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ABSTRACT 

Anolin  Saila.  Occupational  wellbeing  in  diaconial  work-  The  Support  of  the 
Working Community 
63 p. 1 appendix. Language: Finnish. Helsinki, Spring 2013. 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing, Option 
in Diaconal Nursing. Degree: Nurse

This study was done among workers in the diaconial work. There is worker’s 
aspect at this study. The purpose of the thesis was to study how employees in 
the diaconial work have supported each other. Focus of the study was on how 
workers take responsibility of their colleges. 

The  aim  of  the  study  was to  find  approaching  methods  to  support  the 
community. In addition, the intention of this thesis was to find ways how the 
employees could be motivated to promote community wellbeing. 

A questionnaire was distributed in December 2011. All 12 employees got it but 
only 10 returned it. It included thirteen statements about the work community 
and  eleven  open  questions  where  employees  were  asked  to  describe 
phenomena such as what affects positively the work community and how co-
workers  influence an employee’s  occupational  wellbeing.  Furthermore,  there 
were  questions  where  the  respondents  had  to  consider  their  own  behavior 
towards co-workers. 

The results of the study were separated into two main categories. About half of 
the respondents felt that they do not get any help from the co-workers so they 
do not see it necessary to support others. On the other hand, five respondents 
answered that they try their best to back up their fellow workers because they 
are supported by co-workers themselves.

Keywords: diaconial work, working community, occupational wellbeing, 
participation, co-operation
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1 JOHDANTO

Työ on merkittävä osa ihmisen identiteettiä. Kulutamme työssä ja työtehtävissä 

kolmanneksen viikostamme. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että työntekijä jaksaa 

työssään.  Työhyvinvointi  tai  -pahoinvointi  heijastuu myös muille  elämän osa-

alueille. Kun henkilö viihtyy työssään, hän yleensä jaksaa myös muilla elämän 

alueilla paremmin. Jos työ vaatii tekijältään liikaa, heijastuu se väsymyksenä ja 

ärtymyksenä sosiaalisiin suhteisiin. Näin ollen hyvä työhyvinvointi edistää myös 

terveyttä. Motivoitunut ja jaksava työntekijä jaksaa yleensä myös pitää huolta 

terveytensä eri osa-alueista. 

Tässä opinnäytetyössä on sekä kirkollinen että sairaanhoidollinen ammatillinen 

näkökulma.  Kirkollisuus  näkyy  jo  siinä,  että  työ  tehdään  yhteistyössä  erään 

seurakuntayhtymän  harjoittaman  diakoniatyön  kanssa  ja  opinnäytetyössä 

pohditaan diakoniatyötä ja sen erityispiirteitä. Sairaanhoidollinen näkemys taas 

tulee  ilmi  tutkimusaiheesta,  joka  on  työhyvinvointi  sekä  siihen  linkittyvä 

terveyden edistäminen. 

Aihe muotoutui oman kiinnostukseni ja työyhteisön tarpeiden pohjalta. Itse olin 

hyvin kiinnostunut diakoniatyöstä ja varsinkin erilaisista tavoista, joilla diakoniaa 

tehdään. Työyhteisössä,  jossa  opinnäytetyö  tehtiin,  elettiin  murrosvaihetta, 

jolloin  moni  työntekijä  oli  hiljattain  vaihtunut  ja  työyhteisössä  oli  takanapäin 

vaikeita  kokemuksia,  kuten  työpaikkakiusaamista.  Tutkimus  suoritettiin 

kahdeksan viikon harjoitteluni aikana syksyllä 2011, jolloin sain osallistua myös 

työyhteisön arkeen. 

Opinnäytetyössäni  olen  ensin  kerännyt  teoriatietoa  työhyvinvoinnista  ja  sen 

näkökulmasta  terveyden  edistämiseen.  Samoin  olen  kerännyt  tietoa 

diakoniatyöstä  ja  sen  perusajatuksista.  Aikaisempina  tutkimuksina  perehdyin 

varsinkin kirkon työolobarometreihin, jotta oman tutkimukseni vastauksia voisi 



verrata  edes  jollakin  lailla  koko  Suomen  evankelis-luterilaisen  kirkon 

työntekijöiden yleiseen kokemukseen työhyvinvoinnistaan. Lopuksi  käyn vielä 

läpi tutkimuksen tuloksia sekä itselleni siitä nousseita ajatuksia. Pohdinnassa 

mietin myös opinnäytetyöprosessia itsessään. 
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2 TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Terveyden  edistäminen  tarkoittaa  terveyden  ja  toimintakyvyn  lisäämistä, 

sairauksien  ja  terveysongelmien  vähentämistä  sekä  terveyserojen 

kaventamista. Terveyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa lainsäädäntö, 

talous  sekä  fyysinen,  psyykkinen  ja  sosiaalinen  ympäristö.  Myös 

yhteisöllisyydellä on nähty olevan vaikutusta yksilön terveyteen. (Perttilä 2006.) 

Terveyden edellytyksiä ovat muun muassa rauha, suoja, koulutus, sosiaaliturva, 

ihmissuhteet, ruoka, tulot, ihmisoikeuksien kunnioitus ja tasa-arvo. Köyhyys on 

suurin yksittäinen terveysriski. (Vertio 1997.) 

2.1 Terveyden edistämisen perusta

Terveyden edistämis -ajatuksen taustalla on Ottawan asiakirja vuodelta 1986. 

Terveyden  edistämisen  ideologia  on  syntynyt  terveyskasvatuksen  ajatuksen 

pohjalta.  Siinä  missä  terveyskasvatuksessa  pyritään  siirtämään  terveellisiä 

elämäntapaohjeita sukupolvelta toiselle, terveyden edistämisen ajatuksena on 

ylläpitää terveellisiä elintapoja ja luoda sille mahdollisimman hyvät edellytykset. 

Terveyden  edistämisen  ajattelumallin  taustalla  on  tietoa  terveydestä, 

lääketieteestä,  käyttäytymisestä  sekä  yhteiskuntarakenteesta.  (Perttilä  2006.) 

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan terveyden edistäminen on prosessi, 

joka  antaa  yksilöille  ja  yhteisöille  entistä  paremmat  mahdollisuudet  hallita 

terveyttään ja siihen vaikuttavia taustatekijöitä (Vertio 1997). 

Peruselementtejä terveyden edistämisessä ovat moniammatillinen yhteistyö ja 

sitoutuminen  terveyttä  edistävään  toimintaan  aina  lainsäädännön  tasolta 

yksittäiseen toimijaan.  Strategiat,  joihin  terveyden edistäminen suuntaa,  ovat 

terveyttä  edistävä  yhteiskuntapolitiikka,  terveyttä  tukevien  ympäristöjen 

luominen,  yhteisöllisen  toiminnan  vahvistaminen,  yksilöllisten  taitojen 

kehittäminen ja terveyspalveluiden uudistaminen. Työpaikat on yksi  parhaista 

paikoista huolehtia kaikista näistä osa-alueista. (Vertio 1997.) 
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Suomen  kansallisen  terveyden  edistämistyön  pohja  on  Maailman 

terveysjärjestö  WHO:n  Health  for  All  -julistuksessa  1986,  josta  on  tehty 

Suomessa oma Terveyttä kaikille vuoteen 2000 -ohjelma sekä periaatepäätös 

Terveys  2015  -kansanterveysohjelma  (Sosiaali-  ja  terveysministeriö  1993; 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2001). 

2.2 Terveyden edistäminen työpaikalla

Työpaikalla  terveyden  edistäminen  on  kolmen  suuren  toimijan  yhteistyötä: 

yhteiskunnan,  työnantajan  ja  työntekijöiden.  Jokaisen  tahon  tulee  olla 

sitoutuneita  ja  motivoituneita  terveyden  edistämisen  ajatukseen,  jotta  se 

voitaisiin  saavuttaa.  Työpaikan  terveyttä  edistävään  vaikutukseen  pyritään 

parantamalla  työn  ja  työympäristön  organisointia,  kannustamalla  työntekijöitä 

aktiiviseen osallistumiseen ja rohkaisemalla työntekijöitä itsensä kehittämiseen. 

(European Network for Workplace Health Promotion ENWHP i.a.)

Työntekijöiden voidessa paremmin työssään ja kokiessaan työn turvalliseksi he 

viihtyvät työssä enemmän ja ovat motivoituneempia. Viihtyisässä työpaikassa 

myös  henkilöstön  vaihtuvuus  ja  sairaspoissaolot  vähenevät.  (Euroopan 

työterveys- ja turvallisuusvirasto i.a.)

Hyvinvoivan  työyhteisön  saavuttamisen  eteen  tulee  terveyden  edistämisen 

kehitystyö  olla  pitkäjänteistä,  laaja-alaista,  kokonaisvaltaista,  pysyvää  ja 

työlähtöistä.  Yksittäiset  ja  työstä  irrallaan  olevat  terveyden  edistämisen 

tempaukset  eivät  luo  pysyvää  pohjaa,  mutta  tuovat  hetkellisen  ilon. 

(Työterveyslaitos 30.11.2011.)

Työpaikan  terveyttä  edistävän  Euroopan  yhteisön  työryhmän  mukaan 

kokonaisvaltainen  työpaikan  terveyttä  edistävä  toiminta  noudattaa  seuraavia 

periaatteita: 

Terveyden  edistäminen  on  huomioitu  koko  organisaatiossa,  sen 
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toiminnassa ja päätöksenteossa.

Johtaminen on osallistuvaa ja henkilöstöä kuuntelevaa.

Koko  henkilöstö  on  mukana  toiminnassa  ja  myös  henkilöstölle 

tiedotetaan päätöksistä.

Terveyden  edistämisen  näkökulma  on  mukana  kaikessa 

päätöksenteossa.

Päätöksenteon tulee perustua oikeaan tarpeeseen ja päätöksestä 

aiheutuvia  seurauksia  tulee  raportoida  ja  arvioida  terveyden 

kannalta.

(ENWHP i.a.)

Näiden periaatteiden kautta toteutettu työpaikka luo pohjan sille, että työntekijän 

on  helppoa  ja  mielekästä  valita  työssään  terveellinen vaihtoehto  esimerkiksi 

työpaikkamatkustamiseen, -ruokailuun ja työpöydäkseen. (ENWHP i.a.)
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3 TYÖHYVINVOINTI

Työllä  on  suuri  merkitys  hyvinvointiimme,  sillä  kulutamme  viikosta  viitenä 

päivänä noin kolmanneksen työpaikallamme ja erilaisissa työtehtävissä. Tähän 

lisätään vielä työmatkat, jotka joskus saattavat olla hyvinkin pitkiä. Tämän takia 

on tärkeää, että työntekijä viihtyy työssään ja työ tukee tekijänsä hyvinvointia ja 

edistää omalta osaltaan henkilön terveyttä. 

3.1 Työhyvinvointi käsitteenä

Käsitteenä  työhyvinvointi  tarkoittaa  työyhteisön  ja  sen  työntekijöiden 

hyvinvointia  (Kielitoimiston  sanakirja  2006  osa  3,  406).  Työ  voi  antaa 

työntekijälleen paljon, mutta se voi myös rasittaa ja rajoittaa. 

Työntekijän henkistä hyvinvointia edistäviä asioita työssä ovat muun muassa 

itsemäärääminen,  selkeä  tehtävänkuva,  palautteen  saaminen,  tiedonsaannin 

helppous,  avoin  vuorovaikutus  sekä  tulevaisuuden  näkymät.  Työn  mielekäs 

haasteellisuus ja tekijäänsä kehittävä työ tukevat monipuolista ammattitaitoa ja 

kykyjen  käyttöä.  Mahdollisuus  kehittää  omaa  ammattitaitoa  on  suorassa 

yhteydessä työhyvinvointiin. (Vartija 1994, 37–38.) 

Työ  edistää  toisaalta  tekijänsä  hyvinvointia,  mutta  työllä  voi  olla  myös 

negatiivisia vaikutuksia. Työn kuormittavuustekijöitä voivat olla työn fyysiset tai  

psyykkiset  vaatimukset,  työvälineet  ja  niihin  liittyvät  ongelmat,  työympäristön 

tuomat  haasteet  sekä työntekijän omat  yksilölliset  ominaisuudet  ja  asenteet. 

Työympäristön  asettamia  haasteita  voivat  olla  esimerkiksi  työaika,  työtahti, 

sosiaaliset suhteet, sidonnaisuus sekä tietenkin fyysinen ympäristö. (Vuoriluoto, 

Suurnäkki & Harjanne 1994, 26.) 

Kun  ihminen  kuormittuu  työssään,  seurauksena  voi  olla  niin  lyhyt-  kuin 

pitkäaikaisia vaikeuksia. Vaikeudet voivat ilmetä tuntemuksina, psyykkisinä tai 
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somaattisina oireina ja käyttäytymisen muutoksina. Näillä taas voi olla yhteyttä 

työtapaturmiin ja työperäisiin sairauksiin. Esimerkiksi väsynyt työntekijä tekee 

herkemmin virheitä kuin virkeä työntekijä. (Vuoriluoto ym. 1994, 26.) 

Työntekijän  liiallista  kuormittumista  ja  rasittumista  on  pyritty  ehkäisemään 

lainsäädännöllä.  Työsuojelulainsäädäntö  ja  työterveyshuollon  lainsäädäntö 

määrittelevät  työntekijän  oikeuksia,  tasa-arvolaki  vaikuttaa  työhyvinvointiin  ja 

työssä  jaksamiseen,  yksityisyyden  suojaa  käsittelevä  laki  taas  määrittelee 

yksityisyyden kunnioittamisen työelämässä.  Kaikki  nämä osaltaan vaikuttavat 

työhyvinvointiin (Kilpeläinen, Marttila & Seretin 2002, 7.) 

3.2 Työyhteisön merkitys yksilön työhyvinvointiin

Työyhteisö voidaan määritellä joko fyysisen sijainnin mukaan samassa paikassa 

työskentelevien yhteisönä tai esimerkiksi eri työtiimien yhteisönä. Tärkeää on, 

että tekijöillä on jokin työhön liittyvä yhdistävä asia, jolloin työntekijät pyrkivät 

yhteistyöhön  ja  vuorovaikutukseen  toistensa  kanssa  määrätyn  tavoitteen 

saavuttamiseksi  lähes  päivittäin.  Työyhteisö  on  organisaatiota  pienempi 

kokonaisuus,  kuten  osasto,  työtiimi  tai  työyksikkö  (Heyer,  Stewart  &  Thorp 

1999,  2;  Leppänen  2002,  38;  Nikkilä  &  Paasivaara  2008,  21–24.)  Tässä 

tutkimuksessa työyhteisönä toimii erään seurakuntayhtymän erityisdiakoniatyön 

henkilökunta. 

Työyhteisön kannalta hyvinvointiin liittyvät asiat ovat hyvin pitkälle samat kuin 

yksilönkin  kohdalla.  Työntekoa  tukeva  organisaatio,  työntekoa  palveleva 

johtaminen, selkeät töiden järjestelyt, yhteiset pelisäännöt, avoin vuorovaikutus 

ja  toiminnan  jatkuva  arviointi  ovat  yhteisön  kohdalla  tärkeät  peruspilarit. 

(Rantala 2008, 116.) Kun työyhteisö tuntee näiden asioiden olevan kunnossa, 

yksittäinen  työntekijä  kokee  usein  työyhteisön  tukevan  omaa 

työssäjaksamistaan. 
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Työyhteisön hyvinvoinin peruspilarit

Työntekoa tukeva organisaatio

Työntekoa palveleva johtaminen

Selkeät töiden järjestelyt

Yhteiset pelisäännöt

Avoin vuorovaikutus

Toiminnan jatkuva arviointi
TAULUKKO  1.  Työyhteisön  hyvinvoinnin  peruspilarit  (Rantala 

2008, 116)

Rantalan (2008)  kuvaamien peruspilareiden toimivuudesta ja  olemassaolosta 

vastaa  Työturvallisuuslain  mukaan  työnantaja  (Rantala  2008,  116).  Lain 

mukaan  työnantajan  on  huolehdittava  työntekijöiden  turvallisuudesta  ja 

terveydestä tarpeenmukaisilla toimenpiteillä. Työnantajan on otettava huomioon 

työhön,  työolosuhteisiin  ja  muuhun työympäristöön liittyvät  asiat.  Pitää  myös 

huomioida työntekijän henkilökohtaiset edellytykset ja rajoitukset. Työantajan on 

suunniteltava,  valittava,  mitoitettava  ja  toteutettava  työolosuhteiden 

parantamiseksi  tarvittavat  toimenpiteet.  Työnantajan  tulee  näin  ollen  puuttua 

työntekijään  kohdistuvaan  terveydelliseen  haittaan  tai  vaaraan  käytettävissä 

olevin  keinoin  heti  tiedon saatuaan.  Tämä kattaa  myös  työyhteisön  sisäisiin 

ihmissuhdeongelmiin liittyvät ristiriidat. (Työturvallisuuslaki 2002, 738.8§ & 28§.)

Työntekijät  viihtyvät  hyvässä  työyhteisössä.  Hyvä  työyhteisö  tarjoaa 

vuorovaikutuksen toisten työntekijöiden kanssa, jolloin työhön liittyvissä asioissa 

voidaan  keskustella  avoimesti,  saadaan  toisilta  tukea,  neuvoja  ja  vinkkejä 

omaan  työnsarkaansa.  Työntekijällä  ja  työyhteisöllä  on  mahdollista  asettaa 

tulevaisuutta  koskevia,  työhön  liittyviä  tavoitteita,  jotka  eivät  ole  ristiriidassa 

keskenään.  (Vartija  1994,  37–38.)  Yhteistä  viihtyvyyttä  työpaikalla  lisäävät 

toimivat  ihmissuhteet  ja  myönteinen  vuorovaikutus,  jotka  myös  osaltaan 

ylläpitävät työntekijän omanarvontuntoa. Kun ihmissuhteet toimivat työpaikalla, 

edistää  se  yhteisen  tavoitteen  saavuttamista.  (Vartija  2002,  54.)  Työntekijän 

ollessa  motivoitunut  työhönsä,  hän  haluaa  kehittää  itseään,  omaa 
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työskentelyään ja sosiaalisia taitojaan työyhteisössä. Samalla hän auttaa koko 

organisaatiota ja työyhteisöä pääsemään tavoitteisiinsa. (Kaivola 2003, 38.) 

Työpaikan ilmapiiri tarttuu työyhteisössä työntekijöihin. Yksi negatiivinen henkilö 

voi saada koko työyhteisön negatiiviseksi, samoin yksi positiivinen ja innostava 

työyhteisön jäsen voi saada koko työyhteisön viihtymään työpaikalla. Varsinkin 

esimiehellä  ja  lähimmillä  työtovereilla  on  nähty  olevan  suuri  merkitys  työn 

mielekkääksi kokemiseen. Kun työtoverina tai esimiehenä on henkilö, joka osaa 

innostua työstään, tarttuu toimeen ja suhtautuu vaikeuksiin rakentavasti,  saa 

hän  yleensä  myös  muut  mukaansa.  (Hakanen,  Ahola,  Härmä,  Kukkonen  & 

Sallinen 2009, 87.)

3.3 Työntekijän vastuu työyhteisön työhyvinvoinnista

Työnantajalla  on  velvollisuus  luoda  optimaaliset  työolosuhteet,  mutta  myös 

työntekijällä  on  omat  velvollisuutensa.  Työnantajan  ja  työntekijän  on 

yhteistyössä  ylläpidettävä  ja  parannettava  työturvallisuutta  työpaikalla 

(Työturvallisuuslaki  2002,  17§).  Tämä  tarkoittaa  osaltaan  sitä,  että  jokaisen 

työntekijän  tulee  pyrkiä  omalla  toiminnallaan  parantamaan  työilmapiiriä 

työpaikallaan. Ponnistelut työilmapiirin kohentamiseksi ehkäisevät työn liiallista 

kuormittavuutta.  Työhyvinvoinnin  kehittäminen  vaatii  kaikkien  osapuolten 

sitoutumisen (Hakanen ym. 2009, 99–102). 

Työyhteisön myönteinen kehittyminen lähtee jokaisen työntekijän halusta pyrkiä 

parempaan  yhteistyöhön  yhteisönä.  Edellytyksiä  tälle  muutokselle  ovat 

muutoksen hallinta ja oppimisen tukeminen sekä virheellisistä ajatusmalleista 

luopuminen koskien  esimerkiksi  työn määrää ja  työajan  pituutta  (Huuhtanen 

1994, 94). Kehityksen aikaansaamiseksi jokaisen työntekijän tulee punnita omia 

asenteitaan ja arvojaan suhteessa yhteisön arvoihin ja pyrkiä muokkaamaan 

niitä kohti parempaa yhteistoimintaa. Tätä ei kannata lähteä tekemään suurin 

harppauksin, vaan jo pienet tavoitteiden asettamiset luovat pohjaa muutokselle. 

(Miettinen 2000, 48–51.) Työntekijä voi huomioida omassa käyttäytymisessään 
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muun  muassa  optimistisen  asenteen  pitämisen  myös  tiukoissa  tilanteissa, 

kannustamisen,  työtoverin  tukemisen  ja  avun  tarjoamisen.  Nämä  kantavat 

pitkällä  tähtäimellä  pidemmälle  kuin  asioiden  paikallaan  pyörittely.  Kun  itse 

tarjoaa apuaan, sitä saa myös vastineeksi. (Hakanen ym. 2009, 100–101.) 

Oma-aloitteisuus  ja  avoimuus  työtehtävistä  puhuttaessa  luovat  pohjaa 

avoimelle vuorovaikutukselle. Jokaisen kannattaa tuoda ehdotukset esille, eikä 

vain miettiä niitä itsekseen tai pienessä porukassa ja jälkeenpäin miettiä, kun 

mitään ei ole tehty asian suhteen. (Hakanen ym. 2009, 101.)

Kunnioitus  niin  omaa  työtään  kuin  työkaverinkin  työpanosta  kohtaan  ovat 

erittäin tärkeitä. Pyrkimällä olemaan luottamuksen arvoinen ja tekemällä omat 

tehtävänsä  huolellisesti  aikataulussa,  työntekijä  voi  olla  varma,  että  saa 

samanlaista  kunnioitusta  ja  arvostusta  työkavereiltaan  kuin  mitä  itse  antaa 

heille. Kiitollisuuden osoittaminen työpaikalla, kun on sen hetki, on myös asia, 

jota  työntekijän  kannattaa  harjoitella.  Anteeksianto  ja  kiitoksen  sanominen 

luovat luottamuksellista työilmapiiriä ja auttavat jaksamaan. Kun itse kiität toista 

ja  annat  hänelle  anteeksi,  saat  itsekin  kiitosta  ja  sinulle  annetaan  anteeksi.  

(Hakanen ym. 2009, 88, 101.)

Ristiriidat  työpaikalla,  kuten  muuallakin,  ovat  usein  kompastuskiviä.  Näihin 

pitäisi osata suhtautua rakentavasti ja muistaa hyvät tavat: toista osapuolta ei  

kannata syyttää tai mollata. Ajatus: älä sano mitään sellaista, jota joudut joskus 

katumaan, pätee myös työpaikalla. Huomaavaisella ja ystävällisellä käytöksellä 

päästään jo todella pitkälle. (Hakanen ym. 2009, 101.)

Kun  työntekijä  ottaa  vastuuta  omasta  käyttäytymisestään  ja  toiminnastaan 

samalla huomioiden työtoverinsa, uudistukseen pyrkivä, yhteistoiminnallinen ja 

hyväksyvä  työyhteisö  on  luonut  perustan  itselleen.  Tällainen  työyhteisö 

vahvistaa  jäsentensä  myönteistä  käsitystä  itsestään  ja  näin  ollen  voi  myös 

auttaa löytämään itsestään piilossa olleita taitoja ja voimavaroja. (Hakanen ym. 

2009, 100–101.)
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4 TYÖYHTEISÖNÄ SEURAKUNTA

Seurakunta  on  työyhteisö  siinä  missä  muutkin  työyhteisöt.  Esimerkiksi 

sairaalassa  työyhteisön  muodostuvat  usein  lääkäreistä,  hoitotyön 

ammattilaisista  ja  muista  erityisosaajista.  Seurakunnan  työyhteisöt  koostuvat 

hengellisen  työn  tekijöistä  sekä  muusta  henkilökunnasta.  Hengellisen  työn 

tekijöitä  ovat  papit,  diakoniatyöntekijät,  kirkon  nuorisotyöntekijät  sekä 

lapsityöntekijät. Muuhun henkilökuntaan kuuluvat esimerkiksi toimistotyöntekijät 

ja vahtimestarit. 

Kirkon johtamisessa voidaan nähdä samankaltaiset hierarkkiset rakenteet kuin 

muissakin  työpaikoissa.  Esimerkiksi  sairaaloissa  korkeimpana  on 

sairaanhoitopiirin  organisaatio,  sitten  sairaala-alueen  organisaatio  ja  tämän 

jälkeen  vasta  yksittäisen  sairaalan  organisaatio.  Sairaanhoitajan  kannalta 

katsottuna lähiesimies on usein osastonhoitaja ja tämän jälkeen osastoryhmän 

johtaja. Kirkossa taas korkeimpana on arkkipiispa, joka johtaa kaikkia Suomen 

kirkkoja  yhdessä  kirkolliskokouksen  kanssa.  Paikkakunnittain  kirkkoja  ja 

seurakuntia  johtaa  kirkkoherra.  Kirkkoherran  alaisena  toimivat  papit, 

kappalaiset,  diakoniatyöntekijät,  nuorisotyöntekijät  sekä  lapsityöntekijät. 

Suurissa kirkkokunnissa ja seurakunnissa tässä voidaan käyttää väliporrasta, 

jolloin  esimerkiksi  lapsityön  koordinaattori  vastaa  alueellisista  työntekijöistä. 

(Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli 2013)

Yleensä  seurakunnat  ovat  jakautuneet  työmuotoihin:  liturgia,  diakoniatyö, 

nuorisotyö ja lapsityö. Paikkakunnasta riippuen nuorisotyö ja lapsityö voivat olla 

sama asia. Liturgia tarkoittaa opetusta ja johtamista. Se on perinteisesti liitetty 

pappien  toimialueeseen  jumalanpalveluksien  ja  messujen  muodossa,  mutta 

myös esimerkiksi diakoniatyöntekijällä on oikeus pitää sanajumalanpalvelusta. 

Seurakunnan koosta riippuen lähin työyhteisö voi olla saman työmuodon sisällä 

tai  saman  alueen  sisällä.  Joskus  lähin  työyhteisö  on  sama  kuin  koko 

seurakunnan työmuotojen yhteinen työyhteisö. (Paarma Jukka 2002.)
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Työyhteisönä kirkko eroaa vain vähän yrityksistä. Kirkolla on jäsenistöönsä ja 

jäsenmääräänsä  liittyviä  tavoitteita  ja  motiiveja.  Nämä  ovat  yhteydessä 

verotuloihin  sekä  talouden  ja  toiminnan  ylläpitämiseen.  Samalla  työyhteisöä 

ohjaavat myös kuitenkin kristilliset arvot ja ohjeet. Hengellisyys työyhteisössä 

onkin leimallista juuri kirkolle. Kirkon työntekijältä jopa odotetaan usein tiettyä 

hengellistä aktiivisuutta työssä ja vapaa-ajalla. 

4.1 Diakoniatyö

Diakonia tarkoittaa palvelua. Lähimmäisen huomioon ottaminen, auttaminen ja 

palveleminen  ovat  diakonian  peruspilareita  ja  -ajatuksia.  (Koskenvesa  2002, 

36.) Tämä ei silti tarkoita omavalintaista palvelutyötä irrallaan tästä maailmasta. 

Diakonian paikka on ihmisten  keskellä  vuorovaikutuksessa heidän kanssaan 

siten,  että  toiminta  on  sopusoinnussa  kristillisten  arvojen  kanssa.  (Laulaja 

Jorma 2002, 59.) 

Diakoniatyö  perustuu  rakkauden  kaksoiskäskyyn,  kultaiseen  käskyyn  ja 

Jeesuksen  toimintaan  parantajana,  köyhien  ja  syrjittyjen  ystävänä  sekä 

Jumalan valtakunnan julistajana.  Diakoniatyössä  pyritään auttamaan jokaista 

omaa kirkon jäsentä sekä myös kirkon ulkopuolella olevia kärsiviä ihmisiä, joita 

muut  eivät  huomaa  eivätkä  auta.  Diakoniatyö  ei  kuitenkaan  korvaa 

yhteiskunnan  vastuuta  kansalaisistaan.  (Laulaja  2002,  61.)  Kohderyhmänä 

diakoniatyössä ovat olleet kautta aikojen köyhät, sairaat, vammaiset, nälkäiset, 

janoiset,  asunnottomat,  orvot  ja  vangit.  Diakoniatyön  tavoitteena  on  tuoda 

sanomaa hyvästä ja  rakastavasta  Jumalasta  tekojen  kautta.  (Veikkola  2002, 

107–108.) Voidaankin sanoa, että diakonia on uskoa näkyvässä muodossa. 

Diakoniatyön auttamiskeinoja ovat muun muassa luottamukselliset keskustelut 

diakonin tai papin kanssa, kuunteleminen, neuvominen, rahallinen avustaminen 

ja  arjen  askareiden  ja  murheiden  läpikäyminen.  Diakoniatyö  katsoo  ihmistä 

kokonaisvaltaisesti ja pyrkii auttamaan mahdollisuuksien mukaan suurimmassa 

hädässä tai ohjaa oikeaan paikkaan etsimään apua. (Veikkola 2002, 118–120.) 
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4.1.1 Diakoniatyön historia

Kirkollisen  diakonian  lähtökohtana  ja  asetussanoina  pidetään  Raamatussa 

Apostolien  tekojen  6.  lukua.  Siinä  Jerusalemin  alkuseurakunnassa 

syntyneeseen  ongelmaan  valittiin  seitsemän  miestä,  diakonia,  palvelemaan 

sekä  jakamaan  sanaa  ja  avustuksia  vähäosaisille  seurakuntalaisille,  kuten 

leskille. Diakonit oli valittu sen perusteella, että he olivat hyvämaineisia, hengen 

ja viisauden täyttämiä miehiä. (Veijola 2002, 13–14.)

On  kuitenkin  huomioitava,  että  tapahtumaketju  ei  luonut  vielä  tuolloin 

selväjakoista  erillistä  virkaa  hengellisen  viran  alapuolelle,  vaan  virat  olivat 

yhtäläisiä.  Vasta  Uuden  testamentin  kuvaamien  tapahtumien  jälkeen  tuli 

selvempi jako papin ja diakonin välille. Tällöin pappi johti  hengellistä työtä ja 

diakoni  oli  maallikkovirka,  joka  avusti  pappia  esimerkiksi  ehtoollisen  jaossa. 

(Veijola 2002, 14–15.) Diakonin toinen nimi onkin osuvasti seurakuntapalvelija. 

(Koskenvesa 2002, 36.) 

Alkuseurakuntien jälkeen diakonia kehittyi  varsinkin  luostareissa,  jotka ottivat 

yhteiskunnalliset  epäkohdat  hoitaakseen.  Monen  luostarin  yhteyteen 

rakennettiin  sairaaloita,  parantoloita  ja  köyhäin  hoitoloita  ja  majapaikkoja. 

Luostareissa  toiminta-ajatus  oli  hiljentyminen  ja  Herran  työn  tekeminen. 

(Koskenvesa 2002, 38–40.)

Luther  taas on korostanut  diakonian merkityksessä nimenomaan palvelua  ja 

rakkautta,  jonka  Jumalan  rakkaus  synnyttää  seuraajassaan.  Tämä  Jumalan 

antama  rakkaus  tuli  suunnata  lähimmäisten:  köyhien,  sairaiden  ja  kurjien 

auttamiseksi. Luther on myös sanonut, että diakoniatyötä tekevän paikka ei ole 

sanaa lukemassa  vaan  kirkon  varoja  jakamassa köyhille.  Lutherin  perintönä 

ensimmäiset luterilaiset seurakunnat katsoivat diakonian toteutuvan kaupunkien 

köyhäinrahastojen kautta, jota kirkko tuki kolehdein. (Koskenvesa 2002, 40–41.) 

Saksassa  Kaiserswerthin  seurakunnan  pappi  nimeltä  Theodor  Fliedner  lähti 

uudistamaan  diakoniaa.  Hän  perusti  ensimmäisen  diakonissalaitoksen 
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13.10.1836. Tämä koulutti naisia diakoniatyöhön sisarkodin tapaan. Sisarkodin 

yhteydessä  oli  sairaala,  johon  naiset  sitoutuivat  koulutuksen  jälkeen  koko 

elämänsä ajaksi.  Laitosyhteisöstä lähetettiin naisia työtehtäviin myös muualle 

yhteiskuntaan tarpeen vaatiessa. Työtä tehtiin sairaiden, köyhien sekä nuorison 

opetuksen parissa. (Koskenvesa 2002, 44–45.) 

Johann Hinrich Wichern taas perusti  vuonna 1833 Hampuriin äitinsä kanssa 

turvakodin pojille, jotka elivät slummeissa ja vaarojen varjostamaa elämää. Hän 

huomasi pian kuitenkin tarvitsevansa apulaisia ja alkoi kouluttaa nuoria miehiä 

työhön.  Tästä  sai  alkunsa  miesten  kouluttaminen  diakoneiksi.  (Koskenvesa 

2002, 44.)

Suomeen  ensimmäisen  diakonissalaitoksen  perusti  Aurora  Karamsin  1867 

Helsinkiin suurien nälkävuosien aikaan. Diakonissalaitoksen ja kirkkojen sekä 

seurakuntien kehitys oli kuitenkin hidasta yleisen vastustamisen vuoksi. Köyhiä 

auttamaan kehittyi useita kansanliikkeitä sekä Helsingin kaupunginlähetys, jota 

pidetään seurakuntadiakonian perustana. (Koskenvesa 2002, 49–50.) 

Ensimmäinen  diakonaatti  säädettiin  Kuopiossa  1893.  Se  säädettiin,  koska 

seurakuntadiakonia oli lisääntynyt ja tarvittiin yleisiä ohjeita. Diakonaatti vahvisti 

jo aiemmin vakiintuneen mallin, jossa miehet – diakonit – olivat Jumalan sanan 

julistamiseen perehtyneitä ja naiset – diakonissat – olivat erikoistuneet sairaiden 

ja  köyhien hoitoon.  Jokainen seurakunta  sai  itse  päättää,  ottiko  diakonaatin 

käyttöönsä  vai  ei.  Diakonaatin  jälkeen  diakonissalaitoksen  kouluttamat 

diakonissat saivat työskennellä myös kirkolla. (Koskenvesa 2002, 50–51.)

Kirkkolakiin  tehtiin  diakonaattia  koskeva  muutos  vuonna  1944.  Tämän 

päätöksen  myötä  jokaisessa  seurakunnassa  tuli  harjoittaa  kristillistä 

laupeudentyötä  ja  palkata  siihen  diakoni  tai  diakonissa.  Ainoastaan 

taloudellisista  vaikeuksista  kärsivät  seurakunnat  voivat  olla  täyttämättä 

diakonian virkaa. (Koskenvesa 2002, 54.) Tämän jälkeen diakoniatyöntekijöiden 

määrä seurakunnissa on kasvanut lineaarisesti.  Tällä hetkellä diakoniavirkoja 

on yhteensä 1469 (Diakoniatyöntekijöiden liitto ry i.a.).
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Diakonin  ja  diakonissan  yhteisnimikkeestä,  diakoniatyöntekijä,  alettiin  puhua 

1980-luvulla.  Tällöin  ei  enää  määritelty,  kumpi  koulutus  virkaan  tarvittiin. 

(Koskenvesa  2002,  55.)  Silti  nimikkeet  diakoni  ja  diakonissa  ovat  edelleen 

käytössä.  Tähän  perehdytään  enemmän  luvussa  4.1.2  Diakoniatyöntekijän 

toimenkuva ja koulutus. 

Suomessa nykyisen diakoniatyön muodot ja tarpeet on muovattu vahvasti 90-

luvun  laman  aikoihin,  jolloin  kansalla  oli  vaikeaa.  Kirkkojen  perustamat 

ruokapankit  ja  taloudellinen  avustaminen  sekä  tietyt  ryhmätoiminnot  ovat 

edelleen  pystyssä  ja  paljon  käytettyjä,  vaikka  niiden  oli  tarkoitus  olla  vain 

väliaikainen  vastaus  laman  ongelmiin.  (Kainulainen  Sakari  2002,  176–177, 

189.)

4.1.2 Diakoniatyöntekijän toimenkuva ja koulutus

Diakoniatyöntekijä  on  yleisnimitys  diakonissoille  ja  diakoneille.  Diakonissa  ja 

diakoni  eivät  eroa yleensä työtehtäviltään kovinkaan paljoa  toisistaan,  mutta 

painotuseroja saattaa olla, sillä heillä on eri  taustakoulutus. Diakonissat ovat 

opiskelleet  itsensä  sairaanhoitajiksi  ja  siihen  päälle  vielä  90  opintopistettä 

kirkollisia ja teologisia aineita. Diakonit taas ovat opiskelleet sosionomeiksi ja 

tämän  päälle  kirkollisia  ja  teologisia  opintoja.  Miespuolisia  diakonissoja 

kutsutaan nykyään diakoneiksi diakonissan ollessa hyvin feminiininen nimitys. 

(Henttonen 2002, 377–378.)

Suomessa  diakoniatyöntekijöitä  koulutetaan  ainoastaan  Diakonia-

ammattikorkeakoulussa  (Diak),  joka  on  virallistettu  vuonna  2000.  Diakonia-

ammattikorkeakoulun toimipisteitä on Helsingissä, Järvenpäässä, Kauniaisissa, 

Pieksämäellä,  Porissa,  Turussa  ja  Oulussa.  Kauniainen  on  poikkeus  muista 

toimipisteistä siinä, että siellä ei kouluteta diakoniatyöntekijöitä vaan ainoastaan 

kirkon  nuorisotyöntekijöitä.  Diak  kouluttaa  myös  kaikki  seurakuntien 

lapsityönohjaajat  ja  lähetyssihteerit.  Tämän  lisäksi  Diakista  valmistuu 

sairaanhoitajia,  sosionomeja,  terveydenhoitajia,  lapsityön  ohjaajia, 
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viittomakielen tulkkeja ja nuorisotyön ohjaajia, joilla ei ole kirkollista pätevyyttä. 

(Henttonen Kai 2002, 376–377; Diakonia-Ammattikorkeakoulu i.a.) 

Diakin  toimintaa  ohjaavat  kristillinen  lähimmäisenrakkaus,  sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus,  avoin  vuorovaikutus  sekä  laadukas  ja  tuloksellinen 

toiminta.  (Diakonia-ammattikorkeakoulu  i.a.)  Nämä  näkyvät  erittäin 

voimakkaasti  opintojen  aikana,  sillä  useat  tehtävät  liittyvät  lähimmäisen 

rakkauteen ja vuorovaikutukseen. Opintojen aikana opiskelijat pääsevät myös 

harjoittelemaan  vuorovaikutustaitojaan  monissa  eri  tilanteissa  ja  pohtimaan 

omia positiivisia ja kehitettäviä piirteitään. 

Koulutuksen aikana opiskelija prosessoi omaa ammatti-identiteettiään, jonka on 

katsottu  syntyvän  parhaiten  työn,  oman  persoonan  ja  koulutuksen  pitkässä 

vuorovaikutusprosessissa.  Diakissa  ajatus  on  toteutettu  siten,  että  opintojen 

jokaisessa vaiheessa opiskelijalla on perusopintojen (hoitotyön tai sosiaalialan) 

lisäksi teologisia tai kirkollisia opintoja, jotka muodostavat jatkumon. (Henttonen 

2002,  378–380.)  Samoin  opiskelijalla  on  ainakin  yksi  pidempi  harjoittelu 

seurakunnassa ja muita opintotehtäviä ja seminaareja kirkollisista ja teologisista 

aiheista.  Helsingin  Diakissa  tällainen  harjoittelu  oli  esimerkiksi  yksittäisen 

kerhokerran  pitäminen  yhdessä  seurakunnan  diakoniatyöntekijän  kanssa  ja 

muutaman  kerran  jumalanpalveluksen  järjestäminen  muille  opiskelijoille  ja 

Helsingin  Diakonissalaitoksen potilaille.  Oulun toimipisteessä taas toteutettiin 

Oulun  seurakunnan  kanssa  kotikäyntitoimintaa  yksinäisten  vanhusten  ja 

sairaiden luokse. 

Diakoniatyöntekijöiden  koulutus  ei  aina  tunnu  vastaavan  työelämän  toiveita 

siitä,  millaisia  taitoja  uudelta  työntekijältä  toivotaan.  Tämä  on  Diakonia-

ammattikorkeakoulun tietoinen valinta, sillä on katsottu, että on täysin turhaa 

opettaa  työntekijöilleen  tiettyä  toimintamallia  ja  kaikkialle  pätevää  diakonian 

muotoa, kun diakoniatyökin elää ajassaan ja muuttuu tarpeiden mukaan. Niinpä 

diakoniatyöntekijöiden  koulutuksessa  painotetaan  tiedon  hankintaa  ja  työn 

käytäntöjen  tutkimista  ja  kehittämistä.  Näiden  on  tarkoitus  antaa 

perusedellytykset  analysoida,  perustella  ja  kehittää  jokaisessa  tilanteessa 
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vaadittavaa  toimintamallia  sen  ammatillisen,  sosiaalieettisen  ja  diakonisen 

näkökulman kautta. (Henttonen 2002, 380.)

4.2 Erityisdiakonia

Erityisdiakonia  on  seurakuntien  harjoittamaa  diakonian  muotoa.  Se  on 

diakoniaa, joka on suunnattu asunnottomille, kodittomille, päihdeongelmaisille ja 

kriminaalityöhön.  Toiminnalla  pyritään  tavoittamaan  syrjäytyneitä  ja 

alkoholisoituneita ihmisiä ja tarjoamaan heille rakentava ympäristö ja toiminta 

raittiin ja ehyen elämän rakentamiseksi. 

Tämän  opinnäytetyön  erityisdiakonian  työryhmään  kuuluu  neljä 

diakoniatyöntekijää, diakoniapastori, toimistotyöntekijä, päihdetyöntekijä, kolme 

vahtimestaria,  emäntä  ja  asuttamistoimen sihteeri.  Tämän lisäksi  noin  40-50 

vapaaehtoistyöntekijää on mukana suuressa osassa toimintaa. 

Työtä  tehdään  matalan  kynnyksen  periaatteella.  Palvelumuotoja  ovat  muun 

muassa sielunhoidolliset keskustelut henkilökunnan kanssa, päivätupatoiminta, 

diakoniaruokailut,  retki- ja leiritoiminta, laitoskäynnit, vankilatyö, tukiasunto- ja 

asuttamistoiminta  sekä  kuntoutuskotitoiminta.  Ruoka  pidetään 

kohtuuhintaisena,  jolloin  vähävaraisetkin  voivat  saada  vatsansa  täyteen. 

Esimerkkejä  tästä  on  diakoniaruokailu  1  €  hintaan  ja  aamupala  75  centin 

hintaan sisältäen kahvin ja puuron. 

Erityisdiakonian  vankilatyö  suuntautuu  usein  oman  kunnan  tai  kaupungin 

vankiloihin,  sekä  muihin  vankiloihin,  joissa  oman  asuinyhteisön  jäseniä  on 

suorittamassa  tuomiotaan.  Säännöllisiä  vierailuita  pyritään  tekemään  myös 

valtakunnallisiin  oikeuspsykiatrisiin  sairaaloihin  Vanhaan  Vaasaan  ja 

Niuvaniemeen. . 
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Vankilatyön  tavoitteena  on  saada  yhteys  oman  asuinkunnan  vankeihin,  niin 

naisiin  kuin  miehiin.  Työmuotoina  ovat  yksilökeskustelut,  ryhmät  sekä 

hartaustoiminta.  Pyrkimyksenä on luoda vankeihin  kontakti,  joka voisi  jatkua 

kasvattavana ja tukevana myös vankilasta vapautumisen jälkeen. 

4.2.1 Erityisdiakoniatyöhön ollaan tyytyväisiä

Erityisdiakoniatyön  toimipisteessä,  jossa  opinnäytetyö  suoritettiin,  tehdään 

asiakastyytyväisyyskysely kahden vuoden välein. Näin saadaan tietoa tehdyn 

työn  laadusta  ja  merkittävyydestä  asiakaskunnassa.  Viimeisin 

asiakastyytyväisyyskysely  on  suoritettu  syksyllä  2011.  Olin  myös  itse 

suorittamassa  kyselyä  samaan  aikaan  harjoittelussa  olleen  sosionomi-

diakoniopiskelija  Siru  Vallin  kanssa.  Asiakastyytyväisyyskysely  suoritettiin 

toimintaan  osallistuville  17.10–7.11.2011  välisenä  aikana.  Kyselylomakkeisiin 

sai  tänä aikana vastata  jokainen päivätuvassa ja  diakoniaruokailussa käynyt 

henkilö.  Myös  muutamaa  asiakasta  haastateltiin  kyselytutkimukseen. 

Vastauksia  saatiin  yhteensä  40,  jonka  voidaan  katsoa  kattavan  hyvin 

diakoniatyössä käyvien ydinjoukon. (Anolin & Valli 2011.)

Diakoniatyön koettiin kohdistavan toimintansa asiakaskunnalleen hyvin. 31/40 

vastaajasta on arvioinut, että palvelut vastaavat heidän omia tarpeita melko tai 

erittäin hyvin. (Anolin & Valli 2011.)

KUVIO 1. Diakoniatyön palveluiden on koettu vastaavan omia tarpeita

Erittäin hyvin

Melko hyvin

Keskinkertaisesti

Melko huonosti

Erittäin huonosti

tyhjiä
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Suosituimpia  palveluita,  joita  käytettiin,  olivat  päivätupa,  diakoniaruokailu  ja 

sananjumalanpalvelukset. Jokaista näistä käytti yli 30 vastanneista. Kymmenen 

ja sitä enemmän käyttäjää oli osallistunut leireille ja retkille tai katulähetysiltaan, 

oli käyttänyt pesutupaa tai suihkua tai ollut mukana saunailloissa. 

TAULUKKO 2. Erityisdiakonian palveluiden ja toimintamuotojen käyttö

Palvelu tai toimintamuoto Vastanneiden määrä

Päivätupa 38

Diakoniaruokailu 35

Sananjumalanpalvelus 31

Leirit ja retket 18

Katulähetysillat 14

Pesutupa 14

Suihku 11

Saunaillat 10

Kuntosali 9

Raamattupiiri 7

Internet 7

Verstas 7

Puhelin 5
(Anolin & Valli 2011.)

Asiakastyytyväisyyskyselyssä  kävi  ilmi,  että  erityisen  tyytyväisiä  oltiin 

ruokailumahdollisuuteen, retkiin ja leireihin sekä saunailtoihin. Tyytyväisiä oltiin 

myös siihen, että aina sai avun ja mahdollisuuden keskustella, kun siihen tuli 

tarve. Asiakkaat olivat myös kokeneet, että saivat tulla paikalle juuri sellaisina 

kuin olivat ja tulivat hyväksytyiksi.  Jatkuvuutta ja tietyn viikkorytmin pitämistä 

pidettiin  myös  hyvänä  asiana.  Voidaan  katsoa,  että  päivätuvan  ja  muiden 

toimintojen tavoite olla kohtauspaikkana on toiminut, sillä positiivisena nähtiin 

myös  se,  että  vastaajilla  on  vapaata  aikaa  ja  tilaa  tutustua  samanhenkisiin 

ihmisiin. (Anolin & Valli 2011.)

Kehittämis- ja parantamisehdotuksina asiakastyytyväisyyskyselyssä nousi esiin 
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toive siitä, että toiminnot olisivat kauemmin auki tai niitä olisi useammin ja myös 

iltaisin.  Myös  palveluiden  mainostamista  toivottiin,  sillä  moni  oli  päätynyt 

erityisdiakoniatyöhön  kuultuaan  siitä  ensin  joltakulta  toiselta  eikä  esimerkiksi 

viralliselta  taholta,  kuten  sosiaalitoimelta.  Myös  retkiä  ja  leiriä  toivottiin 

enemmän. (Anolin & Valli 2011.)

Voidaan kuitenkin arvella, että suurimman osan mielestä parannusehdotuksia ei 

ollut,  sillä 15 vastanneista oli  jättänyt vastaamatta tähän kohtaan. Seitsemän 

vastanneista oli kertonut myös, että heillä ei ole parannusehdotuksia, kun kaikki  

on nykyisellään hyvin. (Anolin & Valli 2011.)

Toiveita  diakoniatyötä  kohtaan  oli  esitetty  vähän.  Vastaajista  22  oli  jättänyt 

vastaamatta  kysymykseen.  Toiveita  oli  kuitenkin  retkien  ja  leirien  määrän 

lisäämisestä  kesätoiminnan  lisäämiseen.  Myös  kirkon  asuntoja  toivottiin 

enemmän, jotta kaikki asunnottomat saisivat katon päänsä päälle. Päädiakonin 

toivottiin  myös  näkyvän  useammin  asiakkaiden  arjessa.  Vastanneista  neljä 

kertoi, että heillä ei ole toiveita tai heillä ei juuri nyt tule niitä mieleen. (Anolin & 

Valli 2011.)

Sosionomi-diakoniopiskelija  Siru  Valli  tekee  opinnäytetyötään 

asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella. Näkökulma, josta hän lähestyy asiaa, 

on  asiakastyytyväisyyskyselyn  tulosten  pohjalta  diakoniatyön  kehittäminen 

tässä  erityisdiakonian  toimipisteessä.  Hänen  opinnäytetyönsä  valmistunee 

kevään 2013 aikana. (Valli 2013.)

4.2.2 Erityisdiakoniaa on tutkittu yhteisöllisyyden kannalta

Asiakastyytyväisyyskyselyn ohessa kyseisessä erityisdiakoniatyön pisteessä on 

tutkittu  päihdetyön  toteuttamismallia  yhteisöllisyyden  ja  vertaistuen  kannalta 

sekä  seurakunnan  asuttamisyhteisön  yhteisöllisyyttä.  Päihdetyön 

toteuttamismallia  on  tutkinut  Kimmo  Kajos  opinnäytetyönään  ylemmän 
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ammattikorkeakoulun  lopputyönä  sosiaalialan  koulutusohjelmassa  syksyllä 

2008.  Asuttamisyhteisön  yhteisöllisyyttä  taas  on  tutkinut  Satu  Lamminsivu, 

sosionomi-diakoniopiskelija opinnäytetyössään syksyllä 2009. 

Kimmo  Kajoksen  ylemmän  ammattikorkeakoulun  opinnäytetyö  Diakonia, 

hoitoketju ja yhteisöllinen tuki – Päihdetyön toteuttamismalli erityisdiakoniassa 

tutkii  haastattelun  avulla  erityisdiakoniaa  ja  sen  ympärille  kehittynyttä 

hoitoketjua  päihdeongelmaisille.  Hoitoketju  muodostuu  erityisdiakonian 

kohtaavasta  toiminnasta,  erityisdiakonian  alaisena  olevasta  hoitokodista 

päihdeongelmaisille,  seurakunnan  asuttamisyhteisön  tukiasunnoista,  sekä 

erillisen yhdistyksen kuntoutuskodista. (Kajos Kimmo 2008, 2.)

Opinnäytetyössä  tutkittiin,  miten  hoitoketju  on  toiminut  asiakkaiden  ja 

henkilökunnan mielestä, mitkä ovat sen haasteita sekä ennen kaikkea, miten 

yhteisöllisyys  toteutuu  hoitoketjun  aikana  ja  sen  eri  vaiheissa.  Tutkimuksen 

pohjana  oleva  yhteisöllisyyden  käsitys  on  alkuseurakunnan  ajatus 

yhteisöllisyydestä, jolloin kohtaaminen on kokonaisvaltaista. (Kajos 2008, 2.)

Tutkija  Kajos  sai  selville,  että  hoitoketju  toimii  rakenteellisesti  hyvin,  mutta 

haasteita tuottaa varsinkin tukiasuntoon muuttaminen ja riittävän tukiverkoston 

rakentaminen asumisen ympärille.  Yhteisölliseltä kannalta tulokset osoittavat, 

että kuntoutusvaiheessa yhteisöllisyys on koettu positiivisena asiana ja lähinnä 

vertaistukena. Tukiasuntotoiminnan kohdalla yhteisöllisyys taas on koettu jopa 

negatiivisena asiana,  sillä eri  asukkailla ja  henkilökunnalla  voi  olla  toisistaan 

poikkeavat tavoitteet raittiuden ylläpitämisen suhteen. (Kajos 2008, 2.)

Satu Lamminsivun opinnäytetyö Yhteisöllisen asumisen merkitys asukkaalle – 

tutkimus  asuinyhteisöstä  asukkaiden  kokemana  tutkii  kuuden 

teemahaastattelun  kautta  asuttamisyhteisön  asukkaiden  yhteisöllisyyden 

kokemuksia  ja  kehittämisehdotuksia.  Haastattelut  oli  suoritettu  vuoden  2007 

aikana.  Pääteemat,  joista  asukkaita  haastateltiin,  olivat  asuminen  ja 

asuinviihtyvyys,  vuorovaikutussuhteet,  asukastoiminta  ja  asumisen  merkitys 
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arkielämässä. (Lamminsivu Satu 2009, 2.)

Tutkimuksen tarkoituksena oli  myös selvittää,  oliko asuttamisyhteisö päässyt 

tavoitteisiinsa  luoda  toimiva  vuorovaikutteinen,  yhteisöllinen  asumismuoto, 

jossa eri elämäntilanteissa olevat ihmiset ja perheet muodostavat luontevan ja 

toimivan  asuinyhteisön.  Kehittämisehdotuksien  perusteella  seurakunta  voi 

jatkossa suunnitella uusia asuttamisyhteisöjä. (Lamminsivu 2009, 2.)

Lamminsivu sai selville, että yhteisöllisyyden luominen asuttamisyhteisössä oli 

onnistunut. Asukkaat olivat kokeneet, että he ovat vuorovaikutuksessa toisten 

asukkaiden  kanssa  normaalia  kerrostaloelämää  enemmän.  Yhteisöllisyys  oli 

koettu varsinkin mielenkiintoisena mukavuutena ja hyötynä asumisessa. Tämän 

mahdollistivat  yhteiset  toimintatilat.  Asukkaat  olivat  kokeneet,  että 

kehittämistarpeita ei ole, vaan kaikki oli nykyisellään hyvin. (Lamminsivu 2009, 

2.)

4.3 Työhyvinvointia seurakunnassa

Kirkkohallitus  ja  työturvallisuuskeskus  ovat  yhdessä  tilastokeskuksen  kanssa 

toteuttaneet  jo  kuudesti  Kirkon  työolobarometrin.  Viimeisin,  tässä 

opinnäytetyössäni  lähteenä  käytettävä  työolobarometri,  on  vuodelta  2011. 

Tutkimusta on suoritettu kahden vuoden välein ja tutkimuskysymykset on pyritty 

pitämään  mahdollisimman  paljon  samoina.  Kirkon  työolobarometriin  vuonna 

2011 vastasi 522 kirkon työntekijää. Osallistujat oli arvottu sattumanvaraisesti 

rajatusta  työntekijäryhmästä,  jonka kriteerinä oli  se,  että  työntekijä  oli  tehnyt 

ainakin  jo  kuusi  kuukautta  työtä.  Vastausprosentti  oli  87  %. 

(Työturvallisuuskeskus 2012, 5-8.) 

Kirkon työolobarometri käsittelee seuraavia työhyvinvoinnin osa-alueita:  
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KUVIO 2. Kirkon työolobarometrin osa-alueet (Työturvallisuuskeskus 2002, 8)

Kirkon  työolobarometrin  2011  mukaan  vastanneista  97  %  koki  tekevänsä 

merkityksellistä ja hyödyllistä työtä. Lähes saman verran, 95 % koki saavansa 

käyttää  omia  kykyjään  ja  ammattitaitoaan  työssään.  (Työturvallisuuskeskus 

2012, 3.) Työ koettiin enemmän henkisesti raskaaksi kuin fyysisesti rasittavaksi. 

Kirkkoa  työnantajana  pidetään  kilpailukykyisenä  ja  turvallisena  työnantajana, 

sillä yli 80 % ei usko seuraavan 12 kuukauden aikana joutuvansa vaihtamaan 

työtehtäviään  ja  yli  90  %  pitää  irtisanomisia  epätodennäköisinä.  Puolet 

vastanneista  on  kuitenkin  sitä  mieltä,  että  kirkolla  on  liian  vähän 

henkilöstöresursseja  työn  määrään  nähden.  Myös  kiirekokemukset  olivat 

kasvaneet noin puolella vastanneiden mielestä viimeisen vuoden aikana paljon 

tai jonkin verran. Vähän yli puolet oli sitä mieltä, että heidän työpaikallaan on 

piilossa paljon tai jonkin verran asioita, joista pitäisi keskustella, mutta joista ei 

ole keskusteltu. Esimies on koettu oikeudenmukaiseksi noin 70 % vastauksissa. 

(Työturvallisuuskeskus 2012, 10–26.)
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Kirkon työolobarometrista 2011 käy ilmi, että työyhteisön jäsenten kesken tulee 

vallita  luottamus,  jotta  hyvä yhteistyö  työpaikalla  on mahdollista.  Jopa 81 % 

vastanneista kertoi voivansa luottaa työtovereihinsa täysin tai lähes täysin. 87 

% vastanneista taas kertoi esimiehensä luottavan työntekijään, mikä on koettu 

myös tärkeänä asiana. Vastanneista 65 % kertoo saavansa paljon tai  melko 

paljon  tukea  työtovereiltaan,  kun  sitä  tarvitsee.  (Työturvallisuuskeskus  2012, 

27–28.) 

Vuoden 2011 kirkon työolobarometrissa ei kysytty työntekijän omaa motivaatiota 

auttaa muita työntekijöitä, jota taas tämä opinnäytetyö tutkii.
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TOTEUTUS

Tutkimuksen  tarkoituksena  on  kuvata  erityisdiakoniatyötä  tekevien 

työntekijöiden  työhyvinvointia  kahdelta  eri  näkökulmalta:  työyhteisön  tuesta 

omaan jaksamiseen sekä oma vastuunkantaminen muiden työyhteisön jäsenten 

jaksamisesta.  Tutkimusympäristönä  toimii  eräs  Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon  erityisdiakoniaan  erikoistunut  diakoniatyön  työryhmä.  Työn  tuloksena 

työyhteisö  saa  ajankohtaista  tietoa  työyhteisönsä  hyvinvoinnista  ja 

työmotivaatiosta.  Tutkimuksen  tavoitteena  on  löytää  työyhteisössä  olevia 

ongelmallisia  tekijöitä  ja  etsimään  niihin  kestäviä  ratkaisuita  työhyvinvoinnin 

näkökulmasta.  Tutkimustulokset  tullaan  esittelemään  työyhteisölle 

viikoittaisessa työkokouksessa kevään 2013 aikana. 

Tutkimusongelmat ovat: 

1. Millainen on työyhteisön merkitys yksilön työhyvinvointiin?

2. Mitä  työyhteisön  jäsenet  ovat  tehneet  muiden 

työhyvinvoinnin eteen?

Tutkimusongelmista kysymys 2 Mitä työyhteisön jäsenet ovat tehneet muiden 

työhyvinvoinnin eteen, on mielenkiintoisempi ja tärkeämpi tutkimusaihe tässä 

opinnäytetyössä.  Tämä  on  sovittu  yhteistyökumppanin  kanssa.  Jotta  tätä 

kysymystä  päästään  kuitenkin  tarkastelemaan paremmin,  tulee  ensin  kysyä, 

miten työyhteisö on vaikuttanut vastaajan työhyvinvointiin. Vastauksista voidaan 

kenties nähdä syy-seuraussuhteita. 

Tutkimus on kvantitatiivinen tutkimus, joka sisältää myös avoimia kysymyksiä. 

Kvantitatiivisessa  tutkimuksessa  tarkoitus  on  saada  tietoa  yleisellä  tasolla 

asioista,  jotka  voidaan  kuvata  graafisesti  ja  käsitellä  tilastollisesti.  Yleensä 

kvantitatiivinen  tutkimus  ottaa  suuremmasta  tutkittavasta  joukosta  osan, 

otoksen, josta saatuja tuloksia yleistetään koskemaan koko joukkoa. (Kananen 

2008,  10.)  Tässä  tutkimuksessa  käytetään  kuitenkin  kokonaisotantaa,  eli 

jokaiselle  työyhteisön  jäsenelle  annettiin  mahdollisuus  vastata  kyselyyn. 
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Kokonaisotantaan päädyttiin sen takia, että saataisiin varmaa tietoa työyhteisön 

tilanteesta ja myöskin sen takia, että tutkittava joukko on varsin pieni.

Aineiston keruutavaksi muodostui kyselylomake, jolloin vastaajan ei tarvitse olla 

vuorovaikutuksessa haastattelijaan ja vaikeistakin asioista on helpompi kertoa. 

Näin säilytettiin paremmin myös vastaajien anonyymius, joka oli hyvin tärkeää 

tässä tutkimuksessa.  Tutkimuksen suorittaja  oli  kyselyn  suorittamisen aikana 

samalla myös harjoittelussa tutkimuspaikassa työyhteisön jäsenenä ja olisi ollut 

eettisesti  väärin  haastatella  työyhteisön  jäseniä  arasta  aiheesta. 

Ryhmähaastattelut  eivät  olisi  toimineet  työyhteisössä,  sillä  työyhteisössä  oli 

ulkopuolisen  silmin  liian  paljon  sisäisiä,  henkilökemioihin  liittyviä  ristiriitoja 

tutkimusaiheeseen liittyen. Haastatteluista ei olisi tullut rakentavia. Työyhteisö 

oli  myös  hyvin  hajallaan,  joten  sopivan  haastatteluajan  sopiminen  kaikkien 

kanssa yhdessä tai erikseen olisi ollut erittäin haasteellista. Kyselylomakkeessa 

jokainen  vastaaja  saa  omalla  aikataulullaan  vastata  kysymyksiin  ilman,  että 

työyhteisössä syntyy riitatilanteita. (Järvinen & Järvinen 2000, 153–171)

Kyselylomakkeelle  muodostui  kaksi  osaa:  strukturoitu  osuus  ja  avoimista 

kysymyksistä  koostuva  osuus.  Strukturoidussa  osuudessa  oli  13  väittämää 

Likertin  asteikolla  toteutettuna  ja  tätä  seurasi  10  avointa  kysymystä. 

Strukturoidussa osuudessa pyrin  keräämään esitietoja  vastaajan mielipiteistä 

hänen omasta työyhteisöstään. Samalla pyrin orientoimaan hänet aiheeseen. 

Tämän jälkeen seurasivat kysymykset vastaajan yleisestä työhyvinvoinnista ja 

työyhteisön  tuesta  omaan  itseensä.  Kun  vastaaja  oli  saanut  pohtia  muiden 

tukea itselleen, hän sai tämän jälkeen pohtia oman tukensa antamista muille.  

Haastoin vastaajan myös pohtimaan, mitä hän itse voisi tehdä parantaakseen 

työhyvinvointia ja työilmapiiriä työpaikallaan. 

5.1 Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus  suoritettiin  harjoitteluni  aikana.  Olin  harjoittelussa  työyhteisössä 

syksyllä  2011.  Tarkoitukseni  oli  samalla  tutustua  paremmin  työmuotoihin  ja 
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työyhteisöön, jotta voin ymmärtää työntekijöiden näkemyksiä työpaikastaan ja 

työhyvinvoinnistaan  tutkimuksessani.  Ymmärrän  näin  myös  kontekstin,  johon 

tutkimukseni  liittyy.  Työpaikan  esimies  tarkisti  kyselylomakkeen  ennen  sen 

jakamista  työyhteisölle.  Hän  oli  myös  sitä  mieltä,  että  ensimmäisessä 

versiossani  olleet  esitietokysymykset  ”Oletko  diakoniatiimiä  vai  kirkon 

palvelusväkeä?” ja ”Kauanko olet ollut töissä tässä työyksikössä?” olivat liian 

paljastavia ja riski anonymiteetille, joten poistin nämä kysymykset. 

Annoin jokaiselle työyhteisön työntekijälle henkilökohtaisesti  kyselylomakkeen 

työntekijöiden  viikkokokouksessa  toiseksi  viimeisellä  harjoitteluviikollani. 

Työntekijöillä  oli  viikko  aikaa  vastata  kyselyyn  ja  kysely  tuli  palauttaa 

nimettömänä opiskelijoille tarkoitettuun lokeroon. Valitettavasti työkiireiden takia 

muutama  työntekijä  ei  ehtinyt  vastaamaan  annetussa  ajassa,  jolloin  he 

lähettivät  vastauksensa  jälkeenpäin  postissa.  Tutkijalle  ei  kuitenkaan  täysin 

selvinnyt  kaikkien  jälkikäteen  vastauksensa  lähettäneiden  henkilöllisyys. 

Vastaajien nimettömyyden säilyttämiseksi avasin vastaukset vasta, kun kaikki 

olivat saapuneet. Jälkeenpäin lähetetyt vastaukset sekoitettiin ajallaan tulleisiin, 

jolloin  työntekijöitä  ei  voi  tunnistaa.  Yhteensä  12  kyselylomaketta  jaettiin 

työntekijöille, joista kymmenen tuli täytettynä takaisin. 

5.2 Tutkimuksen aineiston analysointi

Muodostin  jokaisesta  kyselylomakkeesta  kokonaiskuvan  siitä,  mitä  mieltä 

vastaaja oli ensin yleisilmapiiristä, sitten muiden tukemisesta vastaajaa kohtaan 

ja lopuksi, miten vastaaja tukee mielestään työyhteisöä. Keräsin nämä tiedot 

erilliselle  paperille.  Tämän  jälkeen  tarkastelin  jokaista  kysymystä  erillään 

suhteessa toisiinsa. 

Ensimmäisessä kysymyksessä oli 13 väittämää, joiden paikkansa pitävyyttä tuli 

arvioida  asteikolla  1-5.  Jaoin  väittämät  kolmeen eri  alaluokkaan:  työyhteisöä 

koskevat  väittämät,  esimiestyöskentelyä  koskevat  väittämät,  sekä vastaajaan 

itseensä liittyvät väittämät. Jokaisen alaotsikon alle kertyneistä väittämistä tein 
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oman  pylväsdiagrammin,  jotta  vastaukset  olisivat  helposti  verrattavissa 

keskenään.  Pylväsdiagrammit  on esitelty kohdassa tulokset.  Toisen tehtävän 

kohdalla  tein  samanlaiset  pylväsdiagrammit  liittyen  siihen,  mitä  edellisen 

tehtävän  väittämiä  vastaajat  pitivät  tärkeinä  oman  itsensä  työhyvinvoinnin 

kannalta  ja  mitä  taas  työyhteisön  kannalta.  Näin  sain  yleiskuvaa  vastaajien 

tärkeänä pitämistä asioista ja pystyin vertaamaan niitä toisiinsa.

Määrällisten eli kvantitatiivisten kysymysten jälkeen tulivat avoimet kysymykset. 

Nämä vastaukset litteroin, eli kirjoitin ne taulukon muotoon, yksi taulukko yhtä 

kysymystä  kohden.  Tämän  jälkeen  kirjasin  seuraavaan  sarakkeeseen  sen, 

mihin kolmesta aihe-alueesta vastaus liittyi. Kolmanteen sarakkeeseen kirjasin 

huomion, oliko vastaus positiivinen, negatiivinen vai neutraali tuntemukseltaan. 

Jokaisen kysymyksen perään laskin, montako kunkin aihealueen vastausta olin 

samaan kysymykseen saanut, ja montako positiivista, negatiivista tai neutraalia 

vastausta niistä oli tullut. Avoimiin kysymyksiin vastattiin hyvin: toiset vastasivat 

erittäin  pitkästikin  ja  toiset  taas  ytimekkäämmin,  yhtään  tyhjää  vastausta  ei 

tullut.  Avoimien  kysymysten  litterointiin  kului  yhteensä  yhdeksän  A4-sivua 

tekstinkäsittelyohjelmalla. 

Kirjoitin  uudet  otsikot  tulostenkäsittelyasiakirjaani:  työyhteisöön  liittyvät 

vastaukset,  esimiestyöskentelyyn  liittyvät  vastaukset  ja  vastaajaa  itseään 

haastavat vastaukset. Kirjasin näiden otsikoiden alle niitä koskevat vastaukset 

ja  tuntemukset.  Tämän  jälkeen  laskin,  montako  positiivista,  neutraalia  tai 

negatiivista vastausta mikäkin aihealue oli saanut. Näin sain kuvan vastaajien 

yhtenäisyydestä ja hajonnasta. 
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6 TULOKSET

Tutkimuksen tulokset käsittelin kolmena eri osa-alueena, ja nämä ovat samat 

kuin kyselylomakkeen teemat. Teemat olivat: 1) työyhteisöön liittyvät aiheet, 2) 

vastaajaa itseään haastavat aiheet sekä 3) esimiestyöskentelyyn liittyvät aiheet. 

Jokaisen alaotsikon alla on ensin käsitelty monivalintakysymyksiä, jotka olivat 

toimineet  ajatuksenherättäjinä ja auttaneet orientoitumaan aiheeseen. Tämän 

jälkeen  käsitellään avointen  kysymysten vastauksia  ja  analyysejä  kyseisestä 

aiheesta. Vastauksista nousi teemoja myös asiakkaisiin ja vuorovaikutukseen 

liittyen.  Vuorovaikutukseen  liittyvät  teemat  olen  sisällyttänyt  työyhteisöön 

liittyviin teemoihin tai oman itsensä kehittämishaasteisiin. 

6.1 Työhyvinvointi työyhteisössä

Kyselylomakkeen  alussa  olevat  väittämät,  jotka  liittyivät  työyhteisöön  ja  sen 

toimivuuteen,  paljastavat,  että  vastaajien  mielestä  yhteistyö  pääsääntöisesti 

toimii  työyhteisössä  ja  toisilta  työyhteisön  jäseniltä  saadaan  kannustusta. 

Ongelmiksi  olivat  muotoutuneet  tiedonkulku  ja  sovituista  asioista 

kiinnipitäminen. Työilmapiiri on koettu keskinkertaiseksi.

KUVIO 3. Työhyvinvointi työyhteisössä

Työilmapiiri on työntekijää tuvevaa

Työntekijät kannustavat toisiaan 

Yhteistyö työpaikallani toimii

Työyksikön tiedonkulku on moitteetonta

Kaikki pitävät kiinni sovituista asioista
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Vastaajista neljä kymmenestä oli sitä mieltä, että kaikki pitävät kiinni sovituista 

asioista  keskinkertaisesti.  Kolme vastaajaa  arvioi  väitteen  pitävän  paikkansa 

melko  huonosti  tai  melko  hyvin.  Täysin  eroavia  vastauksia  ei  ilmennyt. 

Avoimissa  kysymyksissä  (kysymys  5)  asiaa  pohdittiin  useammassakin 

vastauksessa muun muassa seuraavasti: 

Sopimuksista, säännöistä ja tehtävänkuvauksista piittaamattomuus

--Toinen  yhtä  raskas  aihe  ja  asia  on  vaitiolovelvollisuus.  Vaikka 
virallista vaitiolovelvollisuutta työyhteisön asioista ei ole määritelty, 
niin  oletukseni  ja  toiveeni  on  se,  että  jokainen työyhteisön jäsen 
sisäistäisi  sen,  ettei  työpaikan  asioita  kerrota  ulkopuolisille.  Ei 
kenellekään! Ei asiakkaille, muille toimijoille, ei läheisen taloyhtiön 
asukkaille tai vapaaehtoisille. 

Puolet  vastaajista  eli  viisi  kymmenestä  on  kokenut,  että  tiedonkulku  on 

työyksikössä moitteetonta  keskinkertaisesti.  Kolme vastaajaa  on arvellut  sen 

toimivan melko  hyvin  tai  hyvin.  Kaksi  vastaajaa  on kokenut  tiedon kulkevan 

huonosti tai melko huonosti työyksikössä. Avoimissa kysymyksissä (kysymys 5) 

yksi vastaaja on pohtinut asiaa näin: 

Tiedonkulku. Tulevaa on usein vaikea ennustaa ja muutoksia tulee 
viime hädässä.

Vastaajista kuusi on pitänyt työpaikallaan yhteistyötä hyvin toimivana tai erittäin 

hyvin  toimivana.  Kaksi  vastaajaa on sitä  mieltä,  että yhteistyö ei  toimi  lähes 

ollenkaan tai ei ollenkaan. Kaksi pitää yhteistyön toimivuutta keskinkertaisena. 

Avoimissa kysymyksissä (kysymys 4 ja 6) aihetta  on pohdittu muun muassa 

seuraavilla tavoilla: 

Meillä  on  hieman  ”kahden  kerroksen”  väkeä  nykyään,  mutta 
enimmäkseen  menee  hyvin.  --  Aina  voi  jakaa  ilot  ja  surut 
läheisimpien kanssa, joita siis on useampi. Apua olen saanut aina 
kun olen sitä tarvinnut.

Työ on pitkälti yksinäistä, yhteistyötä ei tehdä.
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Osaamme työtiiminä jakaa osaamistamme ja täällä saa apua pyytää 
ja sitä myös annetaan.

Vastaajista  seitsemän  on  kokenut,  että  työyhteisön  jäsenet  kannustavat 

toisiaan. Eri mieltä asiasta on ollut kaksi vastaajaa ja yksi vastaaja on kokenut, 

että keskinkertaisesti kannustetaan. Avoimien kysymysten (kysymykset 4, 6, 9 

ja 10) vastauksista aiheeseen löytyivät seuraavat pohdinnat: 

Kannustamme  ja  kunnioitamme  toinen  toisemme  ammattitaitoa 
suurimman osan ajasta.

Kannustava ilmapiiri

-- mielipiteitteni ja myös muiden mielipiteiden aliarvioimista, monesti. 
Epäkohteliasta  käytöstä  kokoustilanteissa  mm.  puheenvuorojen 
keskeyttämistä ja päälle puhumista

Itse  koin  työtiimin  hyvin  turvalliseksi  ympäristöksi,  kun  romahdin 
työuupumuksesta. -- tuntui turvalliselta palata työhön. 

Väitteeseen:  ”työilmapiiri  on  työntekijää  tukevaa”  vastaajista  puolet  piti  sitä 

melko hyvin tai täysin paikkansapitävänä. Kolme vastaajaa oli kokenut väitteen 

pitävän paikkaansa keskinkertaisesti, kun taas vastaajista neljä oli kokenut, että 

väite ei pidä paikkaansa. Avoimien kysymysten (kysymys 5) vastauksista nousi 

esille edellisen väitteen kanssa osittain samoja pohdintoja, mutta myös suoraan 

tähän aiheeseen liittyviä ajatuksia nousi pinnalle:  

Muutamien työkavereiden riitaisa asenne ja käytös muun muassa 
oikeudenmukaista esimiestä kohtaan. Pilaa mukavan tunnelman ja 
työilmapiirin.

Työkokoukset  ovat  viime  vuosina  muuttuneet  erityisen  raskaiksi. 
Niissä  ei  ollenkaan  aina  keskitytä  työnjakoon  ja  työtehtävien 
hoitamiseen  liittyviin  kysymyksiin,  vaan  ne  ajoittain  muistuttavat 
lähinnä  AY-kokousta.  Ilmapiiri  ei  ole  rakentava  ja  yhteen  hiileen 
puhaltava kaikkien osalta, vaan päinvastoin, ”porsaanreikiä” etsivä 
ja työilmapiiriä myrkyttävä.
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Työyhteisöä  koskevissa  avoimissa  vastauksissa  nousivat  esille  myös 

työpaikkakiusaamiseen liittyviä asioita ja avoimeen vuorovaikutukseen liittyviä 

aiheita.

Työpaikkakiusaamiseen liittyvistä vastauksista voi tehdä havannon, että asiasta 

oli  kokemusta.  Kuusi  vastaajaa  kertoi,  että  ”jotakin  kiusaamisen  tapaista  on 

ollut,  mutta  ei  varsinaista  kiusaamista”  ja  ”jännitteitä  on,  mutta  ei  avointa 

kiusaamista”.  Neljä  vastaajaa  oli  kokenut  tai  huomannut  työpaikallaan 

työpaikkakiusaamista. Kiusaamista  voi  olla  hankala  määrittää  työyhteisössä, 

sillä  kiusaamiskokemus  on  usein  hyvin  subjektiivinen  riippuen  henkilön 

elämänkokemuksesta.  Työpaikkakiusaaminen  saattaa  olla  luonteeltaan 

epäsuoraa,  hienosyistä,  verbaalista  henkistä  väkivaltaa  tai  jopa  fyysistä 

väkivaltaa tai uhkailua ja seksuaalista häirintää. (Vartia & Perkka-Jortikka 1994, 

24–26.)  Kiusaaminen  on  työyhteisössä  kuvattu  lähinnä  toisten  arvostamisen 

puutteeksi.  Vastauksista  käy  ilmi,  että  esimiestaholta  asiaan  on  kuitenkin 

puututtu jonkin verran ja kiusaamisesta on tehty ilmoitus myös työsuojelupiiriin 

vuonna 2009. 

Vastaajista  puolet  toi  vastauksissaan  esille  huomioitaan  työyhteisön 

vuorovaikutuksen  ongelmista.  He  olivat  kokeneet  raskaana  asiana  sen,  että 

työyhteisössä ei todellisuudessa saanut puhua asioista avoimesti. Syytä tähän 

ei kukaan kertonut. Kolme viidestä kuvasi myös, että työyhteisössä valehdellaan 

toisille  ja  puhutaan  selän  takana  pahaa.  Yksi  vastaajista  oli  kokenut,  että 

asioiden  selvittämistä  ”paetaan  esimiehen  selän  taakse  piiloutumalla”.  Kaksi 

vastaajista  oli  miettinyt,  että  työyhteisössä  kartetaan  maallisten  ongelmien 

ratkaisua hengellistämällä ja vaikenemalla asioista, joista sitä ei pitäisi tehdä. 

Yksi vastaajista oli myös kokenut, että tiedonkulku kaikille osapuolille ei sujunut: 

”saatetaan muistaa kertoa asiasta  lähimmille  työkavereille,  mutta  työyhteisön 

muun henkilökunnan informointi menosta unohtuu ja tämä aiheuttaa ongelmia 

muille”. 

Tutkimukseen  osallistujat  ehdottivat  myös  keinoja,  joilla  työyhteisön 

yhteishenkeä voitaisiin parantaa. Tällaisia ehdotuksia olivat yhteiset lauluhetket, 
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talon  ulkopuolella  pidettävät  kokoukset  ja  yhteiset  illanviettohetket.  Myös 

useammin tapahtuvat pizzan yhteistilaukset koettiin yhteishenkeä parantavina, 

sillä yhteinen rento ruokailu yhtenäistäisi työporukan mukavalla tavalla yhteisen 

pöydän ääreen. 

6.2 Esimiestyöskentely vaikuttaa työhyvinvointiin

Kyselylomakkeessa olleista Likertin tekniikkaa hyödyntävistä väittämistä kolme 

koski  esimiestyöskentelyä.  Niistä  näkee,  että  suurin  osa  vastaajista  pitää 

esimiestä  ja  päätöksentekoa  hyvänä.  Huomattavaa  on  kuitenkin,  että 

negatiivisia  vastauksia  antavat  (ei  pidä  ollenkaan  paikkansa  ja  pitää  melko 

huonosti paikkansa) olivat eri henkilöt kohdissa ”esimies kunnioittaa alaisiaan” 

ja ”esimies on kannustava ja tukee työntekijää”. 

KUVIO 4. Esimies on koettu oikeudenmukaiseksi

Vastaajista yli puolet – kuusi kymmenestä – pitää päätöksentekoa työpaikallaan 

oikeudenmukaisena.  Kaksi  vastaajaa  on  kokenut  päätöksenteon  olevan 

keskinkertaisesti  oikeudenmukaista.  Samoin kaksi vastaajaa on kokenut,  että 

päätöksenteko ei ole oikeudenmukaista ollenkaan tai juuri ollenkaan. Avoimissa 

Esimies kunnioittaa alaisiaan

Esimies on kannustava ja tukee työntekijää

Koen päätöksenteon oikeudenmukaiseksi
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vastauksissa asiaa oli kommentoitu vain kahdessa vastauspaperissa. Toisessa 

kiitettiin oikeudenmukaista esimiestä vaikeiden asioiden hoitamisesta ja niihin 

puuttumisesta, kun taas toinen asiaa pohtinut oli tätä mieltä (kysymys 5): 

Työnjohtamisen toimimattomuus. Millä perusteella päätetään, kenen 
työ  on  arvokkaampaa  kuin  toisen?  Kun  kahden  työntekijän 
aikataulut törmäävät yhteen ja kumpikin asia pitää saada tehdyksi, 
kumpi on se, joka aina siirtää omaa aikatauluaan?

”Esimies  on kannustava ja  tukee työntekijää”  -väittämän kohdalla  seitsemän 

vastaajaa  on  pitänyt  tätä  paikkansa  pitävänä  melko  hyvin  tai  täysin.  Yksi 

vastaaja  on  kokenut  väittämän  pitävän  paikkansa  keskinkertaisesti  ja  kaksi 

vastaajista  on  ollut  asiasta  täysin  eri  mieltä.  Avoimissa vastauksissa yksi  oli 

pohtinut asiaa seuraavasti (kysymys 12): 

Esimiestä  koskevat  arvioni  perustuvat  yhteisöön,  kokonaisuuteen. 
Henkilökohtaisesti koen kunnioitusta ja kannustusta ainakin 4 verran 
asteikolla 1-5.

Tutkijan  oma  kommentti:  muissa  vastauksissa  henkilö  on  ollut  
erittäin  kriittinen  esimiestä  kohtaan  ja  parannusehdotuksissaan  
ehdottanut muun muassa esimiehen vaihtoa. 

Esimiehen on koettu kunnioittavan alaisiaan hyvin, sillä seitsemän vastaajaa on 

arvioinut tämän väitteen pitävän paikkansa täydellisesti tai melko hyvin. Kaksi 

vastaajaa  on  kokenut,  että  esimies  ei  kunnioita  alaisiaan  ollenkaan  ja  yksi 

vastaaja  on  arvioinut  esimiehen  kannustavan  alaisiaan  keskinkertaisesti. 

Kukaan vastaaja ei ollut pohtinut asiaa avoimissa vastauksissaan. 

Esimiestyöskentelyyn  liittyviä  muita  pohdintoja,  jotka  nousivat  avoimista 

vastauksista, olivat esimiehen ”selän taakse pakeneminen” ja työn tuntemisen 

heikkous. Näissä vastauksissa esimiehen koettiin antavan joidenkin työyhteisön 

jäsenten  nojautua  esimiehen  auktoriteettiin  ristiriitatilanteissa,  jolloin  asiaa  ei 

saatu tämän jälkeen enää selvitettyä. Esimies myös ehdotettiin vaihdettavaksi 

sellaiseen,  joka  tuntisi  työalueet  paremmin.  Nykyinen  esimies  on  entinen 
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diakoniatyöntekijä,  diakonissa.  Toisaalta  esimiestä  kiitettiin 

oikeudenmukaisuudesta ja  siitä,  että  hän osaa puuttua vaikeisiin  ja  vakaviin 

asioihin  ammattitaitoisesti.  Esimerkkinä  eräs  vastaajista  oli  käyttänyt 

työyhteisössä ollutta päihdeongelmaa. 

Yksi vastaajista pohti esimiestyöskentelyn kannalta tilannetta, jossa työyhteisö 

olisi  pienempi.  Hän  näki  kokonaisuuden  hoitamisen  jääneen  vähemmälle, 

kaikkien  pienten  asioiden  hoidon  varjoon,  ja  arveli  sen  johtuvan  siitä,  että 

työyhteisö on niin suuri. 

6.3 Itsensä kehittäminen ja työyhteisön arvostaminen

Tutkimukseen  osallistuneet  arvostivat  yleisesti  ottaen  omaa  työtään  ja 

työpanostaan.  Moni  koki  toimintansa  ja  tekemisensä  auttavan  muuta 

työyhteisöä, mutta kysymykset, joissa vastaajaa pyydettiin pohtimaan, mitä hän 

itse voisi tehdä työyhteisön hyväksi ja työilmapiirin hyvänä pitämisen puolesta, 

olivat selvästi hankalampia. 

KUVIO 5. Työn ja työyhteisön arvostaminen

Ensimmäisen väittämän kohdalla ”Teen parhaani  työyhteisön hyvän ilmapiirin 

Koen työni merkitykselliseksi
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eteen”  vastaajat  ovat  olleet  hyvin  yksimielisiä.  Kahdeksan  vastaajaa  on 

kokenut, että väite pitää paikkansa melko hyvin ja kaksi on arvellut, että väite 

pitää  paikkansa  keskinkertaisesti.  Samankaltainen  väittämä ”Koen  toimintani 

työyhteisöä tukevaksi” sai samansuuntaisen tuloksen. Siinä yhdeksän vastaajaa 

koki väittämän pitävän melko hyvin paikkansa ja yksi arvioi sen pitävän täysin 

paikkansa. Avoimissa vastauksissa asioita pohdittiin muun muassa seuraavilta 

kannoilta (kysymys 8): 

Kiittämällä ja kannustamalla työkavereita heidän erityistaidoissaan. 
Kohteliasta,  tilanteeseen  sopivaa  huumoria  arkipäivään  tuomalla 
saa pieniä iloja julkituoduksi.

Pyrin  ainakin  välttämään  selän  takana  puhumista.  Koen  olevani 
joustava  myös  työyhteisön  palvelemisessa  (tietysti  voisi  olla 
virkistävää, jos osaisi joskus sanoa ei, nyt ei ehdi, nyt ei jaksa). 

Yritän  ottaa  työkaverit  huomioon  edes  osallistumalla 
kehityskeskusteluihin, työnohjaukseen ja työkokouksiin.

Olen läsnä.

Toisaalta,  samaan avoimeen kysymykseen tuli  myös  kaksi  vastausta,  joiden 

mukaan  vastaajaa  ei  motivoinut  tai  kiinnostanut  työilmapiirin  ja  muiden 

työntekijöiden työhyvinvoinnin edistäminen.  Yksi vastaaja kertoi, että hän ei ole 

tehnyt  asian  eteen  mitään,  vaan  että  hän  on  yrittänyt  suoriutua  omista 

tehtävistään.  Huomioitavaa  näissä  vastauksissa  oli,  että  henkilöiden  muut 

vastaukset kertovat siitä, että he eivät olleen kokeneet yhteistyön sujuvan tai 

saavansa apua. 

”Mielipiteeni otetaan huomioon päätöksenteossa” -väitteen kohdalla yhdeksän 

vastaajaa on sitä mieltä, että heidän mielipiteitään kuunnellaan täysin tai melko 

hyvin päätöksentekohetkellä. Yksi vastaaja on kokenut, että häntä ei huomioida 

päätöksenteossa ollenkaan. 

Kuulluksi  tuleminen  on  yksi  työssä  viihtymisen  kannalta  merkittävä  asia. 
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Kahdeksan vastaajaa kokee, että heitä kuunnellaan työpaikalla hyvin tai melko 

hyvin.  Yksi  vastaaja  on  tullut  siihen  tulokseen,  että  häntä  kuunnellaan 

keskinkertaisesti, kun taas toinen vastaaja on arvioinut, että häntä ei kuunnella 

ollenkaan  työpaikalla.  Kukaan  ei  ole  kommentoinut  asiaa  avoimissa 

vastauksissa. 

”Koen  työni  merkitykselliseksi”  -väitteen  kohdalla  kahdeksan  vastaajaa  koki 

työnsä  merkitykselliseksi.  Yksi  vastaaja  koki  työnsä  merkityksellisyyden 

keskinkertaiseksi  ja  yksi  vastaaja  ei  kokenut  työtään  ollenkaan 

merkitykselliseksi. 

Kysyttäessä,  mitä  työntekijä  itse  voisi  tehdä  työyhteisössään  parantaakseen 

muiden jaksamista ja hyvinvointia, vain harva oli tarttunut aiheeseen. Vastaajat 

olivat kertoneet enemmän asioita, joita yhteisö voisi tehdä tai joku muu voisi 

tehdä, mutta oma panostaminen asiaan oli koettu hankalaksi. Eräskin vastaaja 

kertoi, että ”itse en osaa/voi tehdä mitään kovin konkreettista”. Vastaukset olivat 

myös varovaisempia, esimerkiksi ”-- ehkä voisin itse ehdottaa tätä..”, ”Kenties 

--”.  Oman  itsensä  kehittämishaasteisiin  oli  kuitenkin  tarttunut  viisi  vastaajaa 

(kysymys 11): 

Palauttaa perusosaamista.

Minun ja muiden tulisi pitää asioita esillä.

Kaipaan  alkuseurakunnan  henkeä.  Pyrin  tähän  suuntaan  myös 
yksilönä. 

Enemmän tilaa yhteiselle keskustelulle ja tiukat pelisäännöt.  Ehkä 
voisin itse ehdottaa tätä..

Tutkimalla omia heikkouksiani ja henkisiä kompastuskiviäni,  jolloin 
oppisin vahvistamaan omaa kestokykyäni ja samalla kykyä nousta 
tiettyjen hankalien asioiden yläpuolelle. 
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6.4 Muita vastauksista nousseita teemoja

Avoimissa vastauksissa nousi  esille myös muita teemoja, jotka olen koonnut 

tähän  kappaleeseen.  Näitä  teemoja  olivat  asiakkaat  ja  vapaaehtoiset, 

teknologia  sekä  sopimukset.  Nämä  teemat  nousivat  varsinkin  raskaiksi 

koetuista aiheista. 

Asiakkaat  ja  vapaaehtoiset  teeman  alla  raskaaksi  koettu  asia  oli  se,  että 

asiakkaat  tulevat  ajoittain  hyvinkin  iholle  ja  tämä  ahdistaa  ja  vaikuttaa  näin 

myöskin  työssä  viihtymiseen.  Kiusallinen  kokemus  oli  myös  se,  että 

vapaaehtoiset  ja  asiakkaat  harjoittavat  eräänlaista  hengellistä  häirintää 

viranhaltijoita  kohtaan.  Tämä  on  näkynyt  varsinkin  siten,  että  työntekijää 

valistetaan  omalla  oikealla  uskonnäkemyksellä.  Vastaaja  kuvasi  tekstissään, 

että  on  pyrkinyt  suvaitsevaisuuteen,  mutta  odottaisi  silti  vapaaehtoisilta 

tietynlaista kunnioitusta ja työrauhaa viranhaltijoita kohtaan. 

Toinen  aihe  oli  teknologia.  Uusien  ohjelmien  ja  järjestelmien  oli  koettu 

vaikuttavan negatiivisesti työhyvinvointiin ja ennen kaikkea työssä jaksamiseen. 

Uudistukset  tulevat  nopealla  aikavälillä.  Edellistäkään  asiaa  ole  vielä  ehtinyt 

oppia, kun jo seuraava uusi asia on tulossa. 

Kolmantena  aiheena  olivat  sopimukset.  Asiaa  on  sinällään  sivuttu  jo 

aikaisemmissa teemoissa, mutta se on syytä mainita myös erikseen. Yhteensä 

neljä  vastaajaa  kuvasi  eri  kohdissa  tutkimusta,  että  säännöt  ja  sopimukset 

tietyistä käytännöistä olivat epäselvät ja he toivoisivat, että kaikki noudattaisivat 

niitä.  Näitä  olivat  muun  muassa  vaitiolovelvollisuus,  työnohjaussopimus  ja 

kassakaappia  koskevat  sopimukset.  Ongelmaksi  koettiin,  että  kaikki  eivät 

noudattaneet  sopimuksia  läsnäolosta  tai  jonkin  asian  ajallaan  hoitamisesta. 

Myös se oli häiritsevää, että jollekin asialle ei ole tehty sopimusta eikä selviä 

pelisääntöjä. 
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7 POHDINTA

Opinnäytetyötä ja tutkimusta oli  haasteellista,  mutta mukava tehdä. Itse olen 

oppinut  tutkimuksen  tekemisestä  ja  varsinkin  työhyvinvoinnista  ja  terveyden 

edistämisestä erittäin paljon tämän prosessin aikana.  Myös näiden teemojen 

merkitys on noussut tärkeämmäksi ankkuroiduttuani jo työelämään. 

Ilman  ongelmia  lopputulokseen  ei  kuitenkaan  päästy.  Ensimmäiset  kaksi 

opiskeluvuottani  vietin  Diakin  Oulun  toimipisteessä,  jossa 

opinnäytetyöprosessia ei ollut vielä aloitettu, ja sen ohjaus olisi aloitettu vasta 

kolmantena  lukuvuonna.  Tässä  vaiheessa  siirryin  kuitenkin  Helsingin 

toimipisteeseen ja sain huomata kaikkien käytäntöjen olevan erilaisia – myös 

opinnäytetyöprosessista olin vuoden jäljessä. Ryhmäohjaustunnit oli ilmeisesti 

katsottu pääryhmän mukaan, mutta minä vuotta edempänä en sitten useinkaan 

päässyt  paikalle  muiden  pakollisten  seminaarien  tai  harjoitteluiden  vuoksi. 

Myöskin  pääohjaajani  vaihtui  ainakin  kolmesti  enkä  ollut  useinkaan  edes 

tietoinen ohjaajani nimestä. 

Opinnäytetyöni  loppuvaiheessa  minulla  oli  kuitenkin  kaksi  melko  aktiivista 

ohjaajaa.  Ongelmaksi  nousi  minun  kannaltani  näkemyserot  siitä,  miten 

opinnäytetyö  kannattaisi  rakentaa.  Ohjaajani  olivat  eri  mieltä  rakenteesta  ja 

siitä, mitä kannatti kirjoittaa mihinkin kappaleeseen vai pitäisikö jokin kappale 

siirtää  toisaalle.  Esimerkiksi  toisen  ohjaajani  mielestä  kappaleet  3.1  ja  3.2 

olisivat  pitäneet  olla  toisin  päin,  koska  työhyvinvoinnista  ei  voi  puhua  ilman 

työyhteisöä.  Itseni  mielestä  kuitenkaan  työhyvinvoinnin  merkityksestä 

työyhteisölle ei voi puhua ennen työhyvinvoinnin määrittelemistä. Myös oman 

pohdinnan paikasta oltiin eri mieltä. 

Sairaanhoidollisen  näkökulman  tuominen  opinnäytetyöhön  oli  myös 

haasteellista,  sillä  opinnäytetyötä  tekemään  lähtiessäni  minulle  oli  silloinen 

pääohjaajani  kertonut,  että  tämä  kriteeri  täyttyy  jo  tutkimusaiheella 

työhyvinvointi ja terveyden edistämisen näkökulma. Näin ei kuitenkaan lopulta 
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ollut. 

Tulokset itsessään olivat minua jonkin verran hämmentäviä, olinhan kuitenkin 

viettänyt  kahdeksan  viikkoa  työyhteisön  jäsenenä  harjoitteluni  aikana. 

Alkuoletukseni  oli,  että  suurin  osa  vastaajista  kertoisi  kuten  alla  olevan 

vastauksen kirjoittaja, vaikka työpaikalla olikin ristiriitaisuuksia: 

Teen valitsemaani työtä, koen myös Jumalan johdatuksen työssäni 
-- Olen jäsen työyhteisössä, jonka jokaisen työntekijän ammattitaitoa 
ja  vakaumusta  arvostan.  --  Osaamme  työtiiminä  jakaa 
osaamistamme ja täällä saa apua pyytää ja sitä myös annetaan. 

Sain  kuitenkin  huomata,  että  jopa  puolet  vastaajista  kuvaili  tilannetta 

työpaikallaan kuten alla olevan vastauksen kirjoittaja: 

Työyhteisö  on  jakautunut.  Kokemukseni  on,  että  emme 
kokonaisuutena  tunne  tekevämme  yhdessä  töitä  vaan  olemme 
jakautuneet, joka aiheuttaa kuppikuntaisuutta ja jopa toisten selän 
takana puhumista.

Opinnäytetyöni  innoitti  minut  huomaamaan  työhyvinvointiin  liittyviä  asioita 

omassa työpaikassani sairaalaympäristössä. Samoja teorioita työhyvinvoinnista 

ja työn ilmapiiristä voi soveltaa niin kirkon kuin sairaalankin työympäristöihin – 

samoin kuin mihin tahansa muihin työympäristöihin. Opinnäytetyöstä on hyötyä 

paitsi työyhteisölle, myös itselleni tulevaisuutta ajatellen. 

7.1 Keskeiset tutkimustulokset ja jatkotutkimusaiheet

Keskeisimpiin  tutkimustuloksiin  kuuluu,  että  tämän tutkimuksen tulokset  ovat 

lähes  suoraan  verrattavissa  koko  kirkon  sisällä  tehtyyn  työolobarometrin 

tuloksiin. Lähes kaikki vastaajat ovat olleet sitä mieltä, että he tekevät tärkeää ja 

merkityksellistä  työtä.  Tämä  onkin  yksi  merkittävimmistä  asioista  ajatellen 

työssä  jaksamista.  Mikäli  työntekijä  ei  kokisi  tekevänsä  tärkeää  ja 
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merkityksellistä työtä, ei hän jaksaisi kauaa työssään. 

Työn  mielekkääksi  kokeminen  ei  kuitenkaan  aina  takaa  sitä,  että  viihtyisi 

työssään ja työpaikka olisi ihanteellinen. Kirkon työolobarometriin vastanneista 

yli puolet kertoi, että heidän työpaikallaan on asioita, joista pitäisi puhua, mutta 

niistä  ei  ole  puhuttu  (Työturvallisuuskeskus  2012,  15).  Samankaltaisia 

vastauksia tuli  myös tässä tutkimuksessa, joskin vastaajien osuus oli  hieman 

alle  puolet.  Tässä  suhteessa  tutkimusympäristöni  voidaan  katsoa  olevan 

hieman avoimempi työpaikka kuin kirkko yleisellä tasolla. 

Diakoniatyöntekijöiden  koulutuksessa  painotetaan  erityisesti 

vuorovaikutustaitoja.  Siihen  nähden  kirkon  työolobarometrin  ja  tämän 

tutkimuksen  tulokset  avoimen vuorovaikutuksen  heikkoudesta  ovat  yllättäviä. 

Olisi  mielenkiintoista  selvittää,  mistä  asia  johtuu.  Molempiin  tutkimuksiin 

osallistuneet eivät olleet pelkästään diakoniatyöntekijöitä, joten asiaa voisi tutkia 

eri ammateista lähtien. Ehkä eroa löytyisi diakoniatyöntekijöiden ja esimerkiksi 

kirkon palvelusväen kokemuksissa vuorovaikutuksen avoimuudesta. 

Esimiestyöskentelyä  mittaavat  kysymykset  ovat  myös samansuuntaisia  tässä 

tutkimuksessa  ja  kirkon  työolobarometrissa.  Tulosteen  mukaan  yli  puolet 

vastanneista  pitää  esimiestä  oikeudenmukaisena  ja  ammattitaitoisena,  mutta 

myös  toisenlaisia  kokemuksia  löytyy.  Toisaalta,  työyhteisössä  ei 

lukumäärällisesti  ollut  paljon  työntekijöitä,  mutta  esimiehen  alaisuudessa  on 

monia erilaista työtä tekeviä työntekijöitä: diakoniatyöntekijöitä, vahtimestareita 

ja muun muassa asuttamistoiminnan sihteeri. Jokaisella on omat odotuksensa 

ja tarpeensa esimiehen suhteen, eikä parhainkaan esimies voi hallita monen eri  

erikoisalan työtehtäviä täydellisesti. 

Työntekijöiden motivaatio huomioida muut työyhteisön työntekijät ja auttaa heitä 

jaksamaan työssään näyttää olevan suorassa syy-seuraus -suhteessa siihen, 

ovatko työntekijät kokeneet itse saavansa apua ja myönnytyksiä, kun ovat niitä 

itse tarvinneet. Mikäli työntekijä kokee, että hän ei ole saanut itse tukea muilta 

työyhteisön  jäseniltä  omaan  työhönsä,  tai  hän  kokee  tulleensa 
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työpaikkakiusatuksi ja alistetuksi, ei häntä silloin myöskään kiinnosta ja motivoi 

muiden huomioiminen. Toisaalta, kun työntekijä on kokenut tulleensa kuulluksi 

ja arvostetuksi työpaikallaan, hänellä oli paljon enemmän motivaatiota tukea ja 

auttaa työkavereitaan. 

Tutkimuksessa tuli  esille  joitakin  konkreettisia  ehdotuksia,  joilla  yhteishenkeä 

voitaisiin parantaa. Keinoina esitettiin mm. yhteisiä lauluhetkiä ja illanviettoja. 

Ehdotetut  asiat  olivat  melko  pieniä,  mutta  yhteistä  niille  oli  se,  että  kaikissa 

tapauksissa  kyse  oli  rennossa  ilmapiirissä  yhdessä  työtovereiden  kanssa 

vietetyn  ajan  lisäämisestä.  Tarkoitus  näillä  on  hyvä,  mutta  arkisen  elämän 

toimintaan  pitäisi  myös  liittää  kunnon  keskustelua.  Työyhteisö  käy 

työnohjauksessa,  mikä  on  koettu  osassa  vastauksia  hyväksi  ja  toimiviksi 

ratkaisuiksi. Kaikki eivät kuitenkaan olleet sitä mieltä, että työnohjaus auttaisi, 

sillä  siellä  ei  heidän  mielestään  käsitellä  oikeita  asioita  oikeassa  hengessä, 

eivätkä kaikki työyhteisön jäsenet olleet sitoutuneet työnohjaukseen. 

Työyhteisön  parantaminen  lähtee  yksilöiden  halusta  parantaa  yhteystyötä. 

Voisinkin ehdottaa, että jokainen työyhteisön jäsen tutkisi omia asenteitaan ja 

kehittämishaasteitaan.  Vastauksissa  nousseet  ajatukset  ”Minua  ei  motivoi 

muiden huomioiminen” ja ”Olen tehnyt jo kaikkeni muiden eteen” kuvaavat hyvin 

suhtautumisesta  ja  arvostamisesta  muita  kohtaan.  Työn  luonteeseen  kuuluu 

asiakkaiden  palveleminen,  mutta  joskus  asiaa  pitää  lähestyä  oman  itsensä 

jaksamisen kannalta.  Omat tarpeet  ja rajoitukset  pitää oivaltaa ja  tuoda julki 

työyhteisössä.  Niistä  pitää  myös  pystyä  keskustelemaan  yhdessä  muiden 

kanssa.

Tämän tutkimuksen tuloksia voisi mielestäni verrata samaan aikaan toteutettuun 

asiakastyytyväisyyskyselyn  tuloksiin.  Sosionomi-diakoniopiskelija  Siru  Valli 

tekee  opinnäytetyötään  aiheesta,  joka  valmistunee  kevään  2013  aikana. 

Tuloksia  voisi  verrata keskenään ja  katsoa,  onko tutkimustuloksilla  yhteyksiä 

toisiinsa:  aistivatko  asiakkaat  työilmapiirin  ja  sen  muutokset.  Samoin 

työhyvinvointia  voisi  tutkia  muutaman  vuoden  päästä  uudestaan  ja  katsoa, 

kuinka  työyhteisö  on  edennyt  työhyvinvointiasioissaan,  mitkä  asiat  ovat 



49

paremmin ja missä on ehkä menty taaksepäin. 

7.2 Tutkimuksen eettisyys

Tutkimuksen  koko  prosessin  ajan  eettisyys  on  mukana.  Eettisen  ajattelun 

kuuluu lähteä jo suunnitteluvaiheessa, seurata kyselyn tekoa ja toteutusta aina 

tulosten käsittelyyn ja julkistamiseen. (Mäkinen 2006, 77.) 

Ensimmäisenä  tutkimuseettisessä  ajattelussa  nousee  suunnittelun  kohta. 

Eettiseltä  näkökannalta  tutkijan  tulee  ottaa  huomioon  toimeksiantaja  ja 

tutkimustulokset.  Entäpä  jos  tutkimustulokset  ovat  vaaraksi  tai  epäsuotuisat 

tutkimuksen antajalle? (Mäkinen 2006, 78-79.) Tässä opinnäytetyössä asia on 

huomioitu  niin,  että  työyhteisö,  jossa  tutkimus  on  suoritettu,  on  pyritty 

häivyttämään pois lukijan tiedosta täysin tietoisesti,  jottei  kyseinen työyhteisö 

leimaudu. 

Tutkimussuunnitelma ja tutkimuksen eettisyys on usein selvitettävä erikseen ja 

tutkimukseen  täytyy  saada  lupa  riippumattomalta  eettiseltä  toimikunnalta 

(Mäkinen  2006,  81).  Tämä  tutkimus  suoritettiin  kuitenkin  seurakunnan 

työyhteisön  sisällä,  joten  eettiseltä  työryhmältä  ei  tarvinnut  hakea 

tutkimuslupaa.  Tämä  kuitenkin  nosti  tutkimuksesta  tiedottamisen 

tutkimushenkilöille entistä tärkeämpään osaan. 

Koehenkilöillä  tarkoitetaan  tässä  opinnäytetyössä  diakoniatyön  työyhteisön 

jäseniä.  Heidän esimieheltään oli  kysytty  lupa tutkimuksen suorittamiseen ja 

hän  oli  kertonut  jo  alustavasti  tulevasta  tutkimuksesta  työyhteisölle.  Itseni 

mennessä työyhteisön jäseneksi kerroin ensimmäisellä viikolla lyhyesti tekeväni 

työhyvinvointiin  liittyvän  kyselytutkimuksen  heidän  parissaan,  johon 

osallistuminen on vapaaehtoista ja nimetöntä. Myöhemmin, kyselylomakkeiden 

jakamisen  yhteydessä,  pidin  tutkimuksesta  pidemmän  esittelyn  ja  esitin 

kyselylomakkeeni  heille.  Pääpiirteet  tutkimuksen  tarkoituksesta  ja 

vapaaehtoisuudesta olin kirjannut myös tutkimuslomakkeen saatteeksi. 
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Anonymiteetin  turvaaminen  ja  siitä  tutkittaville  tiedottaminen  onkin  erittäin 

tärkeää, jotta saataisiin mahdollisimman korkea vastausprosentti. Tähän hyviä 

tapoja ovat henkilökohtainen asiasta kertominen ja esimerkiksi ennakkokirjeen 

kirjoittaminen. (Mäkinen 2006, 92-94.)  Anonymiteettius lisää tutkijan vapautta 

käyttää  tutkimusaineistoa  ja  helpottaa  käsittelemään  arkojakin  aiheita 

objektiivisesti.  (Mäkinen  2006,  114.)  Usein  puhutaankin  siitä,  kuinka 

kyselylomakkeelle  voi  olla  hankala  saada  vastaajia  vastaamaan  avoimiin 

kysymyksiin.  Tätä  ongelmaa  ei  kuitenkaan  näyttänyt  olevan  tässä 

tutkimuksessa  vaan  anonymiteetin  suojin  tutkimushenkilöiden  oli  helpompi 

tuoda julki työyhteisönsä epäkohtia. 

Yhtä tärkeä asia asia anonymiteetin rinnalla on luotettavuus. Tähän liittyy muun 

muassa  tutkimushenkilöitä  tiedottaminen  siitä,  ketkä  kaikki  käsittelevät 

tutkimusaineistoa.  (Mäkinen  2006,  115-116.)  Opinnäytetyöni  suhteen  kerroin 

työyhteisön jäsenille, että ainoastaan minä tulen käsittelemän tutkimusaineistoa 

ja olen myös tehnyt niin. 

Tutkimuksen  eettiseen  käsittelyyn  ei  liity  pelkästään  tutkimusaineiston 

salassapito ja säilytys ennen tutkimustuloksen julkistamista vaan siihen liittyy 

myös  hävitys.  Tämän  opinnäytetyön  tutkimusaineisto  tuhottiin  opinnäytetyön 

valmistumisen jälkeen.

Haastattelututkimuksessa haastateltavalle on aina kerrottava, että hän voi jättää 

haastattelun kesken, kun siltä tuntuu (Mäkinen 2006, 95). Kyselylomakkeessa 

samankaltainen mahdollisuus avautuu sillä, että vastaajan ei ole pakko vastata 

kyselyyn. Tässä tutkimuksessa kaksi jätti vastaamatta kyselyyn eikä heille ole 

tullut siitä rangaistusta – eiväthän henkilöt ole edes tutkijan tiedossa. 

Eettisesti  oikein  julkaistu  tutkimus on  avoin  ja  kertoo  kaikki  tutkimustulokset 

tietenkin  anonymiteetin  huomioiden  (Mäkinen  2006,  121).  Tässä 

opinnäytetyössä  on  pyritty  tuomaan  jokaisen  vastaajan  näkökulmia  esille 

työhyvinvoinnista muuttamatta mitään. 
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7.3 Tutkimuksen luotettavuus

Kyselylomake jaettiin kaikille 12 työyhteisön jäsenelle,  mutta vastaaminen oli  

vapaaehtoista.  Tämä näkyy muun muassa siinä, että kaksi  kyselyn saanutta 

jätti  vastaamatta  kyselyyn.  Kymmenen  vastausta  on  kuitenkin  hyvin  kattava 

otos työyhteisöstä ja yleistettävissä koko työyhteisöön. Kuitenkin näin pienessä 

määrässä  tutkittavia  kahdenkin  vastauskokonaisuuden  lisääminen  voisi 

horjuttaa tutkimustuloksia hyvinkin radikaalisti suuntaan tai toiseen.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että osa työyhteisön sisällä vallitsevasta kaaoksesta 

saattaisi  johtua siitä, että työyhteisö oli  hiljattain saanut monia uusia jäseniä. 

Heillä  oli  vielä  ryhmäytyminen kesken.  Tämä vaikuttaa osaltaan tutkimuksen 

luotettavuuteen,  sillä  mikäli  yhdelläkin  vastaajista  oli  vasta  perehdytyskausi 

menossa tai hän ei muutoin ollut vielä ehtinyt tottua työyhteisön tapoihin, hän 

saattoi vältellä kyselyyn vastaamista tai vastata moniin kohtiin ”en tiedä” tai ”en 

ole tehnyt mitään”. 

Tutkimuksessa annettiin tutkimuskysely myös esimiehelle, sillä hän oli vahvasti 

läsnä  työyhteisön  arjessa.  Näin  ollen  häntä  ei  voinut  jättää  tutkimuksen 

ulkopuolelle.  Tämä saattaa kuitenkin osaltaan vääristää esimiestyöskentelyyn 

liittyviä  tuloksia,  sillä  mikäli  hän  vastasi  kyselyyn,  on  hän  vastannut  näihin 

omasta esimiehen näkökulmastaan.

Tutkimus  on  toistettavissa  käyttäen  samoja  kyselylomakkeita  ja 

analysointitapoja  kuin  itse  olen  käyttänyt,  pienin  parannuksin.  Tutkimuksen 

luotettavuus  kärsii,  mikäli  jokin  kyselylomakkeen  kysymyksistä  oli  huonosti 

aseteltu  ja  vaikeaselkoinen  (Kananen  2008,  83–84).  Valitettavasti  näin  on 

käynyt tässä tutkimuksessa kysymyksen kaksi kohdalla. Muuttaisin kysymystä 

kaksi kyselylomakkeessa niin, että siitä tulisi kaksi erillistä kysymystä: ”Poimi 

edellisestä  kysymyksestä  2  mielestäsi  tärkeintä  asiaa,  jotka  vaikuttavat 

positiivisesti  työilmapiiriin  työpaikallasi.  Perustele  vastauksesi”  ja  ”Poimi 

edellisestä kysymyksestä 2 mielestäsi  tärkeintä asiaa,  jotka koet  vaikuttavan 

omaan työssä jaksamiseesi.  Perustele vastauksesi.”  Tämä muutos olisi  hyvä 
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tehdä sen takia, että kysymyksenasettelu oli liian pitkä ja mutkikas. Vastaajat 

olivat poimineet kysymyksestä yksi tai  kaksi väittämää neljän sijasta,  eivätkä 

kertoneet,  vastasivatko nämä kaksi väittämää kumpaankin pyydettyyn asiaan 

vai vain toiseen – ja kumpaan näistä. 

Aineistoa  kerättiin  ja  analysoitiin  teemoittelun  avulla.  Kyselylomake  oli 

suunniteltu  kolmen  pääteeman  mukaisesti.  Tutkimusaineistoa  käsiteltiin  niin, 

että  jokainen  erillinen  vastaaja  huomioitiin  erikseen  ja  osana  suurempaa 

kokonaisuutta.  Tulokset  on  esitetty  graafisesti  pääteemojen  mukaisesti  ja 

kuvioiden tuloksia selventämään poimin avoimista vastauksista aihetta kuvaavia 

ilmauksia.  Suorat  lainaukset  vastaajilta  on  pyritty  käsittelemään  niin,  että 

yksittäistä vastaajaa ei pysty tunnistamaan. 

Tutkimuskysymyksiini  sain  vastaukset.  Kuitenkin,  ideani  siitä,  että  jokainen 

vastaaja  haastaisi  itseään  pohtimaan,  mitä  itse  voisi  tehdä  toisin,  jäi 

vajavaiseksi.  Työyhteisön  muiden  työntekijöiden  kehittäminen  oli  helpompaa 

kuin oman itsensä muuttaminen. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tärkeää on yleistettävyys.  Kuten aiemminkin 

totesin,  tulos  on  yleistettävissä  koko  työyhteisöä  kattavaksi  vastaukseksi. 

Kuitenkaan laajempaan yleistykseen tutkimus ei pysty ilman, että sitä verrataan 

ensin muihin tutkimuksiin. Kun tätä opinnäytetyötä verrataan esimerkiksi kirkon 

työolobarometriin  tai  sairaaloiden  teettämiin  henkilöstöbarometreihin,  ja 

todetaan  tulosten  olevan  edes  vähän  saman  kaltaisia,  voidaan  tämän 

opinnäytetyön tuloksen katsoa olevan yleistettävissä laajempaankin ryhmään. 
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LIITTEET

1. Työhyvinvointikysely
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LIITE 1, TYÖSSÄJAKSAMISEN KYSELY

 

Arvoisat erityisdiakonian työntekijät! 

Olen  ollut  työyhteisössänne  seurakuntaharjoittelujaksolla  noin  seitsemän 

viikkoa  diakonissa-opiskelijana.  Harjoittelujakson  lisäksi  tarkoituksenani  on 

toteuttaa  keskuudessanne  opinnäytetyötä  työssä  jaksamisesta  ja 

työhyvinvoinnistanne.  Työhyvinvointi  voidaan  jakaa  neljään  osa-alueeseen: 

osaaminen, vointi, rakenne ja työyhteisö. Näkökulmana, josta lähestyn aihetta, 

on  työyhteisönne  tuki  ja  työntekijän  oma  vastuunkantaminen  työyhteisön 

ilmapiiristä.  Uskon  tutkimuksen  olevan  ajankohtainen  ja  työyhteisöä  tukeva. 

Pyydän käyttämään hieman aikaanne kyselyn täyttämiseen. Mikäli haluat sanoa 

vielä jotakin muuta asiaan liittyvää kyselyn ulkopuolelta, voit tulla juttelemaan 

kanssani  loppuharjoitteluni  aikana.  Kysely  toteutetaan  nimettömästi  ja 

käsitellään  luottamuksellisesti.  Vastaukset  saatte  työyhteisönä  kuulla  vuoden 

2012  yhdessä  työkokouksessanne  riippuen  siitä,  koska  opinnäytetyöni 

valmistuu. 

Kiittäen

Saila Anolin
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1. Arvioi seuraavien lauseiden paikkansapitävyyttä työpaikalla asteikolla 1-5 (5 

pitää  täysin  paikkansa,  4  pitää  melko  hyvin  paikkansa,  3  pitää  paikkansa 

keskinkertaisesti,  2  pitää  paikkansa  melko  huonosti,  1  ei  pidä  ollenkaan 

paikkansa)

Työilmapiiri on työntekijää tukevaa 5       4       3       2          1

Työntekijät kannustavat toisiaan 5       4       3       2          1

Yhteistyö työpaikallani toimii 5       4       3       2          1

Esimies kunnioittaa alaisiaan 5       4       3       2          1

Esimies on kannustava ja tukee työntekijää 5       4       3       2          1

Työyksikön tiedonkulku on moitteetonta 5       4       3       2          1

Koen työni merkitykselliseksi 5       4       3       2          1

Koen toimintani työyhteisöä tukevaksi 5       4       3       2          1

Minua kuunnellaan työpaikallani 5       4       3       2          1

Mielipiteeni otetaan huomioon päätöksenteossa 5       4       3       2          1

Koen päätöksenteon oikeudenmukaiseksi 5       4       3       2          1

Kaikki pitävät kiinni sovituista asioista 5       4       3       2          1

Teen parhaani työyhteisön hyvän ilmapiirin eteen 5       4       3       2          1

Seuraavien  kysymysten  vastauksia  voit  jatkaa  myös  vastauspaperin 

kääntöpuolelle!

2. Poimi edellisestä kysymyksestä 2 mielestäsi tärkeintä asiaa, jotka vaikuttavat 

positiivisesti työilmapiiriin työpaikallasi ja 2 mielestäsi tärkeintä asiaa, jotka koet 

vaikuttavan omaan työssä jaksamiseesi. Perustele vastauksesi.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Millaiseksi koet työhyvinvointisi?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Kuvaa työkavereidesi yhteyttä työhyvinvointiisi. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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5. Oletko kokenut joitakin asioita työyhteisössäsi erityisen raskaaksi? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. Mikä auttaa/motivoi sinua jaksamaan työssäsi? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7. Millaisia toimia työyhteisösi hyvinvoinnin eteen on tehty? Ovatko ne riittäviä? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8.  Mitä  itse  olet  tehnyt  työilmapiirin  ja  muiden  työhyvinvoinnin  edistämisen 

eteen? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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9.  Oletko  kokenut  työpaikalla  työpaikkakiusaamista  tai  huomannut  sitä 

työyhteisössäsi? Millaista? Miten siihen on puututtu? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10. Onko työyhteisössänne ollut työuupumusta? Miten siihen on reagoitu? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

11. Mitä mielestäsi tulisi tehdä työyhteisössäsi työhyvinvoinnin parantamiseksi? 

Mitä itse voisit tehdä?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

12. Haluatko sanoa vielä jotakin muuta työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiisi  

liittyen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Kiitos  vastauksistasi!  Voit  palauttaa  kyselyn  suljetussa  kirjekuoressa  3. 

kerroksen Opiskelija-lokeroon. 


