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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 samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Kysely
hengellisestä
elämästä
verkossa

I. Taustatiedot
*1. Sukupuolesi?

*3. Työskentelyhiippakunta

Nainen

Turun arkkihiippakunta

Mies

Tampereen hiippakunta

*2. Mihin ikäryhmään kuulut?
Alle 30 vuotta
30-39 vuotta
40-49 vuotta
50-59 vuotta
Yli 60 vuotta

*4. Mihin kokoluokkaan seurakuntasi
kuuluu?
Alle 4 000 henkeä
4 001-8 000 henkeä

Oulun hiippakunta
8 001-15 000 henkeä
Mikkelin hiippakunta
15 000-20 000 henkeä
Porvoon hiippakunta
Yli 20 000 henkeä
Kuopion hiippakunta
Työskentelen kirkon keskushallinnossa
Lapuan hiippakunta
Työskentelen kirkollisessa järjestössä
Helsingin hiippakunta
Jokin muu, mikä
Espoon hiippalunta
En toimi seurakunnassa/hiippakunnassa

*7. Työtehtäväsi
Kirkkoherra

*5. Työskentelypaikkakuntasi
Kaupunki
Maaseutu
Ei sovellu minuun

Muu pappi
Lehtori
Kanttori
Diakoniatyöntekijä
Nuorisotyönohjaaja

*6. Miten pitkään olet työskennellyt kirkon
tai kirkollisen järjestön palveluksessa?

Lapsityönohjaaja
Lastenohjaaja

Alle 5 vuotta
Lähetyssihteeri
5-10 vuotta
Talouspäällikkö (tai vast.)
11-20 vuotta
Muu talouden ja hallinnon työntekijä
21-30 vuotta
Hautausmaatyö
Yli 30 vuotta
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö
Kirkon keskushallinnon tai hiippakunnan
johto- tai asiantuntijatehtävä
Muu kirkon keskushallinnon tai
hiippakunnan tehtävä
Jokin muu, mikä

8 Kuinka usein luet Raamattua tai
hengellistä kirjallisuutta omaksi
henkilökohtaiseksi hartaudeksesi?

9. Kuinka usein rukoilet omassa
henkilökohtaisessa elämässäsi?

10. Kuinka teologisesti konservatiiviseksi
tai liberaaliksi koet itsesi kirkon piirissä?

Useita kertoja päivässä

Konservatiiviseksi

Päivittäin

Jokseenkin konservatiiviseksi

Useita kertoja viikossa

Ei kumpaakaan

Vähintään kerran viikossa

Jokseenkin liberaaliksi

Vähintään kerran kuukaudessa

Liberaaliksi

Vähintään kerran vuodessa

En osaa sanoa

Päivittäin
Useita kertoja viikossa
Vähintään kerran viikossa
Vähintään kerran kuukaudessa
Vähintään kerran vuodessa
Harvemmin tai ei koskaan
Harvemmin tai ei koskaan

11. Seuraavassa on lueteltu ev. lut. kirkossa vaikuttavia herätysliikkeitä ja muita uskonnollisia liikkeitä.
Missä määrin koet niiden olevan hengellinen viitekehyksesi?
En kuulu
Evankelisuus (SLEY)
Evankelisuus (ELY)
Herännäisyys
Länsi-Suomen rukoilevaisten
yhdistys
Suomen rukoilevaisen kansan
yhdistys
Vanhoillislestadiolaisuus
Muu lestadiolaisuus
Kansan Raamattuseura
Suomen Raamattuopisto
Evankelisluterilainen
Kansanlähetys
Opiskelija- ja koululaislähetys
Muu ns. viides herätysliike
Tuomasyhteisö
Taizélaisuus
Hiljaisuuden liike
Karismaattinen liike
Paavalin synodi
Luther-säätiö
Tulkaa kaikki -liike
Kyrkans ungdom
Oasrörelsen
Jokin muu

En kuulu, mutta
ajattelussani on
vaikutteita

Kuulun
löyhästi

Kuulun En osaa
kiinteästi sanoa

II. Työn organisointi
*12. Onko sinulla käytössäsi työnantajan
hankkima tietokone?

*13. Onko omassa työkoneessasi
mahdollisuus internetin käyttöön?

Kyllä

Kyllä

Ei, miksi?

Ei, miksi?

16. Mistä syystä aloitit työskentelyn
sosiaalisessa mediassa? Valitse yksi tai
useampi.
Esimies kannusti
Halusin itse
Pyyntö tuli HEV-hankkeesta

14. Paljonko käytät päivässä aikaa
verkossa ja sosiaalisessa mediassa
vapaa-ajallasi? (ei työtehtävissä)

*15. Minulla on sovittua työaikaa
sosiaalisessa mediassa...
Alle 1 tunti

En lainkaan
1-2 h viikossa
Alle 1 tunti

Työkaveri suositteli
Seurakuntalaiset ovat toivoneet
Ajauduin sinne
Jokin muu syy, mikä?

2-4 h viikossa
1-2 tuntia
4-8 h viikossa
2-4 tuntia

17. Työaikani sosiaalisessa mediassa...
Enemmän, kuinka paljon?

4-6 tuntia

Riittää hyvin

6-8 tuntia
Ei lainkaan

Ei riitä sovittuihin työtehtäviin, syynä on...

enemmän kuin 8 tuntia
Teen verkkotyötä vapaa-ajalla

18. Arvioi miten verkossa yhteensä käyttämäsi aika jakaantuu erilaisiin tehtäviin (huomioi sekä työ- että
vapaa-ajankäyttö)
En käytä
lainkaan
aikaa
Tiedonhaku
Uutisten lukeminen ja
verkkolehtien seuraaminen
Verkkokeskustelu
Blogin kirjoittaminen
Blogien lukeminen
Yhteisöpalvelut kuten
Facebook
Videoiden katselu
Sähköposti
Yhteydenpito tuttavien
kanssa pikaviestinten avulla
(Skype, Messenger tms.)
Asiointi (esim.
pankkipalvelut,
kirjastopalvelut jne.)
Jokin muu

Vie hyvin
Vie hyvin
Vie jokseenkin Vie jokseenkin
En
pienen
suuren
pienen osan suuren osan
osaa
osan
osan
ajasta
ajasta
sanoa
ajasta
ajasta

19. Jos et työskentele lainkaan
sosiaalisessa mediassa, mikä siihen on
syynä? Valitse yksi tai useampia
vaihtoehtoja.

20. Millainen on työmääräsi nykyisissä
tehtävissäsi suhteessa jaksamiseesi?
Jaksaisin enemmänkin

Esimieheni ei ole velvoittanut
Se ei ole mielestäni työtä

Töitä on sopivasti
Töitä on paljon, mutta enimmäkseen
jaksan niiden kanssa

Nykyinenkään työaikani ei riitä
Töitä on liikaa, aina en oikein jaksa
Se vaatisi liikaa uuden opiskelua
Töitä on aivan liikaa, joten uuvun niiden
Minulla ei ole sopivia työvälineitä

alla

En yksinkertaisesti halua
En ole tullut ajatelleeksi
Jokin muu syy, mikä?

21. Millaista työtä virkaseurakunnassasi/työyhteisössäsi on tehty sosiaalisessa mediassa?
Kyllä
Jumalanpalveluksien verkkolähetykset
Verkkokeskustelua seurakunnan omalla verkkosivulla, esim.
keskustelualue
Verkkokeskustelua paikallisilla sivustoilla esim paikallislehti
Verkkokeskustelua valtakunnallisissa palveluissa esim.
Suomi24
Seurakunnan ryhmä/ sivu Facebookissa
Nuorten kohtaaminen verkossa esim. Facebookissa
reaaliaikaisesti
Rippikouluryhmät sosiaalisessa mediassa verkkoyhteisöissä
Kirkon yhteisiä sosiaalisen median palveluja on mainostettu
seurakunnan verkkosivuilla
Esirukouspalvelu verkkosivulla
Palautelomake verkkosivulla

22. Kenelle valtakunnallisen verkkotyön
koordinoinnin ja kehittämisen kirkossa
pitäisi kuulua? Valitse yksi tai useampia
Seurakunnat
Kirkkohallitus
Seurakuntayhtymät
Järjestöt
Tuomiokapitulit
Ei kenellekään
Jokin muu, mikä?

Ei

En osaa
sanoa

23. Missä seuraavat tehtävät tulisi mielestäsi kirkossa ensisijaisesti hoitaa?
En
Paikallisesti Valtakunnallisesti
HiippakunnallisestiRovastikunnallisesti osaa
seurakunnassa hallinnon tasolla
sanoa
Koulutukset
sosiaalisessa
mediassa
työskentelyyn
Sosiaalisessa
mediassa tehtävän
seurakuntatyön
kehittäminen
Uusien sosiaalisen
median palvelujen
rakentaminen
Työntekijöiden
rekrytointi kirkon
verkkotyöhön
Erilaisten
sosiaalisen median
palvelujen
markkinointi ja
mainostaminen
Työntekijöiden
työnohjaus kirkon
verkkotyöhön

24. Kuka seurakunnassasi/työyhteisössäsi
tekee työtä sosiaalisessa mediassa?
Merkitse kaikki joiden tiedät tekevän
tällaista työtä.
Tiedotuksesta ja viestinnästä vastaava
henkilö

25. Kenelle seurakunnan työ sosiaalisessa
mediassa mielestäsi pitäisi kuulua?
Valitse yksi tai useampia vaihtoehtoja.
Tiedotuksesta ja viestinnästä vastaava
henkilö
Nuorisotyönohjaaja

Nuorisotyönohjaaja
Lapsi- tai perhetyöntekijä
Lapsi- tai perhetyöntekijä
Papisto
Papisto
Kirkkoherra
Kirkkoherra
Diakoni
Diakoni
Kaikki työntekijät
Kaikki työntekijät
Ei kukaan
Ei kukaan
Joku muu, kuka?
Joku muu, kuka

26. Oletko osallistunut kirkon
työntekijöille tarkoitettuun sosiaalisen
median koulutukseen? (esim. Hengellinen
työ verkossa -koulutus, välinekoulutus,
chatkoulutus tms.)
En
Kyllä, mihin?

27. Mitä ajattelet osallistumastasi koulutuksesta?
Täysin
En samaa
samaa Samaa mieltä enkä eri
mieltä
mieltä

Eri mieltä

Täysin
En osaa
eri
sanoa
mieltä

Koulutus oli innostava
Sain koulutuksessa paljon tietoa
siitä, mitä seurakunnan
työntekijä voi tehdä verkossa
Koulutus lisäsi kiinnostustani
työskennellä verkossa
Haluaisin jatkossakin osallistua
sosiaalisen median koulutuksiin
En oppinut mitään uutta
Kirkon ei mielestäni pitäisi
järjestää tällaisia koulutuksia
Jag tycker inte att kyrkan bör
ordna sådana utbildningar

28. Mikäli et ole osallistunut sosiaalisen
median koulutuksiin, mikä siihen oli
syynä? Valitse yksi tai useampia.
Tiesin koulutuksista, mutta en ehtinyt
osallistua

29. Millaista tukea toivoisit sosiaalisessa
mediassa työskentelyyn jatkossa? Valitse
yksi tai useampia.
Sisältökoulutuksia verkkoauttamiseen
Sisältökoulutuksia blogien kirjoittamiseen

Tiesin koulutuksista, mutta en halunnut
osallistua
Esimieheni ei antanut lupaa osallistua
koulutukseen
En ole koskaan kuullutkaan sosiaalisen
median koulutuksista kirkossa
En halua jatkossakaan osallistua
sosiaalisen median koulutuksiin
Jokin muu syy, mikä?

Verkkokeskustelukoulutuksia
Välinekoulutuksia esim Facebookin tai
Twitterin käyttö
Työnohjausta
Etäosallistumismahdollisuus koulutuksiin
Esimiehen tukea
Wikipedian käyttökoulutusta
Kohdennettuja koulutuksia
työntekijäryhmille
Jokin muu, mikä

III. Käsitykset ja kokemukset verkossa tehtävästä
työstä

30. Seuraavassa on joukko väittämiä koskien työyhteisön suhtautumista verkkotyöhön. Kuinka samaa tai
eri mieltä olet niistä?
Täysin
En samaa
Täysin
En osaa
samaa Samaa mieltä enkä eri
Eri mieltä
eri
sanoa
mieltä
mieltä
mieltä
Esimieheni kannustaa työhön
sosiaalisessa mediassa
Työkaverini kannustavat minua
osallistumaan sosiaalisessa
mediassa
Olen kokenut painostusta
verkkotyöhön lähtemiseksi
Olen kokenut painostusta
verkkotyöstä jättäytymiseksi
Työyhteisössäni vain osalla on
mahdollisuus tehdä töitä
sosiaalisessa mediassa
Työyhteisössäni
kyseenalaistetaan sosiaalisessa
mediassa tehtävän työn
mielekkyyttä
Verkkotyöstä ei olla koskaan
puhuttu työyhteisössäni

31. Seuraavassa on joukko väittämiä koskien verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Kuinka samaa tai eri
mieltä olet niistä?
Täysin
En samaa
Täysin En
samaa Samaa mieltä enkä eri
Eri mieltä
eri
osaa
mieltä
mieltä
mieltä sanoa
Sosiaalinen media on olennainen
osa seurakuntatyötä
Kohtaan seurakuntalaisia mielelläni
sosiaalisessa mediassa
Kohtaan kirkkoon kuulumattomia
mielelläni sosiaalisessa mediassa
Kerron kirkko-instituutiosta mielelläni
verkossa
Kerron kirkon sanomasta mielelläni
sosiaalisessa mediassa
Haluan oikaista verkossa väärää
tietoa kirkosta ja uskosta
Minua ei pelota osallistua
keskusteluihin sosiaalisessa
mediassa
Pelkään kritiikkiä, jota saatan
kohdata verkkokeskusteluissa
Haluan saada palautetta ihmisiltä
sosiaalisessa mediassa
Läsnäolo verkossa madaltaa
ihmisten kynnystä ottaa yhteyttä
seurakunnan työntekijään
Läsnäolo verkossa antaa kirkosta
ihmisläheisen kuvan
Papin on helppo olla
seurakuntalaisten tavoitettavissa
verkossa
Olen joskus valmistellut jotakin
työtehtävääni verkossa yhteisöllisesti
(esim. saarna tai jumalanpalvelus)
Ajattelen omalla nimellä verkossa
toimimisen olevan ongelma
Ajattelen julkisen ja yksityisen
elämän rajaamisen olevan vaikeaa
verkossa
Toimisin kirkon työntekijänä
verkossa mieluiten anonyymisti
(ilman nimeä)

32. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita kirkon verkkotyössä?
Erittäin
Melko vähän
Melko tärkeää
tärkeää
tärkeää

Ei lainkaan
tärkeää

Ihmisten kuunteleminen
Oikean tiedon tuominen mukaan
keskusteluihin
Näkyminen
Maineenhallinta
Evankeliumin julistaminen
Verkkoauttaminen
Uusien jäsenten hankinta
Kirkosta eroamisen
ennaltaehkäisy
Julkisuuskriisien ennakointi
Oman seurakunnan ihmisten
kohtaaminen
Tapahtumista ilmoittelu
Asiakaspalvelu

33. Onko suhtautumisesi sosiaaliseen
mediaan muuttunut viime vuosien aikana?
Pysynyt ennallaan

34. Jos asenteesi sosiaaliseen mediaan on
muuttunut viime vuosina, mitkä
seuraavista ovat vaikuttaneet asiassa?
Valitse kaikki joilla on ollut vaikutusta.

Muuttunut positiivisemmaksi

Työyhteisön asenne

Muuttunut negatiivisemmaksi

HTV koulutus

En osaa sanoa

Sosiaalisen median seuraaminen
Oma osallistuminen ja kokemuksen
karttuminen
Olen saanut työhön työaikaa
Sosiaalisen median muuttuminen
Tiedon lisääntyminen sosiaalisessa
mediassa tehtävästä työstä
Kirkossa tapahtuneet muutokset
Jokin muu tekijä, mikä?

En osaa
sanoa

35. Millaisina koet seuraavat sisällöntuotannon muodot?
En
Koen
Koen
Koen
Koen
En
Ei
tiedä
erittäin jokseenkin
jokseenkin erittäin
osaa
kumpaakaan
tästä
helppona helppona
vaikeana vaikeana
sanoa
mitään
Videoiden tekeminen
Blogin kirjoittaminen
Verkkokeskusteluihin
osallistuminen
Uusien
verkkokeskusteluketjujen
aloittaminen
Verkkoyhteisöjen
perustaminen jonkun
teeman ympärille
Valokuvien lataaminen
internettiin muiden
nähtäville
Facebookin käyttö
työasioihin
Uutisten jakaminen
yhteisöpalveluissa
Twitterin käyttö
Sosiaalisen median
palvelujen kokeilu
Uutisten ja muiden
tuottaman sisällön
jakaminen omissa
verkostoissa
Virtuaalimaailmat kuten
second life
36. Minua motivoi sosiaalisen median käyttöön...
Täysin
samaa
mieltä
Mahdollisuus saada kirkon
sanoma paremmin kuuluviin
Mahdollisuus kuulla ihmisten
kokemuksia kirkosta
Mahdollisuus luovuuteen
Mahdollisuus saada oma
ääni kuuluviin
Kirkon maineen
parantaminen
Ihmisten kohtaaminen
Työntekijöiden
kanssakäymisen
nopeutuminen
Verkostoituminen
Vaihtelu oman työn
tekemiseen
Työnteko helpottuu kun
välineet paranevat
Muut tekijät

Samaa mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Eri mieltä

Täysin eri En osaa
mieltä sanoa

37. Mielestäni työ sosiaalisessa mediassa on...
Täysin
Ei samaa
samaa Samaa mieltä eikä eri
mieltä
mieltä
Oman työn valmistelun väline
esim jumalanpalvelus
Seurakuntalaisten
kohtaamispaikka keskenään
Seurakuntalaisten
kohtaamispaikka työntekijän
kanssa
Asiakaspalvelua
Lähetystyötä
Kristinuskon puolustusta
/apologiaa
Kirkon ja seurakuntien
maineenhallintaa
Evankeliumin
työtä/sananjulistusta
Viestintää
Sielunhoitoa
Mahdollisuus rippiin
Kuuntelemista

38. Jotakin muuta kuin edellä mainitut,
mitä?

Eri mieltä

Täysin En osaa
eri mieltä sanoa

39. Mikä seuraavista on mielestäsi seurakunnan työn kannalta mielekästä sosiaaliseen mediaan
osallistumista?
En
Hyvin Jokseenkin
Ei
Jokseenkin
Hyvin
osaa
mielekästä mielekästä kumpaakaan epämielekästä epämielekästä
sanoa
Keskusteluun
osallistuminen julkisilla
keskustelufoorumeilla
Keskusteluun
osallistuminen julkisissa
chateissa
Kahdenkeskinen
keskustelu chatissa
Kahdenkeskinen
keskustelu kysymysvastaus palveluissa esim.
Nettipappi, PN
Pelit
Videoiden tuottaminen
Jumalanpalvelusten
verkkolähetykset
Vapaaehtoistoiminnan
koordinointi työntekijöiden
kesken
Vapaaehtoisten rekrytointi
Vapaaehtoistoiminnan
toteuttaminen, esim.
verkkokeskusteluissa
Sisäinen viestintä
Yhteisöpalveluissa
läsnäoleminen ja
keskustelu, esim.
Facebook, Google+
Harrasteryhmissä
läsnäoleminen ja
keskustelu
Oikean tiedon välittäminen
Vertaisryhmätoiminta,
esim. sururyhmät

IV. Verkkotyön tulevaisuus
40. Tulevaisuudessa seurakuntani työ
sosiaalisessa mediassa tulee...
Lisääntymään
Vähenemään
Pysymään ennallaan
41. Millaista haluaisit kirkon verkkotyön olevan tulevaisuudessa?

42. Mitä pitäisi tapahtua, jotta tämä olisi mahdollista?

*Kirkkohallituksessa tehdään aika ajoin erilaisia kirkon henkilöstöä koskevia
kyselytutkimuksia. Jotta voisimme tehdä mahdollisimman luotettavia otoksia eri
henkilöstöryhmistä ja jotta voisimme tiedottaa tehtyjen tutkimusten tuloksista
mahdollisimman tehokkaasti asianmukaisille työntekijäryhmille, tarvitsemme sitä varten
koottua yhteystietorekisteriä. Voimmeko lisätä Sinun sähköpostiosoitteesi tätä tarkoitusta varten
koottuun yhteystietorekisteriin?
Ei
Kyllä, sähköpostiosoitteeni on:

*Haluatko osallistua 50 euron lahjakortin
(Globe Hope ja S-Ryhmä) arvontaan?
Ei
Kyllä, yhteystietoni ovat:

Jos sinulla on joitakin ajatuksia tästä kyselystä, joita haluaisit välittää kyselyn tekijöille, voit kirjoittaa
palautteesi tähän.

Kiitos vastauksistasi!

