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Kirkon alan työolobarometri 2009
Taantuman vaikutukset työpaikoilla

1. Kirkon alan työolobarometri 2009
Kirkkohallituksen ja Työturvallisuuskeskuksen toimeksiannosta toteutettu ja Tilastokeskuksen toteuttama Kirkon alan työolobarometri 2009 on julkaistu 3.3.2010. Se
on saatavissa Internetistä osoitteesta http://sakasti.evl.fi/palvelussuhde.
Järjestyksessä viidennen kirkon alan työolobarometrin tulokset olivat varsin myönteiset. Monilta osin kirkon työntekijöiden kokemukset työoloistaan olivat jopa
myönteisempiä kuin palkansaajaväestön keskimäärin. Työelämän haasteet ja työn
vaatimukset muuttuvat kuitenkin myös kirkon työpaikoilla. Työpaikkojen osapuolten
on siksi tarpeen käydä monipuolista keskustelua siitä, miten barometritutkimuksen
osoittama työelämän hyvä tila voidaan säilyttää ja miten sitä voidaan vieläpä kehittää
nykyisestään. Työsuojelupäälliköitä pyydetään käynnistämään tällaista keskustelua
työpaikan yhteistyötoimikunnassa tai yhteistoimintakokouksessa työolobarometriraportin avulla.
Seurakunnille, jotka tekevät omia työolotutkimuksia, suositellaan lisäksi, että ne sisällyttävät tutkimuksiinsa joitakin työolobarometrissä käytettyjä kysymyksiä. Samojen kysymysten käyttäminen mahdollistaa vertailun koko kirkon tilanteeseen nähden
tai niitä käyttävien seurakuntien kesken.
Kysymykset löytyvät raportin liiteosasta. Niitä käytettäessä on mainittava lähde.

2. Taantuman vaikutukset työpaikoilla
Seurakunnat ovat olleet mukana työmarkkinakeskusjärjestöjen yhdessä toteuttamassa Taantuman vaikutukset työpaikoilla –selvityksessä. Sen kyselylomake lähetettiin
kaikkiaan 3.955:een organisaatioon, jotka toimivat julkisella ja yksityisellä sektorilla. Vastausprosentti oli organisaatioiden määrällä mitattuna 39 ja henkilömäärällä
mitattuna 52. Yhteensä vastanneissa organisaatioissa työskenteli 676.680 henkilöä,
joten kyselyn kattavuus oli hyvä. Tulokset julkaistiin työmarkkinakeskusjärjestöjen
Tuottavuuden pyöreän pöydän järjestämässä seminaarissa 16.3.2010. Ne sisältyvät
Seuraava askel – tuottavuus ja työelämän laatu suomalaisilla työpaikoilla -raporttiin,
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joka on saatavissa Internetistä osoitteesta http://sakasti.evl.fi/palvelussuhde.
Taantuman vaikutukset –selvitys osoittaa, että talouskriisi kohtelee eri alojen yrityksiä ja julkisia organisaatioita eri tavoin ja erilaisella aikataululla. Myös selviytymiskeinot vaihtelevat. Kulukuurista ja säästöistä huolimatta moni satsaa esimerkiksi
koulutukseen, toimintatapojen sekä palvelu- ja tuotantokonseptien kehittämiseen.
Myös tämän selvityksen tuloksiin suositellaan työpaikoilla tarkemmin tutustuttavan.
Suositeltavaa on samalla pohtia, mitä työmarkkinakeskusjärjestöjen tuottavuusyhteistyön edistämistä koskeva kaikille työpaikoille osoitettu haaste tarkoittaa kirkon
alan työpaikoilla.
Työmarkkinakeskusjärjestöjen muodostama Tuottavuuden pyöreä pöytä haastaa kaikki
työpaikat, henkilöstön ja työnantajan edustajat, poliittiset päättäjät sekä palkansaajaja työnantajajärjestöt mukaan tuottavuusyhteistyöhön, edistämään tuottavuuden ja
työelämän laadun samanaikaista kehittämistä.
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