tutkimusmenetelmäksi valitsin määrällisen tutkimuksen siksi, 

että laadullisissa kysymyksissä vertailu olisi ollut haasteellisempaa. Toisaalta laadullisissa kysymyk-

sissä ei välttämättä olisi saanut kysyttyä samoja kysymyksiä kuin nyt ja tiedon saanti olisi ollut sup-

peampaa. Yksi laadullinen, avoin kysymys otettiin mukaan tutkimukseen ja se kertoi paljon siitä mitä 
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esimiesten arki ja kokemukset vapaa-ajasta ovat. Se osoitti myös sen kuinka eri tavalla esimiehet 

suhtautuvat työ- ja vapaa-aikaansa. 

 

Johtajuuden kehittämisessä olisi ollut mielenkiintoista kerätä narratiivisia kertomuksia ja tehdä niiden 

pohjalta ryhmittelyjä, mutta se olisi antanut ennemminkin kuvan työn nykytilanteesta, ei niinkään tu-

levaisuudesta tai työnkehittämisestä. Aiheeseen olisi voinut soveltaa useitakin erilaisia menetelmiä, 

mutta koska esimiehet olivat ympäri Suomea, niin webropol oli helposti käytettävä tutkimustyökalu. 

Jos tutkimuksen olisi tehnyt paikallisseurakunnissa, niin sen olisi voinut tehdä haastattelututkimuk-

sinakin ja jos alueena olisi ollut Pohjois-Savo ja kaikki esimiehet olisivat siihen vastanneet, niin otan-

ta olisi ollut lähes samansuuruinen, mutta toteutettavuus olisi ollut maantieteellisesti haastavaa, pit-

kine välimatkojen takia.  

 

Tutkimus osoittautui haasteelliseksi myös itse tutkimuskyselyn osalta, koska seurakuntien sähköpos-

tilistoja ei saanut mistään kootusti. Internet oli ainoa keino yrittää selvittää viralliset sähköpostiosoit-

teet. Seurakuntayhtymien vuoksi osoitteita ei löytynyt jokaiselle yksittäiselle seurakunnalle, joten 

otokseksi muodostui satunnaisotanta seurakunnista.  

 

Esimiehet vastasivat tutkimukseen huonosti. Vastausten määrä jäi vähäiseksi. Syitä vastaamatto-

muuteen voi olla useita, mutta oletan, ettei kaikkia kiinnostanut johtamistyön kehittäminen, osalla 

saattoi olla kiire ja voi olla, ettei joku seurakunta edes jakanut sähköpostia esimiehille vaan se jäi vi-

rallisen sähköpostin lukijalle.   Jokatapauksessa on harmi, etteivät esimiehet vastanneet kyselyyn, 

koska tässä tilanteessa kun työajattomuus tulee muuttumaan työajalliseksi työksi, olisi laajemmalla 

otannalla saatu tietoa esimiesten työskentelystä, työajattomuuden haasteista ja työajattomuuden 

vaikutuksista töihin. Näitä tietoja olisi voitu hyödyntää Kirkon Työmarkkinalaitoksella, kun siellä ale-

taan valmistella seurakuntien siirtymistä työaikalain piiriin 1.1.2020.  

 

Tutkimusprosessia ajatellen olen miettinyt olisiko tutkimustulos ollut parempi, jos kyselyyn vastaa-

misaika olisi ollut pidempi. Toisaalta koen, että 3 viikon aikana pitäisi kyselyyn ennättää vastata ja 

koska kyselystä lähti muistutusviestikin, niin se ei ole voinut jäädä huomaamatta. Kysely toteutettiin 

vuoden alussa, jolloin todella harvalla on pitkiä lomia, joten sekään ei selitä viestien huomaamatto-

muutta. 

 

Tutkimuksen validiteetti toteutui, mutta loogisella ja ennustevaliditeetilla arvioitaessa tutkimustulok-

set eivät näytä siltä, mitä ennakko-olettamuksissani oletin. Tämä ei kerro siitä, että tutkimus olisi 

epäonnistunut.  Se tarkoittaa siitä, että minun kokemus seurakunnan väliportaan esimiestyöskente-

lystä oli erilainen kuin suurimmalla osalla vastaajista, jotka ajattelivat työajattoman työn johtajuuden 

toimimisesta paljon positiivisemmin kuin minä. Toisaalta tulos tarkoittaa sitä, etten kysymysasettelul-

la ole ohjannut vastaajia samaan tulokseen omien ennakko-olettamusten kanssa, eli kysymykset ei-

vät olleet johdattelevia ja kyselyn tulos oli aito. Validiteetti toteutuu myös siinä, että kysymyksissä 

esitetyt asiat on avattu teoriataustassa ja tutkimuksen tuloksien ydinkäsitteet löytyvät sekä liittyvät 

teoriaosioon.  
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Sisäisestä validiteetista voi todeta, että tutkimus oli validiteetti, koska vastaamisaika oli rajattu ja ai-

ka sekä kysymykset olivat kaikille vastaajille samat. Valintamenetelmässä ei ollut vinoumia, koska 

osallistujien valinta oli satunnaisotanta eli kyselyyn pääsivät mukaan ne seurakunnat, joiden viralli-

nen sähköpostiosoite löytyi heidän kotisivuiltaan internetistä. Ulkoinen validiteetti on myös toteutu-

nut, koska vaikka vastaajia oli vähän, niin heitä oli ainakin kolmelta eri työalalta, joten otanta ei ollut 

suppea. Käsitevaliditeetti myös toteutui eli käsitteet olivat oikeat. Vain yksi vastaaja koki, että samat 

käsitteet toistuvat liian usein eri kysymyksissä ja kysymyksissä kysytään päällekkäisiä asioita.  Tulos-

ten näkökulmasta validiteetti toteutui, koska tulokset ovat aitoja, suoraan mitta-asteikolta saatuja.  

 

Tutkimuksen reliabiliteetti toteutui, koska tutkimus on toistettavissa samoilla kysymyksillä ja samalla 

mitta-asteikolla. Ainoa haaste toistossa olisi se, että otosryhmä saattaisi vaihtua. Mittavirheitä ei ky-

selyssä ollut, koska mitta-asteikko oli kaikille sama ja yhdenvertaisuus samaa asiaa kysyvillä kysy-

myksillä on havainnoitavissa. Johtopäätökset on tehty tutkimustulosten pohjalta ja pohjaten siihen, 

että minulla on kokemus työajattoman työn esimiehenä toimimisesta eli siitä käsin olen voinut tulok-

siin esittää kehittämiskohteita, kommentteja tai -haasteita.  

 

Kyselyn lopputulos, peilaten omiin ennakko-olettamuksiini yllätti. Toisaalta tutkimus toi paljon sellais-

ta tietoa, jonka tiesin omiin johtamiskokemuksiini liittyen. Avointen kysymysten vastauksista sai pal-

jon tietoa siitä kuinka työajattomat esimiehet kokevat työnsä ja niiden vastausten pohjalta pystyi 

kriittisesti arvioimaan työajattoman työn toimimista esimiestehtävissä olevilla työajattomilla työnteki-

jöillä.  

 

Omaan opiskeluuni liittyen tutkimus antoi paljon. Se avasi sitä kuinka eri tavalla esimiehet kokevat 

työnsä, työaikansa ja työltä jäävän vapaa-ajan. Vaikka opinnäytetyön teon aikana vaihdoin pois seu-

rakunnan työstä, niin koen että tutkimukseni antoi minulle paljon ideoita nykyiseen esimiestyöhön 

kuntasektorilla, työajallisessa työssä. Ennen kaikkea tutkimus avasi silmäni siihen mitä kaikkia osa-

alueita esimiehen on työssään otettava huomioon ja miten työtä olisi kehitettävä niin, että esimies-

työ pysyy mukana yhteiskunnan muutoksissa.  

 

9.1 Miten esimies kokee työajattomuuden itseen ja työyhteisöön nähden 

 

Esimiehet kokivat työajattomuuden neutraalina asiana. He kohtasivat työntekijät tiiminä ja yksilönä 

ja heillä oli aikaa kuunnella sekä kohdata työntekijöitä. Esimiehet arvostivat tiiminjäseniä ammatilli-

sesti ja antoivat työntekijöille vapauden suunnitella työnsä itsenäisesti, toimintasuunnitelman rajois-

sa. Esimiehet kokivat, että jokainen tiimin työntekijä sai antaa ideoita työhön ja ne kuunneltiin.  He 

kokivat, että työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen oli yksi heidän työtehtävistä työajattoman 

työn esimiehenä.    

 

Työajattomuus ei auttanut löytämään erityistä lisä aikaa työnkehittämiseen. Työajattomien työalojen 

esimiehillä olisi kehittämisen paikkaa siinä, että he tekisivät osaamiskartoitukset ja tiedostaisivat 

työntekijöiden taidot. Työajattomuus ja työajallisuus seurakuntien työtehtävissä olivat asioita, jotka 

eivät rakentaneet tasa-arvoisuutta eri työalojen kesken. Työajattoman ja työajallisen työn eroista 
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koettiin epätasa-arvoisuutta ja paineita. Työajattomuus toimi silloin, kun luotti siihen, että jokainen 

työntekijä hoitaa oman osuutensa tiimin työstä. Työajattomuus ei ollut erityinen syy siihen miksi 

vastaajat ovat tulleet töihin seurakuntaan.  

 

9.2 Millaisia haasteita esimies kokee työajattoman työn johtamisessa 

 

Esimiehet kokivat, eivät saaneet palautetta omasta työstään työalaltaan. Toisaalta heillä kenelläkään 

ei ollut luotuna mittareita, joilla he pystyisivät arvioimaan tiiminsä työtehtävien kuormittavuutta työ-

ajattomassa työssä.  Silti tutkimus osoitti, että esimiehet tietävät työajattoman työn riskitekijät ja he 

mahdollistavat työntekijöilleen turvallisen työskentelyn työajattomassa työssä.   

 

Lähes kaikki vastaajat kokivat, että heidän johtamistapansa soveltuu työajattomaan työhön, eli joh-

taminen sinällään ei ollut esimiehille haaste. He kokivat olevansa hyvin tai melko hyvin arvojohtajia 

ja henkilöstöjohtajia työajattomassa työssä seurakunnassa. Tämä tulos on hienoa huomata, koska 

kirkkohallituksen tulevaisuustyön kyselyssä vuonna 2017 kysyttiin sitä, kuinka johtamiskoulutus vas-

taa työyhteisön johtamista ja 20 % vastaajista koki että heikosti.  Yksi haaste, joka kyselyssäni nousi 

esille, oli itsensä johtaminen. Samoin se, että työntekijöihin on pystyttävä luottamaan, jotta työaja-

ton työ sujuu. Moniammatilliset tiimit loivat myös haasteita esimiestyöhön, koska osa tiimin työnteki-

jöistä oli työajallisia ja osa työajattomia ja heidän koulutukset sekä työnkuvat saattoivat erota pal-

jonkin toisistaan. Kysely osoitti myös sen, että suurin osa esimiehistä koki roolinsa johtajana ja tiimin 

esimiehenä positiivisena. Tutkimustuloksista voi tulkita, että seurakunnissa on taitavia ja itseensä 

luottavia johtajia  

  

Kyselyn mukaan työajattomuus oli mahdollistanut tiimiläisten elämäntilanteiden sovittamisen vaati-

vaan työhön, mutta on hyvä huomata myös se, että työajattomuus itsessään tuo tarpeen aikataulu-

jen sovittamiselle perheissä. Silloin kun muu perhe on lomalla, niin seurakunnan työntekijä on usein 

töissä.  

 

Työyhteisöön nähden työajattomat lähiesimiehet olivat hankalassa asemassa, koska työ oli jatkuvaa 

tasapainoilua johtamistyön ja muun työn välillä. Toisaalta on hyvä myös tiedostaa, että työajatto-

muus ei ikävä kyllä välttämättä toimi enää tänä päivänä, kun työtä pitäisi arvioida sekä määrällisesti 

että myös laadullisesti. Itsenäisen työn arvioiminen on haastavaa.  

 

Ennakko-olettamukset, joita minulla oli tutkimusta tehdessä, eivät osoittautuneet todeksi eli kyselyn 

perusteella voidaan tulokseksi todeta sen, että esimiehet kokivat työajattoman työn mahdollistajana 

sille, että jokainen työntekijä tuli kohdattua tiimissä ja esimiehillä oli aikaa kahden keskeisiin keskus-

teluihin työntekijöiden kanssa. 

 

Kokonaisuudessaan evankelisluterilaisen kirkon esimiehet vastasivat kyselyyn huonosti. Tästä voisi 

tulkita, että he olivat kiireisiä ja yli työllistettyjä tai sitten heitä ei kiinnostanut johtajuuden kehittä-

minen seurakunnissa. Se, ettei johtajuuden kehittäminen kiinnosta on ristiriidassa kyselyn vastauk-

sen kanssa, jossa suurin osa vastaajista halusi kehittää omia esimiestaitojaan.  
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Kyselyyn vastaajista voi päätellä, että seurakunnissa toimii esimiehinä iäkkäämpiä työntekijöitä. Täs-

tä voi johtopäätöksenä todeta, että muutaman vuoden sisällä seurakunnissa on useita eläkkeelle 

jääviä työntekijöitä, joskin osa papeista jatkaa työuraansa, vaikka he pääsisivätkin ikänsä puolesta 

eläkkeelle. 

 

Seurakunta on omanlaisensa työympäristö, jossa vaikuttavat vanhat perinteet ja moni asia on toisin 

kuin muualla. Siitä huolimatta tai juuri sen takia työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä. Seurakunnis-

sa työntekijävaihtuvuus on vähäistä. Yhteiskunta voisi miettiä mikä sitoo työntekijät kirkon virkoihin 

ja voisiko siitä ottaa oppia? Seurakunnissa on harvoin lyhyitä määräaikaisia sijaisuuksia, vaan työ-

suhteet ovat virkoja tai toistaiseksi voimassa olevia toimia tai työsuhteita. Sijaisiksi otetaan yleensä 

sellaisia, joilla on työhön vaadittava ammattikoulutus eli sijaisen on helppo jatkaa työssä jos sijai-

suus muuttuu viraksi.  

 

Seurakuntatyössä työntekijät saavat käyttää taitojaan laajasti ja esimiehet arvostavat tiiminsä jäse-

niä ammatillisesti. Työnkehittämiseen ja positiivisen ilmapiirin luomiseen eivät kaikki tiimilliset osal-

listuneet ja siitä voisikin miettiä miksi työtä ei koeta niin tärkeäksi, että sitä haluttaisi kehittää vai 

onko kaikki jo niin hyvin, ettei kehitettävää ole? Yhteiskunnan nopeat muutokset tuovat paineita 

työn nopeaan kehittämiseen ja siihen, että seurakunnan toimintaa saataisi nykyaikaiseksi. Työn ja 

toiminnan kehittämisellä seurakuntalaisten eroaminen kirkosta voitaisiin saada vähenemään. Tosi-

asia on kumminkin se, että seurakunta muuttuu hitaasti. Se ei saa olla este työnkehittämiselle, vaan 

suunnitelmia pitäisi jaksaa tehdä vuodesta toiseen ja joskus ne sitten toteutuvatkin. Kyselyssä työn-

kehittämisen haasteeksi nousi aikapula.  Seurakunnissa olisi hyvä miettiä miten työtä saisi muokat-

tua niin, että myös kehittämiseen löytyisi aikaa ja samalla voisi miettiä pitäisikö kehittäminen tehdä 

tiiminä vai koko työyhteisönä esimerkiksi kehittämispäivinä? 

 

Useat työajattoman työn esimiehet kokivat, etteivät he saa tukea luottamushenkilöiltä omaan työ-

hönsä. Luottamushenkilöt ovat seurakunnissa niitä, jotka päättävät asioista sekä määrärahoista ja 

olisi tärkeää, että he ja työntekijät keskustelisivat. Tuen saaminen työlle kertoo arvostuksesta ja sii-

tä, että luottamushenkilöt kokevat tärkeäksi seurakuntien työn.  

 

Kyselyyn vastaajien taustatiedoista huomasi, että seurakuntien esimiestehtävissä on enemmän mie-

hiä, kuin naisia ja esimiehinä ei toimi ihan nuoret työntekijät, vaan nuorimmat vastaajat olivat 31–40 

vuotiaita.  Tämä tulos kertonee siitä, että johtamistehtäviin ei tulla suoraan opinnoista, vaan taustal-

la on jo työkokemusta.  

 

Kyselyn vastausprosentti ei ollut erityisen hyvä (28.6 %) ja vastauksia lukiessa tuli muutamaan ker-

taan mieleen, että onko kyselyyn vastanneet vain ne johtajat, jotka kokevat esimiesroolinsa positiivi-

sena. Ennakkokäsitykseni eivät tutkimuksen mukaan pitäneet paikkaansa ja sisältäpäin työtä kat-

soessani tulos näyttää vääristyneeltä.  On kumminkin ajateltava, että tulos on aito ja oikea, koska 

esimiehet ovat tällaiset tulokset antaneet vastauksillaan. Kyselyihin vastaamattomuus on suostumus 

siihen, että yksittäinen vastaus vaikuttaa suuremmin prosenttiosuuksiin tuloksissa ja toisaalta jos 

epäkohtia ei tuo julki, ei niihin voi parannusehdotuksiakaan saada.  
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9.3 Työajan riittämättömyys 

 

Lähiesimiehet kokivat riittämättömyyttä työssään, koska aika ei riitä kaikkeen. Tämä on rakenteelli-

nen haaste eli aina ei ole työnjakokirjoihin mietitty kuinka paljon mihinkin työhön on varattu aikaa. 

Onko se esimerkiksi 30 % esimiestyö, 20 % hallinto ja 50 % oma työala vai ihan jotakin muuta. 

Useassa seurakunnassa on Kirkon Palvelukeskukseen (Kipa) siirtymisen myötä tullut työalalle paljon 

lisää laskujen maksua, tiliöintiä jne. eli paperitöitä, jotka ennen kuuluivat taloustoimiston töihin. Nyt 

näiden tehtävien hoitaminen vie aikaa työalan- ja henkilöstön johtamiselta.  Seurakunnissa olisi mie-

tittävä mistä löydetään aika muuttuneisiin työtehtäviin ja arvioitava kriittisesti, että mitä entistä jää 

tekemättä tai hoitamatta, jotta uuden ennättää hoitaa.  

 

Resurssien pieneneminen on tulevaisuuden haaste seurakunnissa ja työntekijöiden määrän vähene-

minen pitäisi näkyä jo työn suunnittelussa. Pieni työntekijämäärä ei voi hoitaa samoja työtehtäviä, 

mitä isommalla väellä on hoidettu.  Ei voi ajatella, että jos esimerkiksi ¼ tiimistä lähtee säästösyistä 

pois, niin työn taso voisi säilyä edelleenkin sama. Tässä tapauksessa jokaiselle työntekijälle tulisi las-

kennallisesti puuttuvan henkilön töistä 25 % työtä, oman työn lisäksi. Tämä lisäys ei näkyisi palkas-

sa tai missään muussakaan, paitsi tietenkin kiireenä työssä.  

 

Toinen säästöihin liittyvä haaste on virkojen yhdistäminen. Niissä pitäisi käyttää harkintaa. Nyt on jo 

esimerkiksi nuorisotyönohjaajia, jotka tekevät ½ lastenohjaajan työt tai diakoniatyöntekijöitä, jotka 

tekevät ½ lähetyssihteerin tehtävät. Nämä puolikkaat virat tai toimet on vain laitettu entisten töiden 

lisäksi, harvoin on mietitty sitä, että kokonaisuus on laskennallisesti 150 % työtä, mutta palkka on 

100 % mukaan. Työntekijä joutuu koko ajan tekemään ”ylitöitä” palkatta, jotta työstään selviää.   

 

9.4 Työn imu 

 

Työajaton työ vie mukanaan, siinä on imu ja kun työyhteisö ovat tiivis, niin siellä viihtyy. Toisaalta 

työajattomuudessa töiden rajaaminen on haastavaa ja koko ajan on tunne, että pitäisi tehdä enem-

män tai töissä pitäisi olla koko ajan tavoitettavissa. Työajalliseen työhön verrattuna työajattomuus 

tuo joustavuutta, mutta työnrajaaminen on helpompaa työajallisilla. Työaika luo myös sen, että 

työntekijä on tehokkaampi, koska työt on hoidettava työajan aikana, eikä niihin voi venyttää koko 

päivää ja iltaa.  

 

Ennen vanhaan seurakunnan työntekijät olivat omistautuneet työlleen, harvalla on ollut perhettä ja 

työ on ollut elämän sisältö. Edelleenkin tämä on tavallaan näin, mutta nykyään useimmilla työnteki-

jöillä on muutakin elämää kuin työ. Perheelle on myös riitettävä aikaa.  

 

Varsinkin iäkkäämmille seurakunnan työntekijöille työajattomuus on elämäntapa, eikä mikään nega-

tiivinen asia, joka vaikeuttaisi heidän yksityiselämäänsä.  Tämä elämäntapa näkyi myös heidän joh-

tajaroolissaan siten, että lähiesimies koki olevansa lähiesimies vaikka olisi lomalla ja osan vastaajien 

mielestä oli ammatinvalintakysymys olla töissä työajattomassa työssä ja siksi heistä oli hyväksyttävä 
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työn ja vapaa-ajan sekoittuminen. Kutsumus ja sen haasteet näkyivät kyselyn vastauksissa, mutta 

myös se, että kutsumus on yksi motivaattori työnteossa.  

 

Seurakunnissa olisi hyvä miettiä sitä, että onko oikein, ettei työntekijä saa koskaan olla täysin pois 

työstään? Kutsumus voi olla myös yksi syy siihen, että työssään väsyy.  Usein myös seurakuntalaiset 

ajattelevat, että seurakunnan työntekijä on aina töissä, eli heidän työaikojaan ei kunnioiteta. Kutsu-

mus on kaksiteräinen miekka. Siinä on paljon hyvää, mutta onko se oikein, ettei työntekijällä ole 

mahdollisuutta pitää lomiaan lomina tai olla vapaapäivinään vapaalla? Mikä on ajanut siihen, että 

kutsumus ohjaa siihen, että työntekijä on aina töissä sekä tavoitettavissa? Missä menee se raja, ett-

ei työntekijää käytetä organisaation puolelta hyväksi, kun oletetaan, että hän tekee töitä vapaapäi-

vinäkin?   

 

Työnvaihtelevuus on hyväksi koettu asia ja se lisää työnimua. Toisaalta jos joku ei ole vaihtelunha-

luinen, niin työn luonne saattaa tulla yllätyksenä.  Harva on opiskelujen aikana hahmottanut kuinka 

itsenäistä ja itseohjautuvaa seurakunnan työ on ja kuinka moneen asiaan täytyy löytyä taitoja. Voi-

daan ajatella, että seurakuntaan ohjautuu töihin ihmisiä, joilla on useita taitoja. Esimerkiksi nuoriso-

työssä on etua jos osaat laulaa, soittaa, askarrella, ohjata ja kouluttaa ryhmiä & yksilöitä ja olet hel-

posti lähestyttävä sekä sosiaalinen ja ulospäin suuntautunut. 

 

9.5 Työn kuormittavuus 

 

Työajattomassa työssä työntekijä joutuu itse säätelemään työtään ja se on myös asia, jonka takia 

työt eivät välttämättä jakaannu tasan. Osa työntekijöistä tekee paljon työtunteja ja joku vain ne 

esimiehen vaatimat työt. Työaika mahdollistaisi sen, että seurakunta voisi vaatia tiettyä työpanosta, 

joka olisi mitattavissa. Kokonaisuudessaan seurakunnan työ on vaikeasti mitattavissa. Osallistujia, 

kuulujia, liittyjiä, eronneita, kastettuja jne. voidaan mitata, mutta varsinaisesti työn merkitykselli-

syyttä tai tuloksellisuutta on vaikeampi mitata. On myös totta, se mitä eräs vastaaja kirjoitti vasta-

ukseksi eli työajattomuus tuo myös mahdollisuuden siihen, että työtään voi rajata paljon ja säästellä 

itseään tai tehdä sivutöinä muita töitä. 

 

Suurin osa esimiehistä huolehtii siitä, ettei työajaton työ kuormita työntekijöitä. Tosiasia on se, että 

useat seurakunnat tukevat hyvin työntekijöitään. Heille on ruoka- ja liikuntaseteleitä, liikuntailtapäi-

viä jne. Suurin haaste on kumminkin se, että esimiehet huolehtisivat myös töiden tasaisesta jakaan-

tumisesta, jolla tuettaisiin työssä jaksamista ja reiluutta työyhteisöissä. 

 

Työajattomuus ei ole yksinkertaista. Suurin osa seurakunnan työntekijöistä kokee olevansa palvelu-

ammatissa. Jos joku asia on kiireinen tai asiakkaalla on hätä, niin vapaapäivistä joustetaan. Toisaalta 

myös vapaapäivinä saatetaan miettiä hartautta, kerätä luonnosta askartelumateriaalia, lukea sähkö-

posteja tai jopa tehdä jumalanpalveluksen saarnaa, jota ei työpäivinä ole ennättänyt tehdä. Toisaal-

ta työajattomuus on myös mahdollisuus työntekijöille. Vapaa-aikaa voi ottaa silloin, kun tarvitsee ja 

usein vapaapäivien sijoittelunkin voi itse suunnitella.  
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Kirkon tulevaisuustyöryhmä on nostanut esiin, että työaika auttaisi esimiehiä ja työntekijöitä mitoit-

tamaan työtehtäviä ja ajankäyttöään sekä rajaamaan työ- ja vapaa-ajan. Työajalla turvattaisiin myös 

työn oikeudenmukainen jakautuminen silloin, kun työntekijäresurssit vähenevät. Työaika olisi myös 

työsuojelun kannalta tärkeä, koska sillä ehkäistäisi liiallista työn kuormittavuutta. Tutkimuksenikin 

perusteella voi sanoa, että juuri nämä työajan kuviot ovat niitä haasteita, joihin seurakuntien pitäisi 

kiinnittää huomiota työtä kehitettäessä. 

 

Seurakunnissa tehdään paljon ilta- ja viikonlopputöitä, koska seurakunta palvelee ihmisiä.  Suurin 

osa ihmisistä on virka-aikana töissä tai koulussa ja hengellisen työn työntekijät ovat töissä silloin kun 

muut ovat vapaalla tai lomilla, joten se ohjaa työn aikataulutusta.  Osaksi se on ammatinvalintaky-

symys, eli jo koulutusvaiheessa seurakunnan hengelliset työntekijät tietävät, että ilta- ja viikonloppu-

töitä tulee olemaan. Jaksamisen kannalta olisi tärkeää, että työpäivät eivät olisi liian pitkiä eli jos on 

iltatöitä, niin työt alkaisivat myöhemmin tai jos on viikonloppuna töissä, niin vapaapäivät olisivat ar-

kena.  

 

Osa työntekijöistä hyödyntää vapaapäivien siirtoa ja liittää pitämättömiä vapaita yhteen eli he saat-

tavat olla 3 viikkoa töissä ilman vapaita ja sitten ovat viikon poissa töistä. Tavallaan kirkkolaki antaa 

tähän mahdollisuuden, mutta sitä on hyvä miettiä tukeeko se työntekijän jaksamista.  

 

9.6 Uusi työaika 

 

Seurakunnan työntekijät ovat tottuneet joustamaan ja toimimaan ”yksityisyrittäjinä” työssään, joten 

helposti ajatellaan, että asiat toimivat, kun ollaan työajattomia. Ehkä näin onkin, mutta siinä olisi 

mietinnän paikka, että mikä ei toimisi työajallisena? Seurakuntiin tulee 1.1.2020 työaika, jolloin on 

mietittävä miten työaikaa mitataan. Moduulimallissa voidaan kiertää rahakysymys, kun ilta- ja viikon-

loppulisiä ei makseta erilliskorvauksia, mutta mallilla on kumminkin helpompi mitata ja kontrolloida 

työtä. Moduulimallissa on edelleenkin se haaste, että työtä voi tehdä koko moduulin verran tai vain 

hetken moduulista eli ehkä silläkään työaikamallilla eivät työt tule tasapuolisesti jakaantumaan.    

 

Toisaalta useassa työajallisessa työssäkin on työaikaliukumat käytössä, joten jos leiriaikaa ei oteta 

huomioon, niin uskon, että suurin osa seurakunnan työstä mahtuisi työaikalain mukaisen työajan pii-

riin. Toisaalta on väläytetty sitäkin mahdollisuutta, että seurakuntien työhön tulisi kokonaistyöaika 

niin kuin esimerkiksi yliopistoilla on, jolloin työn kausivaihtelut tasoittuisivat. Uskon, että tämä koko-

naistyöaika- malli voisi toimia seurakunnissa.  

 

On huolestuttavaa huomata kyselyn vastauksissa, että moduulikokeilussa olevissa seurakunnissa 

koetaan, ettei lähiesimiesten työaika mahdu moduuleihin. Se tarkoittaa sitä, että he tekevät töitä 

säännöllisesti enemmän kuin 38,45 tuntia/ viikko.  
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9.7 Johtajuus 

 

Esimiehet kokivat, että tiimeissä on avoin ilmapiiri ja he tiesivät mitä työntekijät työssään tekivät. 

Näin se kuuluukin olla. Ilman avointa ilmapiiriä on työnkehittäminen haasteellista. Jos esimies ei tie-

dä mitä ”kentällä” tapahtuu, niin työn johtaminen on vaikeaa.  Työajattoman työn johtajuus ei ollut 

sen helpompaa tai vaikeampaa, kuin muunkaan työn johtaminen. Osa vastaajista koki eriaikaisen 

työn rajoittavana ja osa taas koki, ettei työajattomuus vaikuttanut heidän työskentelyyn millään eri-

tyisellä tavalla.  

 

Seurakunnissa on paljon arvojohtajia, joka näkyi tutkimuksen vastauksissa. Onneksi seurakunnissa 

on myös niitä, jotka kokivat itsensä henkilöstöjohtajaksi. Noin joka viides vastaaja koki, ettei heillä 

ole aikaa kuunnella toisia työntekijöitä. Voi miettiä sitä, mikä esimiehistä tekee niin kiireisiä, ettei ai-

kaa löydy? Kyselyyn vastaajat kokivat, että useat roolit vievät aikaa; heillä on oma työ, oman tiimin 

johtajuus sekä hallinnolliset tehtävät ja näiden välillä aika täytyy jakaa. Tässä lienee yksi tulevaisuu-

den haaste seurakuntiin, eli kuinka töitä jaetaan ja mitä työtä kenellekin ja millekin ammattiryhmälle 

kuuluu? Onko kirkkoherra seurakunnan kokonaisjohtaja vai hengellinen johtaja ja hallinnollinen joh-

tajuus olisi jollakin toisella työntekijällä? Onko työaloilla oma johtaja vai onko työaloja yhdistetty ja 

johtajuus jaettu usean työalan kesken? Onko esimieheltä poistettu muut työalan perustehtävät, jol-

loin hänellä on aikaa johtamiseen ja hallintoon? 

 

Kysely osoitti, että seurakuntien työaloilla on määritelty työn vastuualueet ja työtä sai suunnitella it-

senäisesti. Työ edellytti sitä, että johtaja luottaa tiimiinsä. Mutta entäs jos johtaja ei luota tiimiin? 

Tällöin johtamisen apuvälineinä voisi käyttää sähköistä kalenteria, työvuorolistoja ja tiimi- tai työpa-

rityöskentelyä. Kumminkin mielestäni seurakunnan työkulttuuri on sellainen, että johtajan on luotet-

tava tiimiinsä tai hänen energiansa ja työaikansa menee siihen, että hän seuraa ja valvoo tiiminsä 

tekemisiä. Kokonaissuunnittelu ja vuosikello, johon suunnitellaan kuukausitasolla työtehtävät auttaa 

myös esimiestä hahmottamaan tiimin työskentelyä, tiimin kiirehuippuja sekä jokaisen työ erityispiir-

teitä. 

Esimiesten toisilta esimiehiltä saama tuki on tärkeää työssä jaksamisen kannalta. Esimies on tiimis-

sään aika yksin, koska hänellä on erilaiset työtehtävät sekä kenties työajatkin.  Palautteen saaminen 

johtamistyöstä on koettiin  tärkeänä. Ilman työtiimin palautetta ei voi työssään kehittyä.  

 

Tulevaisuustyöryhmä antoi tehtäväksi kehittää henkilöstön rekrytointia, koulutusta sekä osaamista. 

Näiden kehittämisentarpeet eivät nousseet tutkimuksessani esille. Rekrytointitilanteessa työajatto-

muus ei ollut vaikuttavana tekijänä siihen, onko työntekijöitä saatu virkoihin tai sijaisuuksiin. Päteviä 

sijaisia on löytynyt työaloille.  

 

Onpa kyse seurakunnasta tai yhteiskunnasta, niin työntekijöiden palkitsemisjärjestelmiä tulisi kehit-

tää, jotta pitkään työskennelleet kokisivat työn palkitsevaksi, eivätkä vaihtaisi työpaikkaa. Tosiasia 

on, että kun työntekijä on ollut 15 vuotta seurakunnassa, niin hän on uransa huipulla. Jos työ ei an-

na riittävää palkintoa, niin jossakin vaiheessa työntekijä saattaa miettiä, että vaihtamalla työtä saan 

paremman palkan ja saan etuja tai paremmat työajat. Mutta mikä olisi se järjestelmä, jolla palki-
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taan? Raha se ei voi olla eli kokemuslisiä ei voi loputtomasti maksaa. Seurakunnissa on töissä sellai-

siakin työntekijöitä, joilla työuraa tulee noin 45vuotta eli palkitseminen loppuu 30 vuotta aiemmin 

kuin työura.  

 

Oli hienoa huomata tutkimuksessa, että esimiehet arvostivat tiiminsä jäseniä ammatillisesti ja antoi-

vat heille vapautta suunnitella työnsä itsenäisesti. Myös kaikkien tiiminjäsenten ideoita kuunneltiin. 

Kyselyn vastauksissa näkyi se, että työajattomuuden kokivat positiivisena asiana työntekijät tai joh-

tajat, jotka saivat itse suunnitella työnsä ja pystyivät määrittelemään sen määrän.  Itsensä johtami-

nen nousi esille ja se on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista työajattomassa, itsenäisessä työssä.  

Luottamus tiimiin on tärkeää, eli kun on luottamus, että työt tulee tehdyksi ja asiat ovat hoidossa 

jää esimiehellä aikaa esimiestyöhön.  

 

9.8 Ennakko-olettamukset ja niiden toteutuminen 

 

Ennakko-olettamuksenani oli, ettei esimies ole tarpeeksi tavattavissa ja läsnä työntekijöiden keskuu-

dessa sekä hänellä ei ole tarpeeksi aikaa kohdata ja kuulla työntekijöitä.  

 

Olettamuksiini liittyi useampi tutkimuksen kysymys: ”Työajaton työ mahdollistaa jokaisen työntekijän 

kohtaamisen tiimissä”: 61 % vastaajista oli väitteen kanssa samaa tai melko samaan mieltä. ”Koen, 

että minulla on työajattomana esimiehenä aikaa kuunnella työntekijöitä koko tiiminä”: 69 % oli sa-

maa mieltä tai melko samaa väittämän kanssani ja ”Koen että minulla on työajattomana esimiehenä 

aikaa kahden keskeisiin keskusteluihin työntekijän kanssa.”: Täysin samaa mieltä väitteen kanssa oli 

27 % ja jokseenkin samaa mieltä oli 47 %. Siispä olin olettamuksessani väärässä. 

 

Toinen olettamukseni oli, että koulutus ei vastaa nykypäivän haasteita. Tämän kysymyksen selvittä-

minen vaatisi lisää sekä tarkempaa kirkon johtamiskoulutuksen tutkimista. Vastaajat olivat osallistu-

neet kirkon johtamiskoulutuksiin hyvin ja niiden lisäksi osa oli käynyt muitakin johtajakoulutuksia.. 

Vastauksien mukaan suurin osa esimiehistä kokee, että on johtaja työalallaan ja samoin he tunnisti-

vat itsessään henkilöstöjohtajuuden sekä kokivat olevansa arvojohtajia.  

 

9.9 Jatkotutkimukset 

 

Jatkotutkimusaiheita löytyi kolme:  

1) Tutkisi tarkemmin Kirjo1, 2 ja 3 sisältöjä ja sitä kuinka ne palvelevat nykypäivän esimieshaastei-

ta erikokoisissa seurakunnissa.  

 

2) Miten työntekijät vastaisivat esimiehistään vastaavaan kyselyyn eli olisiko heilläkin yhtä positiivi-

nen kuva johtajuudesta sekä asioiden toimivuudesta. 

  

3) Miten sellaiset ihmiset kokevat työajattomuuden ja esimiesroolin, jotka ovat toimineet sekä työ-

ajallisessa ja työajattomassa työssä esimiehinä (eli vastaajina olisivat ne jotka ovat olleet työajalli-

sessa työssä esim. opettajina ja siirtyneet sitten seurakuntaan töihin tai toisin päin eli seurakunnasta 
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vaikkapa sairaanhoitajaksi.) Olisi hedelmällistä tutkia heidän kokemuksiaan seurakunnasta työyhtei-

sönä, johtamisesta sekä siitä miten työaika ja työajattomuus ovat heille näyttäytyneet ja omaa elä-

mää ohjannut.  

 

Näissäkin tutkimuksissa haasteena olisi luultavasti se, että kuinka tutkimuksen tekijä saisi yhteistie-

dot ihmisiin, varsinkin viimeinen aihe on sellainen, että osoitteistoa ja tietoa ei välttämättä helposti 

alanvaihtajista löydy.  Toisaalta voi miettiä vastaisivatko seurakuntien työntekijät jatkokyselyihin-

kään, koska nytkin vastausprosentti ei ollut hyvä ja kattava.  

 

Nykyaikana olisi hyvä miettiä myös sitä, että voisiko sosiaalisen median keinoja käyttää hyväkseen, 

jotta työntekijöiden vastauksia saataisi kyselyihin. Esimerkiksi diakoniatyöntekijöillä on oma face-

book – ryhmä, joten uskon, että muiltakin seurakuntien työaloilta sellaisia voisi löytyä ja sitä kautta 

työntekijöitä tavoittaa. 

  

Ensimmäisen kysymyksen tutkiminen olisi helpointa, koska sen voisi tehdä Kirjo3:n yhteydessä. Nä-

mä koulutuksessa olijat ovat käyneet aiemmin jo jonkin Kirjo- kurssin sekä toimineet esimiesroolissa 

seurakunnassa. 
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