
KYSELYLOMAKE: FSD2829 KIRKON TYÖNTEKIJÖIDEN HENGELLINEN HYVINVOINTI 2012

QUESTIONNAIRE: FSD2829 SPIRITUAL WELL-BEING OF CHURCH WORKERS 2012

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

Tämä kysely selvittää kirkon työntekijöiden hengellisen elämän hoitamiseen ja sen tukemiseen kohdistuvia 
tarpeita ja toiveita. Kyselyn toteuttaa Pyhä-painopiste. Valmistuttuaan kyselyn tulokset ovat kirkon 
keskushallinnon ja seurakuntien käytössä.  
 
Kysely toteutetaan nimettömänä Webropol-nettilomakkeella. Kysely sisältää kysymyksiä liittyen 
työntekijöiden hengellisyyteen sekä hengellisen elämän tukemiseen. Siihen vastaaminen vie noin 15 
minuuttia. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Kyselyyn pääset viestin alla olevasta linkistä. Kysely 
toteutetaan suomeksi ja ruotsiksi. Voit itse valita kyselyn kielen.  
 
Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kolme kirjapakettia. Mikäli haluat osallistua arvontaa, voit jättää 
yhteystietosi kyselyn lopuksi. Kyselyn vastausten anonymiteetti säilyy, vaikka jätät yhteystietosi, eikä 
yhteystietoja ja kyselyn vastauksia ole mahdollista yhdistää.  
 
Mikäli kaipaat lisätietoja, voit olla yhteydessä Riikka Myllykseen (riikka.myllys@evl.fi, 050 559 1666). 
 
Kyselyyn pääset tästä: 
 

 
Kirkon työntekijöiden hengellisen elämän tukeminen 
 
I Taustatiedot 
 
1. Ikäsi * 
Vähemmän kuin 25 vuotta 
25 - 29 vuotta 
30 - 34 vuotta 
35 - 39 vuotta 
40 - 44 vuotta 
45 - 49 vuotta 
50 - 54 vuotta 
55 - 59 vuotta 
60 - 64 vuotta 
Enemmän kuin 65 vuotta 
 
2. Sukupuolesi * 
Nainen 
Mies 
 
3. Työtehtäväsi * 
Kirkkoherra 
Muu pappi 
Lehtori 
Kanttori 
Diakoniatyöntekijä 
Nuorisotyönohjaaja 
Lapsityönohjaaja 
Lastenohjaaja 
Lähetyssihteeri 
Talouspäällikkö (tai vast.) 
Muu talouden ja hallinnon työntekijä 
Hautausmaatyö 
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Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö 
Kirkon keskushallinnon tai hiippakunnan johto- tai asiantuntijatehtävä 
Muu kirkon keskushallinnon tai hiippakunnan tehtävä 
Jokin muu 
 
4. Toimintaympäristösi * 
Kaupunkimainen 
Maaseutumainen 
 
5. Hiippakunta, jonka alueella työskentelet * 
Turku 
Tampere 
Oulu 
Mikkeli 
Porvoo 
Kuopio 
Lapua 
Helsinki 
Espoo 
En toimi seurakunnassa / hiippakunnassa 
 
6. Kuinka pitkään olet työskennellyt kirkossa tai kirkollisten järjestöjen palveluksessa? * 
Alle 3 vuotta 
3 - 5 vuotta 
6 - 10 vuotta 
11 - 20 vuotta 
21 - 30 vuotta 
Yli 30 vuotta 
 
7. Kuinka pitkään olet työskennellyt muun työnantajan palveluksessa? * 
Alle 5 vuotta 
5 - 10 vuotta 
11 - 20 vuotta 
21 - 30 vuotta 
Yli 30 vuotta 
 
8. Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet työhösi kokonaisuudessaan? * 
Erittäin tyytyväinen 
Melko tyytyväinen 
En tyytyväinen enkä tyytymätön 
Melko tyytymätön 
Erittäin tyytymätön 
 
9. Millainen on työmääräsi suhteessa jaksamiseesi? * 
Töitä on aivan liikaa, joten uuvun niiden alla 
Töitä on liikaa ja välillä en oikein jaksa 
Töitä on paljon, mutta enimmäkseen jaksan niiden kanssa 
Töitä on sopivasti 
Jaksaisin enemmänkin 
 
10. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? * 
En kuulu 



 

 

En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita 
Kuulun jossain määrin 
Kuulun kiinteästi 
 
Vanhoillislestadiolaisuus 
Muu lestadiolaisuus 
Evankelinen liike (SLEY) 
Evankelinen liike (ELY) 
Länsi-Suomen rukoilevaisuus 
Rukoilevaisen kansan yhdistys 
Herännäisyys 
Kansan Raamattuseura 
Kansanlähetys 
Suomen Raamattuopisto 
Opiskelija- ja Koululaislähetys 
Muu ns. viides herätysliike 
Karismaattinen liike 
Tuomasyhteisö 
Hiljaisuuden ystävät 
Taizélaisuus 
Paavalin synodi 
Luther säätiö 
Tulkaa kaikki –liike 
Muu kristillinen yhteisö 
Muu uskonnollinen traditio 
 
II Kirkon työntekijän hengellisyys 
 
11. Miten tärkeä usko on sinulle? * 
Ei ollenkaan tärkeä 
Vain vähän tärkeä 
Jonkin verran tärkeä 
Melko tärkeä 
Erittäin tärkeä 
 
12. Tärkein hengellinen yhteisö sinulle on * 
Oman kotiseurakuntani jumalanpalvelusyhteisö 
Muun ev. lut. seurakunnan jumalanpalvelusyhteisö 
Työpaikkani jumalanpalvelusyhteisö 
Herätysliikkeeni 
Hengellinen ystäväpiiri 
Muu kristillinen yhteisö 
Muu yhteisö 
Kirjat 
Verkkoyhteisö 
Jokin muu 
Ei mikään 
 
13. Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi * 
En ollenkaan 
Vähän 
Jonkin verran 



 

 

Melko paljon 
Erittäin paljon 

 
Työyhteisöstäni 
Työtehtävistäni 
Kotiseurakunnastani 
Rovastikunnastani 
Hiippakunnasta / tuomiokapitulilta 
Herätysliikkeistä 
Muusta kristillisestä yhteisöstä 
Verkkoyhteisöiltä ja -sivustoilta 
Jumalanpalveluselämästä 
Sakramenteista 
Raamatusta 
Rukouksesta 
Hengellisistä kokemuksista 
Vaelluksilta tai matkoilta pyhille paikoille 
Hengellisilta kesäjuhlilta 
Retriiteistä 
Hengellisen ohjauksen ryhmästä 
Yksityisestä hengellisestä ohjauksesta 
Pienpiireistä 
Sanan ja rukouksen illoista yms. 
Karismaattisista kokemuksista 
Uushenkisyydestä 
Muista uskonnollisista traditioista 
Musiikista ja laulusta 
Taiteesta (kuvataide, luova ilmaisu tms.) 
Kirjallisuudesta 
Luonnosta 
Perheestä 
Ystävistä 
     
14. Kuinka usein luet Raamattua työtehtäviin liittyen? * 
Päivittäin 
Useamman kerran viikossa 
Vähintään kerran viikossa 
Vähintään kerran kuukaudessa 
Vähintään kerran vuodessa 
Harvemmin tai ei koskaan 
 
15. Kuinka usein luet Raamattua työtehtävien ulkopuolella? * 
Päivittäin 
Useamman kerran viikossa 
Vähintään kerran viikossa 
Vähintään kerran kuukaudessa 
Vähintään kerran vuodessa 
Harvemmin tai ei koskaan 
 
16. Kuinka usein luet muuta hengellistä kirjallisuutta työtehtäviin liittyen? * 
Päivittäin 
Useamman kerran viikossa 



 

 

Vähintään kerran viikossa 
Vähintään kerran kuukaudessa 
Vähintään kerran vuodessa 
Harvemmin tai ei koskaan 
 
17. Kuinka usein luet muuta hengellistä kirjallisuutta työtehtävien ulkopuolella? * 
Päivittäin 
Useamman kerran viikossa 
Vähintään kerran viikossa 
Vähintään kerran kuukaudessa 
Vähintään kerran vuodessa 
Harvemmin tai ei koskaan 
 
18. Kuinka usein rukoilet työtehtäviin liittyen? * 
Päivittäin 
Useamman kerran viikossa 
Vähintään kerran viikossa 
Vähintään kerran kuukaudessa 
Vähintään kerran vuodessa 
Harvemmin tai ei koskaan 
 
19. Kuinka usein rukoilet työtehtävien ulkopuolella? * 
Päivittäin 
Useamman kerran viikossa 
Vähintään kerran viikossa 
Vähintään kerran kuukaudessa 
Vähintään kerran vuodessa 
Harvemmin tai ei koskaan 
 
20. Kuinka usein osallistut jumalanpalvelukseen työtehtävissä? * 
Päivittäin 
Useamman kerran viikossa 
Vähintään kerran viikossa 
Vähintään kerran kuukaudessa 
Vähintään kerran vuodessa 
Harvemmin tai ei koskaan 
 
21. Kuinka usein osallistut jumalanpalvelukseen työtehtävien ulkopuolella? * 
Päivittäin 
Useamman kerran viikossa 
Vähintään kerran viikossa 
Vähintään kerran kuukaudessa 
Vähintään kerran vuodessa 
Harvemmin tai ei koskaan 
 
22. Miten tärkeää sinulle on...? * 
Ei ollenkaan tärkeää 
Vähän tärkeää 
Jonkin verran tärkeää 
Melko tärkeää 
Erittäin tärkeää 

 



 

 

Rukous ja hiljainen mietiskely 
Messu ja muu jumalanpalveluselämä 
Raamattu 
Uskon sisällöt 
Ekumenia 
Seurakuntayhteys 
Lähimmäisyys ja ihmissuhteet 
Palvelu ja auttaminen 
Vastuu luomakunnasta 
Ihmisoikeuskysymykset 
Rauha ja globaali oikeudenmukaisuus 
 
23. Kenen kanssa keskustelet itsellesi merkityksellisistä hengellisistä kysymyksistä? * 
En koskaan 
Harvoin 
Silloin tällöin 
Melko usein 
Usein 

 
Työtoverien 
Esimiehen 
Seurakuntalaisten 
Ystävien 
Puolison/kumppanin 
Ohjaajan (heng.ohjaaja/matkakumppani, työnohjaaja, mentori, sielunhoitaja jne.) 
Hengellisen vertaisryhmän 
Virtuaaliryhmän 
 
24. Mistä etsit apua kriisin tai ahdistuksen aikana? * 
En koskaan 
Harvoin 
Silloin tällöin 
Melko usein 
Usein 
 
Rukouksesta 
Jumalanpalveluksesta 
Raamatusta 
Kristillisestä kirjallisuudesta 
Hengellisestä keskustelusta 
Hengellisestä musiikista 
Verkkoyhteisöistä ja -sivustoilta 
Luonnosta 
      
25. Jos etsit apua jostain muusta, niin mistä? 
 
26. Miten koet hengellisyytesi muuttuneen viime vuosien aikana? * 
Hengellisyyteni on syventynyt 
Olen etääntynyt hengellisyydestä 
Ei mainittavaa muutos - Jos valitset tämän, et vastaa seuraavaan kysymykseen 
 
 



 

 

27. Missä määrin seuraavat kuvaavat oman hengellisyytesi muutosta viime vuosien aikana? 
Paljon vähemmän kuin aiemmin 
Hieman vähemmän kuin aiemmin 
Ei muutosta 
Hieman enemmän kuin aiemmin 
Paljon enemmän kuin aiemmin 
 
Rukoilen 
Luen Raamattua 
Käyn jumalanpalveluksissa 
Hiljaisuus ja mietiskely on minulle tärkeää 
Autan lähimmäistä arjessa 
Kirkon usko on minulle tärkeää 
Luomakunnan kysymykset ovat minulle tärkeitä 
Globaali oikeidenmukaisuus on minulle tärkeää 
Ammennan uushenkisyydestä tai muiden uskontojen perinteestä 
 
28. Missä määrin seuraavat vaikuttavat omaan hengellisyyteesi? * 
Hyvin negatiivisesti 
Hieman negatiivisesti 
Ei ollenkaan 
Hieman positiivisesti 
Hyvin positiivisesti 
 
Kirkon jäsenmäärän väheneminen 
Kirkossa tapahtuvat rakennemuutokset 
Kirkon keskusteluilmapiiri 
Hengellisen tarjonnan moninaisuus 
Yhteiskunnan asenteet kirkkoa kohtaan 
Uusateismin nousu 
Työssä ja elämässä kohdattu kärsimys ja pahuus 
     
29. Mitkä ovat olleet sinulle tärkeimpiä hengellisen elämän vaikuttajia? * 
Ei ollenkaan 
Vähän 
Jonkin verran 
Melko paljon 
Erittäin paljon 
 
Lapsuudenkoti 
Kerhot, koulu, rippikoulu jne. 
Opiskelu 
Tärkeät ihmiset 
Tärkeä hengellinen kokemus 
Hengelliset yhteisöt 
Raamattu ja kirjallisuus 
Oma elämänhistoria 
 
III Kirkon työntekijän hengellisen elämän tukemisen tarpeet 
 
30. Miten seuraavat kuvaavat kokemustasi kirkossa työskentelystä? * 
Täysin eri mieltä 



 

 

Osittain eri mieltä 
Siltä väliltä 
Osittain samaa mieltä 
Täysin samaa mieltä 
 
Kirkko on minulle työpaikka muiden joukossa 
Haluan työskennellä erityisesti kirkossa 
Kirkko/kirkossa työskentely on minulle ilon ja inspiraation lähde 
Kirkko/kirkossa työskentely on ollut minulle pettymys 
Kirkko on työyhteisöni hyvässä ja pahassa 
 
31. Tarvitsetko kirkkoa hengellisen elämäsi hoitamiseen? * 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
32. Missä määrin toivot saavasi tukea hengelliseen elämääsi * 
En ollenkaan 
Vähän 
Jonkin verran 
Melko paljon 
Erittäin paljon 
 
Työyhteisöltäni 
Esimieheltäni 
Kotiseurakunnaltani 
Rovastikunnaltani 
Hiippakunnasta / tuomiokapitulista 
Muusta kristillisestä yhteisöstä 
Hengellisestä ohjauksesta 
Kirkollisilta verkkoyhteisöiltä ja -sivustoilta 
 
33. Tarjoaako kirkko työnantajana riittävästi mahdollisuuksia hengellisen elämän hoitamiseen? * 
Kyllä 
Ei 
 
34. Voitko käyttää työaikaasi * 
Kyllä 
Ei 
 
Raamatun lukemiseen 
Rukoukseen 
Jumalanpalveluselämään 
Retriittiin 
Hengelliseen ohjaukseen 
Omaa hengellisyyttäni tukevaan koulutukseen 
Hengellisiin valtakunnallisiin tapahtumiin 
 
35. Onko kirkko työnantajana on tähän mennessä tukenut hengellistä elämääsi seuraavilla tavoilla? * 
Ei ollenkaan 
Työnantaja on rohkaissut osallistumaan / hoitamaan 
Työnantaja on maksanut osallistumisen 



 

 

Työnantaja on järjestänyt itse 
 
Hengellinen ohjaus 
Sielunhoito 
Työnohjaus 
Erilaiset retriitit 
Hengellisen ohjauksen tai matkakumppanuuden ryhmät 
Koulutus ja tapahtumat 
Yleinen hengellisyyden hoitaminen 
     
36. Missä määrin työyhteisösi keskinäisissä kokouksissa on mukana seuraavia hengellisiä elementtejä * 
Ei koskaan 
Harvoin 
Satunnaisesti 
Säännöllisesti 
 
Rukous 
Raamatun luku 
Virsi / hengellinen laulu 
Hartaus 
Kokemusten jakaminen 
Hengellisistä kysymyksistä keskustelu 
Jumalanpalvelus /ehtoollinen 
 
37. Kuka vastaa työkokousten hengellisen sisällön toteuttamisesta? * 
Esimies 
Joku muu työntekijä 
Hengelliset työntekijät vuorollaan 
Papit vuorollaan 
Kaikki halukkaat vuorollaan 
Kaikki vuorollaan 
Vaihtelevasti 
 
38. Minkälaista hengellisen elämän tukea kaipaat kirkolta työnantajana? * 
En 
Ehkä 
Kyllä 
 
Hengellinen ohjaus 
Rukouselämän tukeminen 
Raamatun käyttöön innostaminen 
Sielunhoito 
Uskoon liittyvien epäilyjen käsittely 
Hiljaisuuteen opastaminen 
Hengellistä identiteettiä vahvistava koulutus 
Yleinen hengellisen elämän tukeminen 
Henkilökohtaisissa ongelmissa ja kriiseissä tukeminen 
Elämäntapaan liittyvissä valinnoissa tukeminen 
 
39. Jos kaipaat hengellistä ohjausta, millaista toivot sen olevan (voit valita useita vaihtoehtoja)? 
Henkilökohtaista ohjausta 
Ryhmässä tapahtuvaa ohjausta 



 

 

Hiljaisuuden retriittiä 
Koulutusta 
Hiljaisuuden päivää 
 
40. Mitä muuta haluat kertoa hengellisestä elämästäsi ja sen tukemisen tarpeista? 
 
KIITOS KYSELYYN OSALLISTUMISESTA! Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 3 kirjapalkintoa. Mikäli 
haluat osallistua arvontaan, jätä yhteystietosi. Vaikka jättäisit yhteystietosi, kyselyn vastaukset käsitellään 
nimettöminä. 


