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Kirkon alan työolobarometri 2007

Kirkkohallitus, Työturvallisuuskeskus ja Tilastokeskus ovat valmistelleet yhdessä
Kirkon alan työolobarometri 2007 -tutkimuksen tekemistä. Tutkimuksen avulla selvitetään seurakunnissa, seurakuntayhtymissä ja kirkon hallinnossa työskentelevän
henkilöstön käsityksiä työstä ja työolosuhteista. Kyseessä on neljäs tällainen työolobarometri-tutkimus. Aiemmin kirkon alalla työskentelevien työoloja on tutkittu vuosina 2001, 2003 ja 2005.
Tutkimukseen valitut henkilöt on poimittu satunnaisotannalla Kirkon työmarkkinalaitoksen palvelussuhderekisteristä. Otoksen koko on 600 henkilöä. Tilastokeskus
vastaa haastatteluista ja haastatteluaineiston analysoinnista. Tuloksista julkaistava
Kirkon alan työolobarometri 2007 -raportti luovutetaan Kirkkohallitukselle ja Työturvallisuuskeskukselle maaliskuussa 2008, minkä jälkeen se on myös seurakuntien
saatavilla.
Haastattelut tehdään puhelimitse 13.11. – 30.11.2007 välisenä aikana. Haastateltaviin otetaan yhteyttä puhelimitse ensisijaisesti työpaikalle. Mikäli haastattelua ei
työn luonteen vuoksi ole mahdollista toteuttaa työpaikalla, haastattelija ottaa yhteyttä
kotinumeroon tai matkapuhelimeen.
Jotta tutkimus antaisi oikean kuvan kirkon alan työpaikkojen tämänhetkisestä tilasta
ja tulevaisuuden näkymistä, on jokaisen tutkimukseen valituksi tulleen henkilön
osallistuminen haastatteluun erittäin tärkeää. Mukaan valittuja ei voida tutkimuksen
kuluessa korvata kenelläkään toisella. Työpaikkojen toivotaan myönteisellä suhtautumisella tukevan haastatteluun osallistumista.

2. Tykyhelmi, 11. työhyvinvointisymposium Kuopiossa
Kuopiossa järjestetään 12.-13.2.2008 Tykyhelmi - 11. työhyvinvointisymposium.
Kirkkoherroilla, seurakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon johdolla, työsuojelupäälliköillä sekä muilla yhteistoimintaorganisaation jäsenillä on silloin monipuolinen
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mahdollisuus paneutua työyhteisön hyvinvoinnin, työssä jaksamisen ja työkyvyn ylläpitämisen ajankohtaisiin kysymyksiin. Ohjelmassa on erityisenä näkökulmana
muutoksen hallinta ja johtaminen sekä työhyvinvoinnin tukeminen muutoksessa.
Ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyvät Internet-osoitteesta
www.uku.fi/kkk/sosterv/. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 18.1.2008.

3.

Työyhteisöliikunta 2010 kampanja etenee

Valtakunnallinen Työyhteisöliikunta 2010 kampanja on etenemässä. Kirkon työmarkkinalaitos suosittelee, että seurakunnat tutustuvat Työyhteisöliikunta 2010
hankkeeseen ja esimerkiksi työpaikkakokouksessa ja/tai työympäristötoimikunnassa
pohtivat, miten työpaikalla voidaan tukea ja edistää henkilöstön aktiivista liikuntaa.
Suomen terveyttä edistävän liikunnan veturiksi on noussut työyhteisöliikunta. Työyhteisöjen liikuntainvestointien intressinä ovat ensisijaisesti työkyvyn ylläpito ja liikuntatarjonnan kohdentaminen erityisesti terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuviin. Hankkeesta on saatavissa hyödyllistä materiaalia oheisen Internet-linkin
kautta
http://www.tyoyhteisoliikunta2010.fi/main.site?action=siteupdate/view&id=6
Työyhteisöliikunta 2010 hankkeessa on menossa vaihe, jossa tietoisuutta hankkeesta
ja työyhteisöliikunnan kasvavasta merkityksestä levitetään hanketahojen kenttäorganisaatioihin eli työpaikoille seurakuntiin, kuntiin, virastoihin, ammattiliittoihin ja –
osastoihin sekä urheilun lajiliittoihin, alueorganisaatioihin ja seuroihin. Tätä tarkoitusta palvelee osaltaan Työyhteisöliikunta –lehti, jota tullaan jakamaan useissa tapahtumissa loppuvuoden aikana. Ohessa on linkki, josta pääsee lukemaan lehden Internet-versiota.
http://www.tyoyhteisoliikunta2010.fi/template/html/default/img/lehti_2007.pdf
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