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1. Johdanto 
Yksi ajankohtaisimmista työelämän kysymyksistä on työstä palautuminen. Tänä päivänä yhä 

useammin työntekijää uhkaa työn vaatimuksista palautuminen. Työstä palautumisen hanka-

luuden voidaan nähdä liittyvän työn muotojen muuttumiseen sekä siihen, että työ on muuttu-

nut aikaisempaa rajaamattomammaksi. Työtä ei enää määritä samalla tavoin aika ja paikka 

kuten ennen. Tällaisessa työkulttuurissa korostuu työntekijän kyky rajata omaa työtään.1 

 Työnohjauksesta on tullut vakituinen osa suomalaista työelämää. Työnohjauksella tue-

taan työntekijöiden sekä esimiesten ammatillista kasvua ja työssä jaksamista. Sen keinoin 

edistetään monimuotoisten työyhteisöjen toimintaa ja kehittymistä erilaisissa ajan haasteissa.2 

Tutkimuksissa on todettu työnohjauksella olevan monia positiivisia vaikutuksia työyhteisöön, 

työntekijään ja työn kohteeseen. Työyhteisöissä työnohjauksen on todettu edistävän vuoro-

vaikutusta, ongelmanratkaisukykyä ja yhteistyötaitoja. Työntekijöiden on todettu hyötyvän 

työnohjauksesta muun muassa työvalmiuksien ja työmotivaation kasvamisessa, minäkäsityk-

sen ja ammatti-identiteetin vahvistumisena sekä paremman työn hallinnan tunteen parantumi-

sena. Lisäksi työnohjauksen on havaittu vähentävän työstressistä johtuvia vaikutuksia ja siksi 

edistävän työntekijöiden työkykyä ja mielenterveyttä. Työnohjauksen on todettu olevan hyö-

dyllistä kokeneille ja vasta-aloittaville työntekijöille. Työn kohteen tasolla työnohjauksen on 

todettu olevan yhteydessä työn laadun parantumiseen, esimerkiksi hoitotyössä potilaiden ter-

veydentilan kohentumisena.3 

 Työnohjauksen juuret ulottuvat 1800-luvulle Amerikkaan sekä Englantiin. Lisäksi 

työnohjaus on kehittynyt rinnakkain sosiaalityön, psykoterapian ja opetustyön konteksteissa.4 

Työnohjauksen pitkistä perinteistä huolimatta sille ei ole löytynyt yhteistä määritelmää eikä 

taustateoriaa. Tämän päivän työnohjauksen kenttää ja tutkimusta vaivaa työnohjauksen teori-

oiden ja käytäntöjen sekavuus. Työnohjaus on terminä, käytäntönä, teorioina ja toteutuksena 

moniulotteinen ja monitahoinen. Yhtenä kaikkien jakamana peruspilarina vaikuttaisi olevan 

ohjaajan ja ohjattavan välinen vuorovaikutussuhde, jolla pyritään ohjattavan kehittymiseen 

ammatillisella tasolla. Työnohjauksen värikkäästä teoriataustasta huolimatta, sillä on tutki-

musten perusteella todettu olevan useita myönteisiä vaikutuksia työhön.5

 
1 Kinnunen 2017, 90. 
2 Koski & Kallasvuo, 11. 
3 Kankaanranta 2008, 21. 
4 Virtaniemi 1985; Paunonen-Ilmonen 2001; Kankaanranta 2008; Keski-Luopa 2011. 
5 Kankaanranta 2008, 23. 
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 Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa työnohjaus on otettu käyttöön jo 1950–

luvulla. Kirkon työnohjaus on saanut vaikutteita sosiaalityön, psykoterapian ja kliinisen sie-

lunhoitokoulutuksen perinteistä. Nykyisin kirkossa työnohjaus on yksi työhyvinvoinnin työ-

kaluista, johon suhtaudutaan myönteisesti kirkon esimiesten ja kirkko-organisaation toimesta 

ja työnohjausta on tarjolla useille kirkon eri ammattialojen työntekijöille. Kirkon työnohjauk-

sen tavoitteena on auttaa työnohjaukseen osallistuvia löytämään uusia näkökulmia ja lähesty-

mistapoja sekä ratkaisuja työhönsä, työskentelyprosesseihin sekä näistä nouseviin haasteisiin 

ja/tai tukea työnohjaukseen osallistuvien työn laadukasta tekemistä sekä työssä jaksamista.6 

 Suomalainen työnohjausta koskeva tutkimus on keskittynyt työnohjauksen teorioiden 

ja työnohjaajien käyttämien metodien tutkimiseen. Tutkimuksen kohteena on ollut enemmän 

työnohjaaja kuin ohjattava. Työnohjattavien kokemuksista ja ajatuksista liittyen työnohjausis-

tuntoihin on hyvin vähän suomalaista kirjallisuutta.7 Vielä niukemmin on tutkittu pappien ko-

kemuksia työnohjauksesta, vaikka työnohjausta on hyödynnetty pappien työn ja työhyvin-

voinnin tukena jo pitkään. Tutkielmani tarkastelee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pap-

pien kokemuksia työnohjauksesta ja sen vaikutuksista työhyvinvointiin. Työnohjauskoke-

muksia lähestytään työnohjauksen käytäntöjen, työnohjauksen annin, hyödyn ja huonojen 

puolien sekä työnohjauksen sisältöjen kautta. Mielenkiinnon kohteena on myös selvittää, ko-

kevatko papit työnohjauksen vaikuttavan jollakin tavoin työhyvinvointiinsa. 

2. Työnohjauksen konteksti 

2.1 Monimotoinen työnohjaus 

Työnohjauksen määritteleminen ei ole yksinkertainen tehtävä, sillä työnohjaukselle on ole-

massa useita erilaisia toisistaan poikkeavia määritelmiä.8 Työnohjauksen monien erilaisten 

määritelmien syntymiseen on luultavasti vaikuttanut työnohjauksen historiallinen tausta, sillä 

työnohjaus on kehittynyt rinnakkain ja toisistaan riippumatta kolmella eri ammattialalla.9  

Työnohjauksen määritelmän lisäksi myös työnohjauksen teoriataustan määritteleminen on 

hankalaa. Tänä päivänäkään työnohjaukselle ei ole olemassa yhtenäistä, työnohjaajien yhdes-

sä sopimaa teoriaa, minkä pohjalta työnohjausta harjoitettaisiin. Työnohjaukselle ei myöskään 

ole olemassa tieteellistä määritelmää. Työnohjauksen teoriaan liittyvien useiden tutkimusten 

 
6 Toimijat kehittämisen tukena i.a. 
7 Rantalainen 2017, 276. 
8 Virtaniemi 1985a, 9–10; Keski-Luopa 2011, 24; Paunonen-Ilmonen 2015, 28, 45–47. 
9 Keski-Luopa 2011, 24. 
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perusteella vaikuttaisi olevan tarve työnohjauksen teoriataustan selkeyttämiseen.10 Työnoh-

jauksen taustateorioiksi on tarjolla monia eri teorioita ja filosofioita. Esimerkiksi Leila Keski-

Luopa on ehdottanut työnohjauksen teoriataustaksi kasvatusfilosofiaa.11  

 Keski-Luopan ja Paunonen-Ilmosen mukaan suomenkielinen sana työnohjaus on liian 

epäselvä. Keski-Luopan mukaan se ei ole riittävä kuvaamaan työnohjauksessa tapahtuvaa 

prosessia, mikä kohdistuu ohjattavan kasvuun.12 Työnohjauksen moninaisuutta voidaan verra-

ta psykoterapiaan, jossa toteutustapoja on arviolta 250. Kuten psykoterapialla ei työnohjauk-

sellakaan ole olemassa yhteisiä sovittuja koulutuksen standardeja tai toimintamuotoja. Samal-

la tavoin kuin psykoterapian koulukunnat, myös työnohjauksen erilaiset suunnat muodostavat 

keskenään liittoja ja toimivat toinen toistaan kunnioittaen.13 

 Vuosikymmenien saatossa työnohjauksesta on tullut vakiintunut työelämän käytäntö 

ja työnohjausta tarjotaan sekä työntekijöiden että esimiesten ammatillisen kasvun tukemiseen 

ja työssä jaksamiseen. Työnohjauksella voidaan tukea monimuotoisten työyhteisöjen kehit-

tymistä sekä toimintaa. Yhteiskunnallisen kehityksen katsotaan tuoneen sellaisia tarpeita, joi-

hin perinteiset menetelmät ja instituutiot eivät enää ole riittäviä ja siksi asioiden käsittele-

miseksi tarvitaan työnohjausta.14 Työnohjausta on tarjolla monena erilaisena muotona, joita 

ovat muun muassa yksilö-, ryhmä- ja työyhteisön työnohjaukset sekä myös vertaistyönoh-

jaus.15 

 Suomessa työnohjauksen kehittämisestä merkittävä vastuu on Suomen Työnohjaajat 

ry:llä (STOry), sillä se on määritellyt kriteerit työnohjaajakoulutukselle.16 Suomen Työnoh-

jaajat ry:n verkkosivuilla kerrotaan työnohjaajan nimikkeellä työskentelevän olevan koulut-

tautunut Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukaisesti ja noudattavan tehtäväs-

sään yhdistyksen määrittelemiä eettisiä periaatteita, joihin sitoutuneena työnohjaaja ylläpitää 

ja edistää avoimuutta, luottamuksellisuutta, hyvää vuorovaikutusta ja ohjattavien oppimista.17 

Työnohjaus tapahtumana liittyy omien työtapojen pohtimiseen ja sitä kautta olennaisesti työn 

sujuvuuteen, työssä jaksamiseen ja tätä kautta työhyvinvoinnin edistämiseen. Suomen Työn-

 
10 Kts. esim. Ikonen 2020. Työnohjaus. Luottamukseen perustuva praksis; Ahteenmäki-Pelkonen 2006. Mikä 
ohjaa kirkon työnohjaajaa? 
11 Kts. esim. Ojanen, Sinikka. Ohjauksesta oivallukseen – ohjausteorian käsittelyä; Keski-Luopa, Lei-
la.Työnohjaus vai superviisaus – työnohjausprosessin filosofisten ja kehityspsykologisten perusteiden tarkaste-
lua. 
12 Keskiluopa 2011; Paunonen-Ilmonen 20015, 28. 
13 Virtaniemi 1985, 10. 
14 Keskiluopa 2011, 11. 
15 Kärkkäinen 2012, 14–18. 
16 Koski & Kallasvuo, 13. 
17 Työnohjaaja STO ry -nimike 2020. 
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ohjaajat ry (STOry)18 listaa työnohjauksen hyödyiksi seuraavat: yhteisten tavoitteiden selkey-

tyminen, tehtävien ja roolien jäsentyminen yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasoilla, työn teke-

minen sujuu paremmin, muutoskyky ja oppiminen karttuvat, johtamisen ja yhteistyön kehit-

tyminen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kasvaminen.19 

 STOry:n sivuilla on listattu työnohjauksen vaikutuksia. Tutkimusten perusteella orga-

nisaatioissa, joissa työnohjausta on toteutettu, on havaittu yhteyksiä työnohjauksen ja seuraa-

vaksi listattujen tekijöiden välillä: työnohjauksen on huomattu vaikuttavan työn laatuun, te-

hokkuuteen sekä asiakastyytyväisyyden lisääntymiseen, työntekijän ammatilliseen vahvistu-

miseen, työilmapiirin parantumiseen ja poissaolojen vähentymiseen, johtamisen ja esimies-

työn kehittymiseen sekä perustehtävän kirkastumiseen. Lisäksi työnohjauksen on huomattu 

mahdollistavan muilta oppimisen ja työtä koskevien laatuvaatimusten määrittelemisen yhtei-

sesti työnohjauksessa sekä moniammatillisen toiminnan jäsentymisen. Lisäksi työnohjauksel-

la on todettu olevan vaikutuksia työssä jaksamisen parantumiseen, sillä kokemusten jakami-

sen on nähty vahvistavan työntekijöiden sisäistä voimantunnetta.20 

 Työterveyslaitos määrittelee työhyvinvoinnin tarkoittavan hyvin johdetuissa organi-

saatioissa ammattitaitoisten työntekijöiden ja työyhteisöjen tekemää turvallista, tuottavaa ja 

terveellistä työtä. Hyvinvoivan työntekijän merkkeinä ovat motivaatio ja vastuuntunto, työn 

tavoitteiden tunteminen, itsensä tarpeelliseksi kokeminen. Hyvinvoiva työntekijä kokee onnis-

tuvansa työssään ja kokee työn imua. Yleensä työnohjaus sijoitetaan organisaatioiden toimisi-

vuilla työhyvinvoinnin tukemisen alaisuuteen ja työterveyslaitoksen sivulla mainitaan, että 

tärkein työhyvinvoinnin ylläpitämisen kumppani työterveyshuolto. 21 Työnohjauksen on osoi-

tettu lisäävän työhyvinvointia ja parantavan ohjattavien työn laatua. Kuormittavaa asiakastyö-

tä tekevien työntekijöiden työkaluna käytetty työnohjaus on levinnyt eri alojen asiantuntijoi-

den sekä julkisen sektorin käyttöön. Työnohjaajaksi hakeutuu myös monen eri ammattialan 

ammattilaisia kuten opettajia ja insinöörejä.22 

 Tämän katsauksen ja taustateorioiden perusteella työnohjauksen voidaan todeta olevan 

määritelmänä, teoriana sekä käytäntönä moninainen. Tutkielmaa varten olen määritellyt työn-

ohjauksen olevan esimiehen luvalla aloitettua työnohjauksellista, henkilökohtaiseen tai ryh-

mämuotoiseen vuorovaikutukseen perustuvaa ohjausta, jota tarjoaa virallisen työnohjaajakou-

lutuksen saanut työnohjaaja. Työnohjaajan pätevyys ja koulutus perustuu haastateltavien an-

 
18 Jatkossa tässä tutkielmassa Suomen työnohjaajat ry:hyn viitataan lyhenteellä STOry ellei toisin mainita. 
19 Työnohjaus 2020b. 
20 Työnohjaus 2020b. 
21 Työhyvinvointi s.a. 
22 Alhanen, Kansanaho, Ahtiainen, Kangas, Soini & Soininen 2011, 16. 
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tamiin lausumiin siitä, että heidän työnohjaajansa ovat olleet koulutettuja ja virallistettuja 

työnohjaajia. 

2.2. Työnohjauksen historialliset taustat 
Työnohjauksen historiallisesta taustasta sekä sen kehityksestä on olemassa erilaisia näkemyk-

siä, joista olen muodostanut pääasialliset historialliset kehityslinjat ulkomailla ja Suomessa. 

Työnohjauksen pääasialliset kehityslinjat ovat sosiaalityössä, psykoterapiassa ja kliinisessä 

sielunhoidonkoulutuksessa. Työnohjaus on kehittynyt omia polkujaan muun muassa myös 

hoito-, ja opetusalan keskuudessa. Tässä maisterintutkielmassa esitän seuraavaksi työnohjauk-

sen kehityksen oleellisimmat historialliset kehityskohdat tutkittavan aiheen eli kirkon työnoh-

jauksen kannalta. 

 Työnohjauksen ensimmäisistä lähtökohdista on olemassa erilaisia tulkintoja, erityisesti 

siinä, mitkä ovat työnohjauksen juuret sosiaalityön piirissä. Yhden tulkinnan mukaan työnoh-

jaus on ensimmäisenä alkanut 1800–luvulla USA:ssa sosiaalityön järjestöjen piirissä. Usein 

esitetty näkemys palkattujen työntekijöiden hyödyntämisestä vapaaehtoisten kotikäyntityön-

tekijöiden tukijoina sosiaalityön organisaatioissa vaikuttaisi kuitenkin olevan epätosi. Toisen 

näkemyksen mukaan sosiaalityön alkuvuosien työnohjaus oli hallinnollista ja sitä toteutettiin 

päätoimisten työntekijöiden keskuudessa. Sosiaalikorkeakoulujen perustamisen myötä 1900–

luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä kehittyi opetuksellinen työnohjaus, jota hyödynnettiin 

osana opiskelijoiden kenttäharjoittelua. Jo 1910–luvulla työnohjaus näyttäisi olleen yleisesti 

käytössä oleva työkalu päätoimisten työntekijöiden koulutuksessa ja työn tukemisessa.23 

 Eräiden tulkintojen mukaan työnohjauksen katsotaan alkaneen kehittyä rinnakkain 

vasta 1920–1940 lukujen aikana eurooppalaisessa psykoanalyytikkokoulutuksessa sekä ame-

rikkalaisessa sosiaalityössä. Työnohjaustoimintaa ryhdyttiin harjoittamaan samoihin aikoihin 

myös kirkkojen piirissä.24 Amerikassa termi Clinical Pastoral Education25 (CPE) tarkoittaa 

ammatillista koulutusta, mikä on suunnattu papeille sekä muille kirkossa työskenteleville sie-

lunhoitoa harjoittaville työntekijöille. Suomessa CPE:sta käytetty termi on sielunhoidon klii-

ninen koulutus. CPE:n syntyvuosista on olemassa erilaisia näkemyksiä, mutta sen katsotaan 

sijoittuvan 1910–1920 luvun puolivälille. CPE syntyi sielunhoidon kehittämisestä kiinnostu-

neiden pappien ja lääkärien yhteistyönä. Toiminnan perusideana oli lääkärien klinikkakoulu-

tus, minkä seurauksena vuonna 1925 aloitettiin ensimmäinen CPE-ohjelma. CPE otti käyt-

töönsä aluksi sosiaalityön piirissä kehittyneen työnohjauskäytännön sekä myöhemmin 50–

 
23 Virtaniemi 1984b, 32–34. 
24 Keski-Luopa 2001, 32; Paunonen-Ilmonen 2001, 23. 
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luvulla myös psykoterapiassa kehitettyjä työnohjausmalleja.26 CPE:llä on työnohjauksen ken-

tällä luultavasti yhtenäisin käsitys työnohjauksen prosesseista ja työnohjaajan ammatillisista 

vaatimuksista.27 

 Psykoterapiassa työnohjauksen väitetään syntyneen ensimmäisen kerran vuonna 1902 

Sigmund Freudin ja hänen kollegoidensa sekä oppilaidensa keskustellessa vaikeista potilasta-

pauksista. Freudin aloite sisällyttää työnohjaus osaksi psykoterapeuttien koulutusta hyväksyt-

tiin vuonna 1925. Työnohjauksen päätavoitteeksi määriteltiin asiakkaan hyväksi hoidoksi 

toimiminen.28 Suomessa freudilainen malli ja psykoanalyyttinen hoito vahvistuivat 50–luvulla 

ulkomailla psykoterapeuteiksi opiskelleiden suomalaisten myötä. Samaan aikaan Therapeia-

säätiö aloitti psykoanalyytikkojen kouluttamisen työnohjausseminaarien keinoin. Aluksi kou-

lutukseen osallistui vain psykiatreja ja psykologeja, mutta koulutuksiin tuli nopeasti mukaan 

myös sosiaalityöntekijöitä ja teologeja.29 

 Työnohjaus on rantautunut Suomeen jo varhain ja ensimmäisenä se otettiin käyttöön 

1950–luvulla sosiaalityössä ja Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.30 Työnohjauksen en-

simmäinen tehtävä oli tukea kirkon sielunhoitotyötä sekä sosiaalityössä asiakaslähtöisyyden 

kehittämistä. Kirkossa alkoi 1950-luvulla myös ensimmäinen perheneuvojien erikoistumis-

koulutus, mihin liittyi osana työnohjausta. Samoihin aikoihin Therapeia-säätiö alkoi tarjoa-

maan psykoterapiakoulusta, jossa koulutukseen kuului työnohjausta osana koulutusta. 1960–

luvulle asti Suomessa työnohjausta oli hyödynnetty erikoistumiskoulutusten tai ammattiin liit-

tyvän koulutuksen käytännön ohjauksena, minkä jälkeen työnohjauksen käyttö laajennettiin jo 

ammatissa työskenteleville työntekijöille. Vuosikymmenen vaihteen jälkeen työnohjaus laaje-

ni muun muassa kasvatusneuvoloiden, Pelastakaa Lapset ry:n ja A-klinikkasäätiön käyttöön.31 

 1970-luvulla psykoterapian ja psykoanalyyttisten menetelmien käyttöönottaminen 

vaikutti sosiaalityön kehittymiseen sekä sen myötä myös Suomessa niistä otettiin vaikutteita 

sosiaalityön työnohjaukseen. Työnohjauksen painopiste siirtyi tällöin koulutuksellisesta sosi-

aalityöntekijöiden asiakastilanteissa heränneiden emootioiden tukemiseen. Sosiaalialan käy-

tännöntyössä oli huomattu, että työntekijän minuus voi kuormittua,  minkä vuoksi tarvittiin 

asiantuntijoita tukemaan työntekijäitä kuormituksen käsittelemisessä.32 

 
25 Termiin Clinical Pastoral Education viitataan myöhemmin tässä tutkielmassa lyhenteellä CPE 
26 Virtaniemi 1997, 334, 336. 
27 Virtaiemi 1985b, 41. 
28 Virtaniemi 1984b, 34; Viika 1984, 68-69; Frawley O’Dea & Sarnat 2001, 16; 2014, 59–60. 
29 Tapiala 2014, 60. 
30 Virtaniemi 1997, 336; Keski-Luopa 2011, 32. 
31 Keski-Luopa 2011, 32. 
32Brettschneider 1982, 11–12; Keski-Luopa 2011, 33. 
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 Työnohjaus laajeni 1900–luvun aikana sekä 2000–luvun alkuvuosina myös liike- ja 

talouselämän käyttöön sekä jatkoi laajenemistaan julkisen sektorin työssä.33 Marraskuussa 

1983 syntyi Suomen työnohjaajat ry. Työnohjaajakoulutuksen laatusuositukset hyväksyttiin 

STOry:n toimesta vuonna 2009 ja kaikkien jäsenten tuli täyttää koulutuksessa vaaditut suosi-

tukset. Kriteereiden perusteella jäseneksi voitiin hyväksyä henkilö, joka oli käynyt prosessin-

omaisen, vähintään 30 tai 60 opintopistettä sisältävän työnohjaajakoulutuksen tai oli saanut 

pätevän käytännön kokemuksen työnohjauksesta ja voitiin sen vuoksi katsoa olevan kokenut 

työnohjauksen ammattilainen.34 Työnohjauksen rinnalle on 2000–luvun alussa noussut mento-

rointi.35 

3. Suomen evankelis-luterilainen kirkko työnohjauksen 
pioneerina 

3.1. Työnohjauksen kehitys Suomen evankelis-luterilaisessa kir-
kossa 

Työnohjauksen kehittyminen Suomen evankelis-luterilaisessa36 kirkossa liittyy oleellisesti 

sielunhoitotyöhön ja sen kehittämiseen. Ensimmäisen kerran tarve työnohjaukseen syntyi so-

tien jälkeisenä aikana 1940–luvun puolivälissä kirkon perheneuvonnan piirissä. Kirkon per-

heneuvontatyö oli aloitettu vuonna 1944 ensin Tampereella ja heti seuraavana vuonna 1945 

Helsingissä. Työnohjauksen tarve liittyi sota-ajan jälkeisiin vuosiin ja tuona aikana syntynei-

siin ongelmiin perheissä, joiden käsittelemiseksi ja auttamiseksi kirkon perheneuvojilla ei ol-

lut tarpeeksi osaamista.37 

 Kirkon työnohjauksen perinteet ulottuvat kolmeen amerikkalaiseen työnohjauksen pe-

rinteeseen, jotka nousevat sosiaalityön, psykoterapian ja kliinisen sielunhoidon (CPE) kes-

kuudessa harjoitutetuista työnohjauskäytännöistä. Nämä työnohjauksen mallit tulivat Suo-

meen ja kirkon työnohjauksen käyttöön vierailevien opettajien, kirjallisuuden sekä stipendi-

aattien välityksellä. 38 Perheneuvonnassa 1950–luvulla huomattiin, että kerygmaattinen eli ju-

listuksellinen sielunhoito ei tuonut toivottuja seurauksia, minkä vuoksi perheneuvojien täytyi 

ryhtyä tarkastelemaan omaa työtänsä uudelleen. Perheneuvonnan perustaja Matti Joensuu toi 

Englannista työkaluja perheneuvontaan käytyään tutustumassa Englannissa tehtävään perhe-

 
33 Paunonen-Ilmonen 2015, 24, 27. 
34 Ranne 2014, 107. 
35 Paunonen-Ilmonen 2015, 24. 
36 Jatkossa tässä tutkielmassa Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta käytetään lyhennettä kirkko ellei toisin 
mainita. 
37 Viika 1985, 65. 
38 Virtaniemi 1984b, 32. 



7 
 

neuvontatyöhön. Joensuu toi Suomeen mallin, minkä mukaan perheneuvojat opiskelivat työ-

kertomuksia työkavereiden kanssa ja se toimi ensimmäisenä työnohjauksen esiasteena. Näitä 

kursseja järjestettiin Helsingin perheasiain neuvottelukeskuksessa. Kurssit järjestettiin mo-

niammatillisena yhteistyönä A-klinikkasäätiön, Helsingin kaupungin lastensuojeluviraston 

sekä perheasiaintoimikunnan kanssa.39 

 Seuraava menetelmien aalto kirkon työnohjaukseen tuli 1950–luvulla Amerikasta kun 

social casework -menetelmä rantautui Suomeen. Menetelmän käyttöönottaminen antoi suun-

taa ja sisällystä työnohjauskoulutukselle sekä mallia työnohjaustyöskentelylle. 1950–luvun 

puolivälin aikaan perheneuvonta ja sosiaalityö liittyivät läheisesti toisiinsa henkilökohtaisen 

huollon viitekehyksen kautta. Vuosina 1957–1963 järjestettiin moniammatillisia koulutus-

kursseja auttamistoimintaa järjestävien yhteisöjen uusille työntekijöille. Kurssit kestivät yh-

den lukukauden ja niiden aikana käsiteltiin työhön liittyviä aiheita, minkä lisäksi työntekijät 

osallistuivat henkilökohtaiseen työnohjaukseen kurssin aikana. Kurssista saatiin malli myös 

kirkon sielunhoidonkoulutukselle. Kurssin taustateoria oli social casework eli henkilökohtai-

sen huollon -menetelmä. Menetelmä ja siihen perustuva työnohjaus toimivat 1960–luvulle asti 

kirkon avioliittoneuvonnassa.40 

 Työnohjaus levisi sielunhoidon kautta muille kirkon työaloille kuten esimerkiksi sai-

raalasielunhoitoon.41 Sairaalasielunhoidossa työnohjaus otettiin käyttöön 1960–luvulla, mihin 

vaikutti vahvasti rogerilaisen terapian malli. Malli kulkee suomalaisessa perinteessä nimellä 

lähimmäiskeskeinen sielunhoito tai potilaskeskeinen työnohjaus. Sen käyttöönoton seuraukse-

na ryhdyttiin kiinnittämään enemmän huomiota asiakkaan kuuntelemiseen ja aktivoimaan 

asiakasta ottamaan kantaa omiin asioihinsa sekä käyttämään omia voimavarojaan kuten tie-

touttaan, ajattelukykyä ja psyykkisiä resursseja.42 

 Seuraava menetelmien aalto toi samoihin aikoihin kirkkoon psykoterapeuttisen teorian 

ja sen menetelmät. Sielunhoidossa heräsi tarve syvällisempään teorian tuntemukseen ja työs-

kentelytaitoihin 1960–luvun puolivälissä, minkä seurauksena heräsi kiinnostus psykoterapeut-

tisiin malleihin. Perheneuvonnassa ryhdyttiin kiinnittämään enemmän huomiota yksilöiden 

psyykeen problematiikkaan ja hoitosuhteet pitenivät. Vuonna 1968 perustettiin ensimmäinen 

työnohjaajan virka Helsingin perheasianneuvottelukeskukseen. Tavoitteena oli sielunhoidolli-

sen työn kehittäminen. Pian ensimmäisen työnohjauksen viran perustamisen jälkeen perustet-

tiin 70–luvun alussa Helsingissä työnohjaajan virka sairaalateologeja sekä nuorisotyöntekijöi-

 
39 Virtaniemi 1997, 336–337; Viika 1985, 65. 
40 Viika 1985, 65–66. 
41 Virtaniemi 1997, 336. 
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tä varten. Tämä mahdollisti työnohjauksen sielunhoitajien lisäksi myös muille seurakunnan 

työntekijöille. Työnohjaus oli aluksi sielunhoidon koulutusta, mutta myöhemmin se laajeni 

käsittelemään edellä mainittujen työalojen erityiskysymyksiä.43 Työnohjaus laajeni 1980–

luvulle tultaessa kaikille kirkon työntekijöille. Kirkon työnohjaajat olivat suosittuja työnoh-

jaajia myös julkisen sektorin ammattiryhmien keskuudessa.44 

 Tuomo Mannermaa on esittänyt työnohjauksen teologiseksi perusteluksi teesin, minkä 

mukaan luterilaisen työnohjauksen lähtökohtana on luonnonlakiin perustuva eettisyys. Tällä 

hän tarkoittaa sitä, että työnohjaus on rakkauden realisoimista ja, että eettinen lähtökohta ta-

kaa sen, että ohjauksen sisältö voi olla hyvin laaja-alaista eli ohjauksen aiheet nousevat ohjat-

tavan tai ohjattavan yhteisön sen hetkisistä tarpeista. Tällöin Mannermaan mukaan työnoh-

jausta voidaan ajatella palveluna, jossa ohjattava saa apua omiin tarpeisiinsa. Ajatus palvelus-

ta perustuu Lutherin opetukselle uskosta ja rakkaudesta. Käsityksen mukaan kristityn tulisi 

elämässään kysyä itseltään, miten voi hyödyntää Jumalalta saamaansa hyvää ja omaa elä-

määnsä lähimmäisten palvelemiseksi. Lähimmäisen rakkauden periaatteena toimii kultainen 

sääntö, minkä seurauksena kristityn tulee elämässään objektiivisesti etsiä toisen ihmisen hy-

vää. Näin olleen siis kaikki kristityn yhteiskunnassa ja kirkossa tekemät palvelut ovat rakkau-

den välittämistä. Näin ajateltuna myös työnohjaus on rakkaudellista toimintaa ja luonnollisen 

lain perusteella kirkon työntekijällä on oikeus siihen, että myös hänen taakkojaan kannetaan.45  

 Nykyisellään työnohjaus on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon dekaanikokouksen 

vuonna 2013 antaman lausunnon mukaan oman työn tai työtiimiin tutkimista, kehittämistä ja 

arviointia, jota ohjaa koulutettu työnohjaaja. Työnohjaus on yhteistä tulkintaa ja jäsentämistä 

kysymyksissä, jotka liittyvät työntekijän työrooliin, työyhteisöön tai työhön. Työnohjauksessa 

reflektoidaan omaa työtä työnohjaajan tai muun tiimin avulla, jolloin työntekijän on mahdol-

lista tarkastella itseään ja työtään. Työnohjaus on vuorovaikutuksellinen tilanne, jossa ohjaa-

jalla ja ohjattavalla on mahdollisuus oppia toinen toisiltaan. Työnohjauksen ajatellaan tukevan 

työntekijän työssä jaksamista ja työkykyä.46 

 Kirkko tarjoaa työntekijöilleen yksilö- että ryhmätyönohjausta. Yksilöohjausta on tar-

jolla joko 40 kertaa 45–60 minuutin istunnoissa sekä ryhmä- ja tiimimuotoista työnohjausta 

30 kertaa 90 minuutin istunnoissa. Usein työnohjausprosessi kestää noin kaksi vuotta, mutta 

työntekijöillä on mahdollisuus hakeutua myös lyhyempiin työnohjauksiin. Työnohjaukseen 

 
42 Viika 1985, 68. 
43 Viika 1985, 69–70. 
44 Ranne 2014a, 43. 
45 Mannermaa 1985, 255–262. 
46 Dekaanikokous 3.12.2013. 
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osallistutaan työajalla ja siitä aiheutuneet kulut korvataan työtekijälle kirkon virka- ja työeh-

tosopimuksen mukaisesti.47 

3.2. Kirkon työohjaajakoulutus tänä päivänä 

Kirkon työnohjaajakoulutus on 60 opintopisteen opintokokonaisuus, mikä sisältää kahdeksan 

lähijaksoa noin kahden ja puolen vuoden aikana.48 Kirkon työnohjaajakoulutukselle ei ole 

olemassa ulkomaalaisia eikä kotimaisia esikuvia.49 Koulutuksen järjestää kirkon koulutuskes-

kus ja se on erityiskoulutus, jonka käynyt henkilö saa osaamisen ja pätevyyden kirkon työn-

ohjaajana toimimiseen. Koulutuksen vaatimukset vastaavat STOry:n eli Suomen työnohjaajat 

ry:n työnohjauksen pätevyyden vaatimuksia.50 Kirkossa työohjaajana työskentelee myös hen-

kilöitä, joilla on jokin muu Suomen työnohjaajat ry:n hyväksymän koulutus. Kaikki kirkon 

työnohjaajat ovat koulutustaustasta huolimatta sitoutuneita kirkon työnohjaukselle määritel-

tyihin periaatteisiin, joiden mukaan muun muassa kirkon työnohjaaja antaa työnohjausta osa-

na omaa työtään ja sitoutuu antamaan koulutusta kirkon työntekijöille. Työnohjaaja sitoutuu 

myös antamaan maksutonta työnohjausta kirkon työntekijöille.51 

  Koulutuksen kokonaisuuteen sisältyy Kirkon koulutuskeskuksessa 24 koulutuspäivää. 

Koulutukseen sisältyy kirjallisuutta, joihin liittyen tehdään esseitä sekä työskennellään ver-

taisryhmissä. Koulutukseen sisältyy 45 tuntia henkilökohtaista työnohjausta sekä 80 tuntia 

osallistujan antamaa harjoittelutyönohjausta. Lisäksi koulutukseen kuuluu tehdä työnohjauk-

sen teoriaa käsittelevä artikkeli, minkä pituus on 10-20 sivua.52 Kolutukseen voivat hakeutua 

työntekijät, jotka työskentelevät seurakunnissa, kirkossa sekä kirkkoa lähellä toimivien järjes-

töjen työntekijät, joilla on korkeakoulututkinto sekä seitsemän vuoden työkokemus. Työnoh-

jaajakoulutukseen hakeutuvalla tulee lisäksi olla omakohtainen kokemus työnohjauksesta. 

Koulutukseen valituista päättävät Kirkon koulutuskeskus sekä hiippakunnat.53 

 Kirkon työnohjaajakoulutuksen saanut työnohjaaja saa valmiudet toimia työnohjaaja-

na kirkon työntekijöille sekä työtiimeille. Hän ymmärtää syvällisesti ihmisen psykodynamiik-

kaa, vuorovaikutusta, ryhmäilmiöitä sekä kirkon työelämää ja kirkkoa hengellisenä työyhtei-

sönä sekä johtamista kirkossa. Kirkon työnohjaajalla on kyky hyödyntää työelämän asiantun-

tijuuttaan omassa työssään ja hän ymmärtää̈ itsetuntemuksen sekä reflektoinnin merkityksen 

 
47 Dekaanikokous 2013. 
48 Kirkon työnohjaajakoulutus koulutuskuvaus 2021. 
49 Virtaniemi 1985a, 24. 
50 Kirkon työnohjaajakoulutus koulutuskuvaus 2021. 
51 Dekaanikokous 2013; Tynkkynen 2020. 
52 Kirkon työnohjaajakoulutus koulutuskuvaus 2021. 
53 Kirkon työnohjaajakoulutus koulutuskuvaus 2021. 
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ammatillisessa työssä.54 Kirkon työnohjauskoulutuksen keskeiset sisällöt käsittelevät työnoh-

jausta ja muita työelämässä käytettäviä tukimuotoja, dynamiikkaa yksilön ja yhteisön välillä, 

oppimista ja muutosta, työelämää ja työtä, organisaatiota ja yhteisöllisyyttä sekä johtajuutta ja 

johtamistyötä, työnohjaajana kasvamista sekä työnohjaajana toimimista kirkossa.55 

 Työnohjaajakoulutus hyödyttää seurakuntaa ja työnantajia, sillä koulutuksen käynei-

den avulla voidaan kehittää kirkon työtä sekä tukea kirkon työntekijöitä heidän ammatillisessa 

osaamisessaan. Seurakunnat saavat koulutetuista työnohjaajista työelämän asiantuntijoita. 

Työnohjaajan osaamista voidaan hyödyntää työyhteisöjen ja niiden työelämätaitojen kehittä-

misessä. Työnohjauskoulutuksen saanut tuo oppimansa resurssit työyhteisöön. Työnohjaaja 

ymmärtää koulutuksen myötä aikaisempaa laajemmin ilmiöitä, jotka työyhteisöissä liittyivät 

yksilöihin, ryhmiin, prosesseihin ja vuorovaikutukseen sekä pystyy hyödyntämään oppimaan-

sa osana perustyötään.56 

3.4. Aikaisempi tutkimus 

Helsingin Yliopiston tietokannasta löytyy vain kaksi kirkon työnohjausta käsittelevää Pro 

gradu -tutkielmaa. Kuitenkin useissa Evankelis-luterilaisen kirkon työhyvinvointia käsittele-

vissä Pro gradu -tutkielmissa työnohjausta tarkastellaan yhtenä työhyvinvoinnin osa-

alueena.57 Edellinen pappien työnohjauskokemuksia käsittelevä Pro gradu -tutkielma on tehty 

vuonna 2002. Tutkielma käsittelee seurakuntapappien suhdetta, odotuksia ja kokemuksia 

työnohjauksesta Turun arkkihiippakunnan alueella sekä selvittää työnohjauksen vaikutuksia 

työssä jaksamiseen, työtehtäviin, ammatti-identiteettiin sekä työyhteisöön. 58 Viimeisimmästä 

pappien työnohjauskokemuksia tutkineesta maisterin tutkielmasta on kulunut aikaa melkein 

kaksikymmentävuotta. 

 Kati Koiviston tutkimus on toteutettu kvantitatiivisena tutkimuksena ja tutkimukseen 

osallistui sekä työnohjauskokemuksen omaavia sekä henkilöitä, joilla ei ollut kokemusta 

työnohjauksesta. Tutkimuksessa selvitettiin pappien suhtautumista työnohjaukseen ja tulokset 

osoittivat, että suurin osa aineiston edustajista halusi osallistua työnohjaukseen. Myös vastaa-

jat, jotka eivät olleet vielä osallistuneet työnohjaukseen, kokivat työnohjauksen positiivisena 

 
54 Kirkon työnohjaajakoulutus koulutuskuvaus 2021. 
55 Kirkon työnohjaajakoulutus koulutuskuvaus 2021. 
56 Kirkon työnohjaajakoulutus koulutuskuvaus 2021. 
57 Kts. esim. Uski 1999. Kinsteripensaan juurella –Helluntaiseurakuntien työntekijöiden työuupumus. Vainio 
2013. ”Toivon että joku muuttuisi. En tosin usko siihen” Papiston työhyvinvointi Suomen ortodoksisessa kirkos-
sa. Jarkko Vainio, Itä-Suomen Yliopisto 2013; Vuorela 2017.  ”Olen sydämeltäni sielunhoitaja ja kuuntelija”- 
Sairaalasielunhoitajan haasteet ja mahdollisuudet. 
58 Koivisto, Kati 2002. Pappi ja työnohjaus – Tutkimus seurakuntapappien osallistumisesta työnohjaukseen Tu-
run arkkihiippakunnan alueella. Pro gradu -tutkielma. Helsingin Yliopisto. 
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asiana. Työnohjauksen esteenä pidettiin ajankäytön ongelmia, koska ajan ei koettu riittävän 

sekä kuormittaviin työtehtäviin että työnohjaukseen niiden lisäksi. Suurin osa aineiston edus-

tajista kertoi haluavansa osallistua työnohjaukseen työaikana ja työnohjaajan odotettiin mak-

savan kustannukset. Työnohjauksen hyödyllisenä kokeneet haastateltavat ilmoittivat olevansa 

valmiita käyttämään vapaa-aikaansa ja varojaan kohtuudella työnohjaukseen osallistuak-

seen.59 

 Koiviston tutkimuksessa selvisi, että papit kokivat työnohjauksen paikkana, jossa on 

mahdollisuus puhua mieltä askarruttavista työasioista. Työnohjauksen koettiin olevan amma-

tillinen työkalu työasioiden käsittelemiseksi eikä yksityiselän asioiden koettu kuuluvan työn-

ohjauksen piiriin. Työnohjauksen toivottiin tuovan uusia näkökulmia ja ratkaisuja hankaliin 

työtilanteisiin sekä auttavan ammatti-identiteetin vahvistumisessa ja selkeytymisessä. Työn-

ohjauksen toivottiin myös apua työyhteisön ongelmiin ja jopa uupumukseen. Työnohjaajan 

tärkeimmäksi ominaisuudeksi määriteltiin kuuntelemisen taito.60 

 Koiviston aineiston perusteella suurin osa koki työnohjauksen tarpeelliseksi työssä 

jaksamisen kannalta ja työnohjaus oli ollut merkittävä henkinen tuki työssä. Puolet vastaajista 

kertoivat kokeneensa, että työnohjausta tapahtuu myös muissa kuin virallisissa työnohjauksis-

sa kuten esimerkiksi työkavereiden kanssa käydyissä keskusteluissa. Joissain tapauksissa as-

karruttavia asioita oli pohdittu myös koulutuksessa, terapiassa tai psykologin kanssa.61 

 Marjo Rantalaisen vuonna 2017 kirjoittama artikkeli kokoaa tietoa siitä, mitkä asiat 

työnohjaukseen osallistuvat olivat kokeneet itselleen tärkeimmäksi ohjaajan toiminnassa sekä 

merkityksellisimmäksi työnohjauksen onnistumiselle.62 Rantalaisen aineisto osoitti, että työn-

ohjattavat pitivät työnohjaajan toiminnassa tärkeimpänä sitä, että työnohjaajalla on kykyä 

luoda työnohjausistuntoihin hyvä ja avoin ilmapiiri. Työnohjaajan halu ja taito antaa ohjatta-

van päätyä omiin ratkaisuihin koettiin vaikuttavan myönteisesti ilmapiiriin. Edellytyksenä hy-

välle työnohjausilmapiirille koettiin olevan se, että asioita oli mahdollista käsitellä syvällisesti 

ilman tunteita epävarmuudesta ja harmituksesta. Vastaajat toivoivat myös riittävästi aikaa 

pohdintaan ja asioiden käsittelemiseen.63 

 Rantalaisen aineistossa työnohjaajan tärkeimpänä taitona pidettiin kuuntelemista. 

Edellytyksenä kuulluksi tulemiselle pidettiin muun muassa sellaisia tekijöitä, kuten työnoh-

jaajan riittävä ymmärrys ohjattavista ja ohjattavien työn perustehtävästä, kykyä pysähtyä käsi-

 
59 Koivisto 2002. 
60 Koivisto 2002. 
61 Koivisto 2002. 
62 Rantalainen, Marjo (2017). Työnohjattavien kokemuksia työnohjaajan toimintatavoista. Teoksessa Monimuo-
toinen työnohjaus ja työnohjaajakoulutus. 
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teltävien asioiden äärelle sekä se, että ohjaaja antaa aikaa ja tilaa sekä rauhan puhua asioista. 

Työnohjaajalta toivottiin aitoa läsnäoloa ja kuuntelua. Tärkeäksi koettiin, että ohjaaja kuunte-

lee ilman ennakkokäsityksiä, jotta ohjattavat kokevat tulevansa aidosti kuulluksi ja ymmärre-

tyksi. Työnohjaajalta odotettiin kykyä peilata ja heijastaa takaisin ohjattavan kertomia kerto-

muksia ja ajatuksia.64 

 Keskustelun syntymisen kannalta Rantalaisen aineistoon vastanneet pitivät tärkeimpä-

nä sitä, että työnohjaaja koetaan aidoksi ja helposti lähestyttäväksi sekä toimissaan läpinäky-

väksi. Tärkeäksi oli koettu lisäksi se, että työnohjaaja on aidosti kiinnostunut käsitellyistä asi-

oista sekä, että ohjaaja on samaan aikaan myötätuntoinen ja määrätietoinen eikä tuomitse oh-

jattavia. Tärkeäksi koettiin myös se, että ohjaaja käyttää ymmärrettävää kieltä, ohjaa keskus-

telua rakentavasti ja pitää keskustelun valitussa aiheessa. Työnohjaajalta odotettiin taitoa 

”tulkita” ohjattavien puhetta rivien välistä ja siten nostaa keskusteluun tärkeimmät asiat.65 

 Myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia liittyi vastanneiden kokemuksiin siinä, miten 

työnohjaaja esittää kysymyksiä työnohjauksessa. Aineisto osoitti, että ohjaaja voi epäonnistua 

monin tavoin kysymyksiä esittäessään. Epäonnistunut kysymystenasettelu voi luoda työnoh-

jattavalle tunteen siitä, että ohjaaja ei kuuntele häntä tai useat kysymykset saattavat herättää 

vastustusta tai kyllästymistä ohjattavassa. Kuuntelemisen yhteydessä kysymys-sana oli koettu 

myönteisenä. Kuuntelevan työnohjaajan oli koettu pystyvän tekemään sellaisia kysymyksiä, 

jotka veivät ohjattavaa eteenpäin tai olivat antaneet uusia näkökulmia.  Työnohjaajan taitona 

koettiin se, että ohjaaja teki kysymyksiä, jotka johdattelivat ohjattavan ajatuksia uusille suun-

nille ja tasoille.66 

 Kansainvälisellä tasolla ei ole löydettävissä tämän tutkimuksen kanssa samankaltaista 

ja ajankohtaisia tutkimuksia pappien työnohjaukseen liittyvistä kokemuksista. Myös kansain-

välisesti suurin osa tutkimuksista on tehty työnohjaajien näkökulmasta ja työnohjauksen teo-

rioista. Viimeisin kansainvälinen tutkimus pappien työnohjauksesta on keväällä 2020 julkais-

tu ja Irlannin metodistikirkon piirissä tehty tutkimus, mikä käsittelee läsnäolon (presence) ja 

vallan (power) vaikutuksia metodistikirkon työnohjaussuhteissa. Tutkimus toteutettiin kvalita-

tiivisena tutkimuksena ja sitä varten haastateltiin kuutta metodistikirkon pastoria, jotka olivat 

osallistuneet ryhmätyönohjauksiin. Tutkimuksessa selvitettiin, miten kirkon työnohjauksessa 

on mahdollista luoda avoin, aito ja luottavainen ympäristö, jotta sillä olisi uudistava ja paran-

tava vaikutus, mikä edesauttaisi pappeja kohtaamaan paremmin haasteita, joita heidän ammat-

 
63 Rantalainen 2017, 281–283. 
64 Rantalainen 2017, 285–286. 
65 Rantalainen 2017, 289–290. 
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tiinsa liittyy. Tutkimus osoitti, että päteville, taitaville ja hengellisesti sensitiivisille työnoh-

jaajille on tarvetta metodistikirkkojen työnohjauksessa. Nämä taidot omaava työnohjaaja 

ymmärtää vallan ja läsnäolon dynamiikan, jotta pastorit voivat irrottautua hetkeksi työstään ja 

reflektoida omaa työtään.67 

 Tutkimukseni vastaa Koiviston jo kymmenen vuotta sitten esittämään tutkimusauk-

koon, jossa hän ehdottaa pappien työnohjauskokemuksien syvällisempää tarkastelua laadulli-

sena tutkimuksena. Tutkimus täydentää suomalaista sekä kansainvälistä työnohjauksen tutki-

musaukkoa, sillä työnohjattavien kokemusten tutkiminen vaikuttaisi olevan vielä vähäistä. 

Tutkielmani aihe ja tulokulma tuo työnohjauksen tutkimisen kentälle ajankohtaista tietoa kir-

kon työnohjauksesta sekä erityisesti tietoa ohjattavien kokemuksista. 

4. Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteuttaminen 
Tämän maisterintutkielman tehtävänä on selvittää, millaisia kokemuksia Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon virkaan vihityillä papeilla on työnohjauksesta sekä miten papit ovat koke-

neet työnohjauksen vaikuttaneen heidän työhyvinvointiinsa. Valitsin tutkimusmetodiksi kvali-

tatiivisen tutkimuksen. Kvalitatiivisen tutkimuksen metodein on mahdollista selvittää yksilöi-

den kokemuksia ja kvalitatiivisen analyysin keinoin muodostaa kokemuksista yhtäläisyyksiä 

ja eroavaisuuksia.68 Tutkielma on toteutettu laadullisena tutkimuksena siitä syystä, että tutki-

muksella ei pyritä yleistykseen tutkittavasta kohteesta vaan tuomaan ilmi pienen joukon hen-

kilökohtaisia kokemuksia tutkittavaan asiaan liittyen. 

4.1. Tutkimuksen aineisto ja aineistonkeruumenetelmä 
Tutkimukseni aineisto koostuu kymmenestä teemahaastattelusta. Aineisto on kerätty joulu-

kuun 2019 ja toukokuun 2020 välisenä aikana. Aloitin haastateltavien etsimisen syksyn 2019 

lopussa hyödyntämällä omia kontakteja seurakuntiin sekä jakamalla haastattelukutsua sosiaa-

lisen median kanavissa. Tammikuuhun 2020 mennessä olin onnistunut tavoittamaan vain yh-

den haastateltavan, kenen kanssa toteutin haastattelun etäyhteyksillä Microsoft Teams -

ohjelman välityksellä. Yritykseni saavuttaa haastateltavia ei tuottanut enempää tuloksia, min-

kä vuoksi käännyin tutkielman ohjaajan apuun haastateltavien löytämiksesi. Ohjaajalta sain 

listan sähköpostiosoitteista, joita Kirkon akateemisten AKI ry:n pappisjäsenet olivat voineet 

jättää toisen kirkkososiologian maisterintutkielman yhteydessä, jos heillä oli halu antaa haas-

tattelu työnohjauksen jatkotutkimusaiheisiin liittyen.  

 
66 Rantalainen 2017, 291–292. 
67 Mullally, Bill 2020. The effect of presence and power in the pastoral supervisory relationship. 
68 Tuominen & Sarajärvi 2018, 225–246. 
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 Helmikuussa 2019 lähetin ensimmäiset haastattelukutsut sähköpostilistan yhteystie-

doille ja onnistuin tavoittamaan kuusi pappia, jotka haastattelin kasvotusten. Tarvitsin kuiten-

kin lisää haastateltavia tutkimuksen luotettavuuden takaamiseksi ja lähetin toisen haastattelu-

kutsun tutkielman ohjaajalta saamilleni yhteystiedoille toukokuussa 2020. Toisessa haastatte-

lukutsussa korostin toivettani haastatella erityisesti seurakuntapappeja. Toinen haastattelukut-

su tuotti neljä yhteydenottoa. Haastattelut toteutin sähköisesti Microsoft Teamsin tai Skypen 

välityksellä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. 

 Kaikki tutkimuksen osallistuneet ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkaan 

vihittyjä pappeja. Suurin osa haastateltavista toimi erilaisissa papin tehtävissä. Kaksi haasta-

teltavaa työskenteli tutkimuksen aikana muissa evankelis-luterilaisen kirkon viroissa, mutta 

ovat saaneet vihkimyksen myös pappisvirkaan. Haastateltavista yhdeksän toimi haastattelun 

aikana evankelis-luterilaisen kirkon viroissa ja yksi oli eläkkeellä. Haastateltavat työskenteli-

vät eri seurakunnista eri puolella Suomea. Haastateltavista kaksi on toiminut kirkossa esimies-

tehtävissä ja kolme haastateltavaa toimi myös itse kirkon työnohjaajina. 

 Suurin osa haastateltavista on osallistunut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työn-

ohjaajien antamaan työnohjaukseen, mutta osalla haastateltavista on kokemusta myös kirkon 

ulkopuolisten tahojen tarjoamasta työnohjauksesta toimiessaan kirkon virassa. Suurimalla 

osalla haastateltavista on useita kokemuksia työnohjauksesta ja suurin osa on osallistunut yk-

silötyönohjaukseen. Muutama haastateltava on osallistunut myös ryhmätyönohjaukseen. Ko-

kemusten perusteella ei ole mahdollista määritellä tarkemmin, minkälaista työnohjaukseen 

teoreettisesti tai metodisesti haastateltavat ovat osallistuneet. 

 Aineistonkeruumenetelmäksi valitsin teemahaastattelun, sillä se on puolistrukturoitu 

haastattelumenetelmä, mikä tarkoittaa sitä, että haastattelua varten loin teoriaan pohjaavat 

teemat, joiden avulla haastattelu eteni. Teemahaastattelussa määrittelemäni teemat ovat: ko-

kemukset työnohjauksesta, työnohjauksen suhde työhyvinvointiin sekä työyhteisön ja esimies-

ten asenteet. Teemahaastattelussa ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja, mikä mahdollisti sen, 

että haastateltava sai kertoa juuri ne asiat, jotka hän itse halusi tuoda ilmi haastattelutilantees-

sa. Menetelmä antaa tutkijan sijasta haastateltavalle vapauden tuoda esiin omaa ääntään. 

Teemahaastattelun ydin on nostaa esiin tutkittavien tukintoja ja merkityksiä tutkittavasta asi-

asta eli tässä pappien kokemuksia työnohjauksesta ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista tul-

kinnoista.69 

 
69 Hirsijärvi & Hurme 2009,  47–48. 
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 Teemahaastattelurunko takaa sen, että kaikilta haastateltavilta kysytään samoista tee-

moista.70 Teemahaastattelurunko tuki haastattelussa sitä, että kaikki teemat käsiteltiin haastat-

telun aikana, mutta tilanne pysyi keskustelunomaisena, sillä haastattelijan ei tarvinnut noudat-

taa tiukasti ennalta suunniteltuja kysymyksenasetteluja. Pyrin tekemään haastattelutilanteesta 

mahdollisimman keskustelunomaisen, jotta haastattelutilanne olisi haastateltaville rento ja 

avoin kokemusten kertomiseksi. Haasteen tälle toi haastattelujen toteuttaminen etäyhteyksin. 

Teemahaastattelu mahdollisti sen, että haastatteluista muotoutui omanlaisia keskusteluja haas-

tateltavien kanssa, mutta kaikki haastattelun teemat tuli käsiteltyä haastatteluiden aikana. 

 Jokaisen tutkimuksen tavoite on, että todellisuus vastaa mahdollisimman hyvin tutki-

muksen tuloksia. Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä tuo hyvin esille todellisuuden 

monivivahteisuutta, sillä sen avulla on mahdollista kerätä yhteen tutkittavan ilmiön eri puolia 

sekä tiivistää ne niin, että ne parhaiten toisivat esille haastateltavien todellista kokemusta tut-

kimuskohteeseen liittyen.71 Aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelu vastaa tutkimuksen 

tavoitteita ja on siksi perusteltu aineistonhankintamenetelmä. 

4.2. Aineiston käsittely ja tutkimuksen metodit 
Käsittelin tutkimusaineiston käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.72 Aloitin aineiston 

purkamisen litteroimalla sen ensin kirjalliseen muotoon Microsoft Word-tiedostoihin. Nau-

hoituksista suuri osa kuului selvästi ja suurin osa haastatteluista oli mahdollista litteroida sa-

nasta sanaan. Muutaman verkon välityksellä toteutetun haastattelun kohdalla verkkoyhteys oli 

ollut heikko ja aineisto oli joistain kohdista niin epäselvää tai ääni oli kadonnut, ettei näitä 

kohtia ollut mahdollista litteroida. Litteroidessani poistin aineistosta haastateltaviin liittyvät 

tunnistetiedot sekä annoin kaikille haastateltaville koodit. Esimerkiksi koodi P1 (P=pappi, 

1=haastattelun numero). Tutkimuksen haastateltaviin viittaan koodilla P=pappi sen vuoksi, 

että kaikki haastateltavat olivat saaneet vihkimyksen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

papin virkaan. Yhteinen koodi on valittu suojaamaan haastateltavien anonymiteettiä. 

 Litteroinnin jälkeen luin aineistoa läpi etsien sieltä keskenään samankaltaisuuksia ja 

eroavaisuuksia. Litteroinnin jälkeen redusoin aineiston eli pelkistin aineiston tutkimustehtävä 

mielessäni. Annoin pelkistetyille ilmauksille värikoodit ja siirsin pelkistetyt sekä värikoodatut 

ilmaukset eri Word-tiedostolle värien mukaisiin ryhmiin kuten työnohjauksen syyt, työnoh-

jaukseen hakeutuminen etc. Tämän jälkeen klusteroin aineiston eli ryhmittelin pelkistetyt il-

maukset etsien niistä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia yhteen teeman sisällä. Näiden 

 
70 Hirsijärvi & Hurme 2009,  48. 
71 Hirsijärvi & Hurme 1988, 128. 
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ryhmien alle muodostui yksi tai useampi alaluokka. Tämän jälkeen ryhmittelin alaluokat pää-

luokkiin, jotka nousivat aineistosta ja vastasivat tutkimustehtävää. Klusterointi on osa abstra-

hointiprosessia, minkä tarkoituksena on käsitteellistää aineiston dataa eli rakentaa aineistoa 

kielellisistä ilmaisuista kohti teoreettisia käsitteitä ja johtopäätöksiä. Abstrahointiprosessia 

toteutin samanaikaisesti klusterointivaiheen kanssa eli käsitellessäni aineistoa yhdistin sen 

osaksi työnohjauksen teoreettisia käsitteitä.73 

 Aineiston pääluokiksi muodostin 1) Pappien kokemukset kirkon työnohjauksen käy-

tännöistä 2) Pappien kokemukset työnohjauksen annista, hyödyistä ja huonoista puolista 3) 

Pappien kokemukset työnohjauksen sisällöistä 4) Työnohjaus papin työhyvinvoinnin tukena. 

Kolmen ensimmäisen pääluokan alle muodostin alaluokkia. Alaluokat ovat seuraavat 1) 

Työnohjaukseen hakeutumisen syyt, Työnohjauksen aloittamisen käytännöt, Työnohjaukseen 

liittyvät asenteet kirkossa ja kirkon työyhteisöissä 2) Kokemukset työnohjaajista, Työnoh-

jauksen anti, hyödyt ja onnistumiset, Työnohjauksen huonot puolet 3) Yksityiselämän asioi-

den käsitteleminen työnohjauksessa, Ammatti-identiteetin käsitteleminen työnohjauksessa, 

Onko työnohjaus työhön sitouttavaa?, Hengellisyys osana työnohjausta. 

4.3. Aineiston luotettavuus ja eettisyys 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen liittyy kysymys siitä, kuinka rehellisesti haastatelta-

vat ovat kertoneet omista kokemuksistaan tutkittavasta aiheesta. Teemahaastattelu haastatte-

lumetodina ei perustu tiukkoihin kysymyksiin, joihin odotetaan tiettyjä vastauksia vaan haas-

tattelu etenee tutkijan antamien teemojen mukaisesti. Tämän vuoksi haastateltavalla on mah-

dollisuus jättää sanomatta asioita, joita hän ei halua haastattelijan tietävän. Tämän tutkielman 

teemahaastattelurungossa selvitettiin myös työnohjaukseen liittyviä huonoja kokemuksia, mi-

hin kaikki haasteltavat vastasivat. Tutkimuksen tulokset sisältävät sekä hyviä että huonoja ko-

kemuksia työnohjauksesta ja koin, että haastateltavat kertoivat rehellisesti ja avoimesti työn-

ohjauskokemuksistaan. 

 Hyvän tieteellisen käytännön mukaan laadullisessa tutkimuksessa tulee noudattaa ko-

ko tutkimuksen etenemisen ajan eettisiä periaatteita. Tutkimusta aloittaessa tutkijan tulee 

käydä henkilökohtaista eettistä pohdintaa siitä, miksi hän haluaa tutkia aihetta ja kenen eh-

doilla tutkittava aihe on valittu.74 Tämän tutkimuksen aihe ja kiinnostus aiheen tutkimiseen on 

aidosti kirkon työelämässä tekemistäni työnohjausta koskevista empiirisistä havainnoista. 

 
72 Tuomi & Sarajärvi 2018, 104–107. 
73 Aineistolähtöisen sisällönanalyysin toteuttaminen. Tuomi & Sarajärvi 2018. Laadullinen tutkimus ja sisäl-
lönanalyysi. Tammi: Helsinki, 213–223. 
74 Tuomi & Sarajärvi 2018, 292; 229–300. 
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Kiinnostuksen taustavaikuttajina on myös henkilökohtaiset kokemukseni työnohjauksesta ja 

kiinnostukseni työnohjauksesta työn ja työhyvinvoinnin edistäjänä. Omat työnohjauskoke-

mukseni työnohjauksesta liittyvät ryhmätyönohjauksiin sosiaalialan työssä. Minulla on muu-

tamia työnohjauskokemuksia erilaisten työnohjaajien kanssa, mutta olen aina kokenut työnoh-

jauksen hyväksi työkaluksi kehittää itseäni työntekijänä ja purkaa ihmissuhdetyön aiheutta-

maa kuormitusta yhdessä kollegoiden kanssa. Tutkimustani on koko prosessin ajan johdatta-

nut eettinen motivaatio: tuoda esille pappien aitoja kokemuksia työnohjauksesta. 

 Eettisiin periaatteisiin kuuluu myös tulosten rehellinen ja huolellinen raportointi. Tut-

kimuksen tulee myös olla tutkittavalle vapaaehtoista.75 Tutkimuksen aineiston on kerätty niin, 

että vapaaehtoiset haastateltavat ottivat minuun yhteyttä tai olivat jättäneet toisen maisterin 

tutkielman yhteydessä vapaaehtoisesti yhteystietonsa työnohjauksen jatkotutkimusaiheita var-

ten. Haastatteluiden yhteydessä kerroin tutkimukseen osallistumisen perustuvan vapaaehtoi-

suuteen ja annoin haastateltaville tietyn päivämäärän, mihin mennessä heillä oli oikeus vetää 

haastattelunsa pois tutkimuksesta. Kukaan haastateltavista ei ottanut minuun yhteyttä haastat-

telunsa poistamiseksi tutkielmasta. 

 Luotettavuuden kannalta erityisesti kahden haastateltavan eriävät ammattialat tuli ot-

taa huomioon tuloksia ja johtopäätöksiä kirjoittaessa, sillä nämä ammattialat vaikuttavat 

työnohjauksen saatavuuteen kirkossa. Heidän muusta aineistosta poikkeavat työalansa olen 

huomioinut ja maininnut tuloksissa sekä tulosten tulkinnassa, silloin kuin se on ollut tutki-

mustulosten kannalta oleellista mainita. Ammatti-aloja ei tuoda esille tarkemmin, jotta haasta-

teltavien henkilöllisyys ei paljastuisi ja anonymiteetti säilyisi. 

 Tutkimuksen aineiston olen esittänyt mahdollisimman alkuperäisissä muodossa.76 

Tutkielmaan valituissa lainauksissa olen poistanut sanojen toistoa ja esittänyt tauon haastatel-

tavan puheessa lyhyellä viivalla, kuitenkin huolehtien, että lainauksen alkuperäinen merkitys 

ei ole muuttunut siistimisen yhteydessä. Aineistossa tuli eteen tilanteita, joissa jouduin teke-

mään tulkintoja haastateltavien kokemuksista. Olen pyrkinyt esittämään tulkinnat mahdolli-

simman aidosti ja haastateltavien kokemuksia kunnioittaen. Haastetta tulosten esittämiselle 

aiheutti suuri määrä aineistoa ja tutkielman rajattu sivumäärä. Tästä syystä olen joutunut ryh-

mittelemään aineistossa esiintyviä kokemuksia enemmän kuin olisin halunnut, pyrkien kui-

tenkin tuomaan esille haastateltavien kertomat ainutlaatuiset ja henkilökohtaiset kokemukset. 

Aineiston käsittelemisessä ja hävittämisessä olen myös noudattanut hyvän tutkimuskäytännön 

 
75 Tuomi & Sarajärvi 2018, 292–294; 303. 
76 Lainauksissa käytetyt merkinnät: Lyhyt viiva - kuvaa taukoa haastateltavan puheessa. Kaksi katkoviivaa (--) 
kuvaa sitä, että kyseisestä lainauksesta on poistettu osa haastattelua esitetyn asian tiiviimmin esittämiseksi. 
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periaatteita hävittämällä aineistosta tutkittaviin liittyvät tunnistetiedot anonymiteetin säilyttä-

miseksi sekä säilyttänyt aineistoa salasanalla suojatulla tietokoneella koko tutkimuksen ajan. 

Heti lopullisen arvioinnin jälkeen tulen hävittämään aineiston poistamalla sen tietokoneeni 

tietojärjestelmistä sekä äänityslaitteista. 

 Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan on oleellista tunnistaa oma suhteensa ja ennakko-

oletuksesta suhteessa tutkittavaan aiheeseen. Tutkimusprosessin aikana pyrin tiedostamaan 

omat positiiviset kokemukseni työnohjauksesta, mutta myös hahmottamaan työnohjausta osa-

na laajempaa työhyvinvoinnin kokonaisuutta. En halunnut, että oma kokemukseni ohjaa liikaa 

tutkimusta, joten pyrin taustateorian avulla tutkimaan myös työnohjauksen negatiivisia tai ei-

vaikuttavia puolia ja mekanismeja. Tämän aineiston perusteella haastateltavaksi hakeutui 

henkilöitä, jotka ovat kokeneet työnohjauksen positiivisena ja itselleen ja työhyvinvoinnilleen 

monin tavoin merkityksellisenä. Kuitenkin muutamat haastateltavat ovat työyhteisöissään tai 

toteuttamissaan työnohjauksissa tavanneet henkilöitä, joilla on ollut huono kokemus työnoh-

jauksesta tai ohjautuneet työnohjaukseen sen vuoksi, ettei heidän ole koettu pärjäävän omassa 

työssään. Aineisto ei siis tällä perusteella anna täysin rehellistä kuvaa työnohjauskokemuksis-

ta. Se antaa kuitenkin käsityksen siitä, millaista työnohjaus on ollut ja miten merkityksellinen 

se on ollut tämän aineiston edustajille. 

 Keskustelu on harvoin täysin avointa vuorovaikutusta, missä osapuolet voisivat täysin 

ymmärtää toistensa sanat sellaisena kuin toinen ihminen ne on tarkoittanut kuultavaksi.77 

Haastattelussa käytetty kieli vaikuttaa niin haastattelutilanteeseen kuin aineiston tulkintaan. 

Tulkinnan vaikeudet voivat aiheutua tutkijan ja haastateltavan erilaisista positioista, jolloin 

esimerkiksi yhteisesti ymmärrettävä sanasto uupuu tai jompikumpi osapuolista käyttää tarkoi-

tuksellisesti tai tahattomasti toiselle tuntematonta sanastoa. Tällaisessa tilanteessa tutkijalla on 

vaara tehdä vääriä päätelmiä haastateltavan sanoista ja sanoille antamista merkityksistä.78 

Työnohjaukseen liittyvät kielelliset ilmaisut eivät haastatteluissa muodostuneet ongelmaksi 

vaan haastateltavien käyttämä terminologia oli tutkijalle tuttua ja ymmärrettävää. Työnoh-

jauksen käytäntöjen tuttuus on antanut minulle mahdollisuuden ymmärtää paremmin haasta-

teltavien ajatus- ja tunnemaailmaa työnohjaukseen liittyen. 

 
77 Hirsijärvi & Hurme 1988, 48. 
78 Hirsijärvi & Hurme 1988, 48–49. 
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5. Tutkimustulokset 

5.1. Pappien kokemukset kirkon työnohjauksen käytännöistä 

Työnohjaukseen hakeutumisen syyt 
Yli puolet haastateltavista kertoi hakeutuneensa työnohjaukseen jonkun kirkon koulutuksen 

yhteydessä. Tällöin työnohjauksen ei tarvinnut esittää erillistä syytä, vaan työnohjaus oli osa 

koulutuksen hyväksyttyä suorittamista.79 Osalla haastateltavista työnohjaus oli kuulunut usei-

siin kirkon koulutuksiin.80 Kirkossa työnohjaus kuuluu osaksi muun muassa oppilaitos-, sie-

lunhoidon- sekä sairaalasielunhoidonkoulutuksia.81 Muita koulutukseen liittyviä syitä oli oh-

jattavan omissa työnohjaajakoulutuksen koulutusohjauksissa syntyneiden asioiden käsittele-

minen82 sekä toive kouluttautua myöhemmin itse työnohjaajaksi.83 Kirkon työnohjaajakoulu-

tukseen hakeutuvalla tulee olla omakohtainen kokemus kirkon työnohjaajan antamasta pitkäs-

tä 40 kerran henkilökohtaisesta työnohjauksesta tai 30 kerran ryhmätyönohjauksesta.84 
P7: Mä oon käyny varmaan pariin kertaan semmosen 40 kerran työnohjauksen. Ne on liittyny juuri kou-
lutuksiin, varmaan juuri sairaalasielunhoidon ja sitten X koulutukseen. Sillon siinä on vaadittu koulu-
tukseen se 40 tunnin niiku koulutustyönohjaus. 
 
 P8: -- Sitten mä oon tehny tota pastoraalitutkintoa ja siihen suoritukseen mä tein yhen semmosen etä-
suorituksen siitä sielunhoidosta. Ja siihen kuulu sit se, että piti etsiä työnohjaaja ja käydä sitten se hänen 
kanssaan tietty määrä niitä kertoja --  
 
P8: -- Ehkä vieläkin sellanen tulevaisuuden haave, et mä voisin joskus itse olla työnohjaaja ja sillon pi-
tää olla suoritettuna se pitkä työnohjaus. Niin sitten mä aattelin, et mä haluan sen joka tapauksessa teh-
dä, et mul on niiku se valmius sitten mahdollisesti itse kouluttautua työnohjaajaksi. 
 

Toinen yleinen syy työnohjaukseen hakeutumisen taustalla oli saada tukea työn kuormittavuu-

teen kuten hankaliin työtilanteisiin tai työyhteisön haasteisiin.85 Esimerkiksi työhön liittyvien 

odotusten ja niiden toteutumatta jääminen sekä seurakunnassa tapahtuneet uuvuttavat raken-

nepohdinnat ja prosessit olivat erään haastateltavan kohdalla yksi syy työnohjaukseen hakeu-

tumiseksi.86 Haastattelun aikana eräs haastateltavista mainitsi papin työn olevan usein yksi-

näistä sen vuoksi, että papit liikkuvat usein epämääräisiä aikoina, minkä vuoksi kollegiaalisen 

tuki on harvoin saatavilla.87 Työnohjausta oli haettu myös työhön liittyviin akuutteihin- tai 

 
79 P1, P3, P5, P7, P8, P9. 
80 P3, P7. 
81 Viika 1985, 63-62. 
82 P3. 
83 P9. 
84 Kirkon työnohjaajakoulutusesite 2020. 
85 P2, P3, P5, P6, P8, P10. 
86 P6. 
87 P4. 
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kriisitilanteisiin, jolloin työnohjaus oli osoittautunut hyödylliseksi kyseisten tilanteiden pur-

kamisessa ja käsittelemisessä.88 
P3: Ja varmasti myös sitten ihan semmonen työn kuormittavuus. Koska papin työssä kohtaa paljon sel-
lasta, josta sä et voi puhua oikeen kellekkään. Ni jollekkin pitää saada puhua, ni se on työnohjaaja. 
 
P8: -- Mutta tota se ensimmäinen oli se, että mä tarvitsin niiku apua siihe akuuttiin tilanteeseen ja sit 
siinä niiku semmosta ulospuhaltamista siinä. 
 

Aineistossa poikkeavaa oli, että kaksi haastateltavista kertoi hakeutuneensa työnohjaukseen 

työuupumuksen tai uupumusoireiden vuoksi. Toinen näistä haastateltavista kertoi, ettei työn-

antajalla ollut tuolloin tarjota muuta keinoa työuupumuksen hoitamiseksi. Haastateltava myös 

itse oli kokenut, että työnohjaus oli ollut hänelle parempi keino käsitellä työuupumusta kuin 

sairaslomalle jääminen.89 Toinen haastateltavista kertoi uupuneensa työssään valtavan työ-

määrän vuoksi ja koki uupumuksen olleen yhtenä oleellisena syynä työnohjaukseen hakeutu-

miseksi.90 Myös kolmas haastateltava kertoi kerran hakeutuneensa työnohjaukseen väsymyk-

sen vuoksi.91 
P2: -- Täällä X paikassa liitty ihan selkeesti minulla se työnohjauksessa käynti siihen, että mi-
nulla oli sitten paljon kirkollisia toimituksia ja minä uuvuin siihen -- 
 
P5: -- Kun sinne ajauduin tietysti vähän väärästä syistä, että syvässä työuupumuksessa se oli 
ainut apu, mitä oli olemassa, että tota. Mutta erittäin hyvä jopa siihen. -- Kauheen vaikee mun 
oli keksiä muita niiku keinoja, millä minä tervehdyn siitä ja tota eikä nyt työnantajakaa osannu 
oikeen niiku jelppiä mua löytämään mitään muutakaan keinoa. Oikeestaan oli ainut mitä tarjot-
tiin niin tota se tuntu tosi luontevalle. 
 

Lähes kaikki haastateltavat kertoivat yhtenä työnohjaukseen hakeutumisen syynä olleen oman 

työn tai omien työtapojen kehittämisen.92 Useampi haastateltava kertoi ajattelevansa, että hy-

vät työntekijät hakeutuvat työnohjaukseen kehittämään työtapojaan sekä itseään ammattilai-

sena.93 Työnohjaukseen oli hakeuduttu myös työhön leipääntymisen ja työnilon säilyttämisen 

vuoksi.94  
P1: -- Viime keväänä tänä vuonna hakeuduin taas itse lyhyempään työnohjaukseen, 10 kertaa. Ihan sen 
takia, että on niin pitkään ollut töissä, että on kiva pohtia jotain juttuja uusiks -- Siinä kohtaa kun mä 
havaitsin, että alan toistaa joitain asioita rutiinina ja koen vaikeaksi keksiä uudenlaista lähestymistapaa 
siihen kenttään missä mä viihdyn. 
 
P4: Mä aattelin, että tässä kohdassa olis hyvä pohtia omia työtapoja ja vähän niiku käydä läpi sitä, mitä 
mä oon oppinu ja mihin suuntaan mä jotenki pappina ja työntekijänä haluaisin mennä eteenpäin. Ja sel-
keesti mulla oli kyl sellanen, että mä sen työnohjauksen kautta halusin tarkastella mun työtä ja mun ta-
paa tehdä työtä. 
 

 
88 P8, P10. 
89 P5. 
90 P2. 
91 P10. 
92 P1, P3, P4, P5, P6, P7, P10. 
93 P4, P6, P9, P7. 
94 P1, P6. 
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 Kirkon virallisissa lähteisessä määritetään työnohjauksen olevan pohjimmiltaan työn käsitte-

lemistä ja omien työtapojen kehittämistä, vaikka siihen voi kuulua myös henkilökohtainen ja 

spirituaalinen reflektio.95 Henkilökohtainen reflektointi oli liittynyt useimmiten haastateltavan 

tapoihin tehdä työtään.96 Eräs haastateltava koki omien asioiden pohtimisen olleen tärkeää sen 

vuoksi, että työntekijä voi tarjota itsestään parasta työnantajalleen.97 Henkilökohtaisten asioi-

den ja kehityskohteiden tarkastelemisen oli koettu tärkeäksi myös työhyvinvoinnin kannalta.98 
P10: No kyllä se on ollu ihan selvästi tota työn rajaaminen vaikeus on ollu mulla. Se on mun tämmönen 
henkilökohtanen - ongelma. 
 
P8: Siin yks syy oli se, että mä ajattelen, et semmonen itsetuntemus ja itsensä niiku pohdiskelu ja asioi-
den pohdiskelu on tosi tärkeetä. Ja mä teen sitä niiku jatkuvasti muutenkin. Ni mä oon aina aatellu, että 
tottakai mä niiku haluan työnohjaukseen. Et joteki niiku itsestään selvää, että mä haluan pohtia niitä, 
jotta mä voin kehittyä. -- Mut ehkä myös se työnohjaukseen hakeutuminen lähtee myös mun kohdalta ja 
on aina lähteny myös siitä, että mä oon sitoutunu siihen työnantajaan. Mä haluun antaa työnanatajalle 
niiku parasta mitä mä voin antaa. 
 

Kaksi tämän aineiston edustajaa oli hakenut työnohjausta tukea uusien työalojen tai työtehtä-

vien haltuun ottamiseksi.99 Kaksi haastateltavista oli hakenut työnohjausta myös esimiestyös-

sä aloittamiseen sekä esimiestyöhön hallintaan liittyen.100 Kirkko suositteleekin hyödyntä-

mään työnohjausta muutostilanteissa kuten työpaikan vaihtuessa tai uuden työtehtävän aloit-

tamisen yhteydessä.101 
P2: -- Ja mulla se liitty tietysti siihen kirkkoherran roolin, et se pelotti vähän se tehtävä ja koin, et mulla 
ei oo siihen valmiuksia ja taitoja tarpeeks. 
 
P7: No varmaan semmosissa kohdissa kun on vaihtanu työalaa. Et menny uuteen uudenlaiseen työhön, 
ni on halunnu sit siihen saada näkökulmaa sen työnohjauksen kautta myös, että ku lähtee sitä alottele-
maan. 
 

Aineisto osoitti, että papit hakeutuvat työnohjaukseen monenlaisista syistä. Tämän aineiston 

pappien kohdalla yleisin syy työnohjaukseen hakeutumiseksi liittyi kirkon koulutuksiin, joissa 

työnohjaus kuului osaksi koulutuksen suorittamista. Työnohjaukseen hakeutumisen syinä 

erottuivat myös raskaiden ja hankalien työtilanteiden käsitteleminen työnohjaajan kanssa sekä 

halu kehittyä työntekijänä. Yllättävää oli, että kaksi papeista oli hakeutunut työnohjaukseen 

työuupumuksen vuoksi tai työuupumuksella koettiin olleen merkittävä vaikutus työnohjauk-

seen hakeutumiseksi. Terveyskirjasto suositteleekin ihmissuhdetyössä yhdeksi työuupumuk-

sen hoitokeinoksi työyhteisön ulkopuolista työnohjausta.102 

 
95 Kirkon työntekijöille 2020; Mitä työnohjaus on ja miten siihen hakeudutaan? 2020 
96 P2, P3, P4, P5, P6, P8, P10. 
97 P8. 
98 P5, P8, P10. 
99 P7, P10. 
100 P2, P3. 
101 Työnohjaus 2020a; Mitä työnohjaus on ja miten siihen hakeudutaan? 2020 
102 Työuupumus (burnout) 2020. 
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Työnohjauksen aloittamisen käytännöt 

Työnohjaukseen hakeutuminen oli lähtenyt useimmissa tapauksissa haastateltavan omasta aja-

tuksesta tai kuten jo edellä mainitsin, siihen oli osallistuttu kirkon koulutuksen yhteydessä. 

Koska monilla haastateltavilla oli useampi kokemus työnohjauksesta, oli heidän kohdallaan 

tavallista, että hakeutumisen syinä oli sekä koulutukseen liittyvät syyt että oma ajatus työnoh-

jaukseen hakeutumisesta.103 Kirkon työnohjaus on pääasiassa ohjattavalle aina vapaaehtoista 

eikä siihen voida pakottaa työntekijää hallinnollisella päätöksellä. Tietyissä tilanteissa sitä 

voidaan kuitenkin suositella.104 Työnohjausta käsittelevän kirjallisuuden mukaan ohjattavan 

halu käsitellä työtään tulisi olla työnohjauksen aloittamisen edellytys105. Näin oli useimmissa 

tapauksissa myös tämän aineiston haastateltavien kohdalla eikä kukaan maininnut erikseen 

joutuneensa työnohjaukseen vastoin omaa tahtoaan. 

 Vaikka useimmiten työnohjaukseen hakeutuminen lähti haastateltavan omasta tahdos-

ta, poikkeavaa oli, että kahden haastateltavan kohdalla esimies oli ehdottanut työnohjaukseen 

hakeutumista.106 Näissä tapauksissa esimies oli myös auttanut työnohjaajan löytämisessä ja 

suositellut hyväksi kokemaansa työnohjaajaa. Toinen näistä haastateltavista oli kokenut, että 

työnohjausta suositellut esimies oli suositellut tiettyä työnohjaajaa hyvää tarkoittavana, mutta 

suojellakseen työhön liittyvien arkaluontoisten asioiden käsittelemistä.107 Myös kolmas haas-

tateltava kertoi poikkeavasta kokemuksesta työnohjaukseen hakeutumisessa. Haastateltava oli 

suostuteltu mukaan kirkon esimiesten ryhmämuotoiseen työnohjausryhmään, joten ajatus 

työnohjaukseen osallistumisesta ei ollut lähtenyt häneltä itseltään.108 Työnohjauksen hakeu-

tumisen prosessiin ja saatavuuteen vaikuttaa myös se, missä virassa työntekijä kirkossa työs-

kentelee. Esimerkiksi kirkon erityisviroissa työhön voi sisältyä työnohjausta enemmän.109 

Kirkon erityistyönvirassa työskentelevälle haastateltavalle työnohjaus kuului automaattisesti 

osana työtä.110 

 Työnohjauksen tarpeen ja halun tiedostamisen jälkeen toive työnohjauksen aloittami-

sesta tulee esittää esimiehelle. Esimiehen luvan saaminen on työnohjauksen edellytys kirkon 

työnohjaukselle sen vuoksi, että työnohjaus tapahtuu työajalla ja on työnantajan kustanta-

 
103 P1, P2, P3, P4, P6, 10. 
104 Virtaniemi 1985a, 25. 
105 Kuusniemi 1985, 99. 
106 P5, P10. 
107 P10. 
108 P9. 
109 Dekaanikokouksen lausunto työnohjauksesta 2013. 
110 P7. 



23 
 

maa.111 Yhdeksän haastateltavaa kertoi tai haastattelusta oli ymmärrettävissä, että he olivat 

käyneet tämän saman käytännön prosessin työnohjaukseen hakeutumiseksi.112 Joidenkin nä-

kemysten mukaan työnohjauksen vaatimuksena on, että ohjattavalla olisi jonkin verran koke-

musta omasta työstään.113 Yksi haastateltava kertoi esimiehensä puoltaneen työnohjauksen 

aloittamista vaikka hän työskennellyt töissä kirkossa vain vähän aikaa.114 Tämän haastatelta-

van työnohjaukseen hakeutumisen taustalla oli työuupumus, ja haastateltavan mukaan esimie-

hellä ei ollut tarjottavana muita keinoja työuupumuksen hoitamiseksi kuin työnohjaus, mikä 

on voinut vaikuttaa myönteisesti luvan saamiseen työuran alkuvaiheessa. 

 Edellä mainitut yhdeksän haastateltavaa kokivat, että työnohjauksen aloittamisesta oli 

voinut keskustella avoimesti esimiehen kanssa sekä tarve työnohjaukseen oli koettu helpoksi 

ilmaista esimiehelle. Haastateltavat olivat kokeneet esimiestensä tukeneet työnohjausta ja 

esimiesten oltiin koettu olleen myönteisiä työnohjauksen aloittamiseksi. Työnohjaajana itse 

työskentelevä haastateltava korosti työnantajan luvan merkitystä työnohjauksen prosessin on-

nistumiselle.115 
P3: No mä oon aina ollu sellasissa paikoissa töissä, joissa on sitä pidetty ihan itsestään selvänä, että ei 
oo tarvinnu paljon ees lupaa kysyä. Et on riittäny, et on ilmoittanu työnantajalle, että mä alotan työnoh-
jauksen. 
 
P6: -- Että meijän työpaikalla kyllä niiku ymmärretään tämmösen työntekijöitten henkisen hyvinvoinnin 
arvo tosi hyvin. 
 
P8: Niissä molemmis niis mulla oli niiku eri työnantaja, niin molemmissa oli sama proseduuri, että ky-
syttiin työn - niiku esimieheltä lupa, mutta tosi myönteisesti meillä on aina suhtauduttu niihin. Että ei 
ollu mitään ongelmaa. Heti oli se vastaus, et ilman muuta saa mennä. Ja et saa mennä työajalla ja sillai 
suhtauduttiin tosi tosi tosi myönteisesti. 
 

Poikkeavaa oli, kun yksi haastateltavista kertoi, ettei hänen ollut tarvinnut kysyä lupaa työn-

ohjauksen aloittamiseen esimieheltään, sillä hän itse työskenteli kirkossa esimiesasemassa.116 

Haastateltava oli eläköitynyt virastaan ja mainitsikin työnohjaukseen hakeutumisen käytäntö-

jen yhteydessä, ettei tiettynä aikana hänen työurallaan tarvinnut työnohjaukseen hakea erik-

seen lupaa. 
P9: Ei kirkkoherran tarttenu hakea lupaa. -- Sitäpaitsi se oli se aika kun muutenkaan ei haettu vielä lu-
paa työnohjaukseen. 
 

Kun lupa työnohjaukseen oli saatu, työnohjaajan etsiminen oli aloitettu erilaisia kanavia hyö-

dyntäen. Viisi haastateltavaa kertoi etsineensä työnohjaajaa kirkon työntekijöille suunnatuilta 

 
111 Kirkon työntekijöille 2020; Mitä on työnohjaus ja miten siihen hakeudutaan? 2020, Dekaanikokouksen lau-
sunto työnohjauksesta 2013. 
112 P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10. 
113 Ohjausta työhön 2021. 
114 P5. 
115 P3. 
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virallisilta verkkosivuilta, mihin oman hiippakunnan alueen viralliset työnohjaajat on listat-

tu.117 Työnohjaajaa etsiessä oli hyödynnetty omia myös verkostoja118 ja kysytty neuvoa asian-

tuntevilta henkilöiltä119. Yksi haastateltavista kertoi saaneensa työnohjaajalta sähköpostin, 

jossa työnohjaaja oli ilmoittanut vapaista työnohjauspaikoista.120 Kuten aikaisemmin mainit-

sin kaksi haastateltavista oli saanut apua työnohjaajan etsimisessä omalta esimieheltä. Esimies 

oli tulostanut listan työntekijälle hyväksi katsomistaan työnohjaajista ja suositellut hyväksi 

katsomaansa työnohjaajaa.121 
P5: -- Esimieheltä kysyin vähän kun en tietysti kirkkoa sen tarkemmi oikeen tuntenu, et oliko hänellä 
tietää näistä meidän lähiseudulla tarjolla olevista työnohjaajasta jotakin sellasta, mikä minua hyödyttäs. 
Ja hän niiku minusta aika järkevällä tavalla siihen otti luettelon ja printtas ja laitto rastit ruutuun, että 
näitä hän ajattelis, että vois olla hyödyks --  
 

Kaikki haastateltavat olivat pääasiassa saaneet itse valita itselleen mieluisan työnohjaajan 

muutamia käytännöllisiä koulutukseen ja työterveyteen liittyviä poikkeuksia lukuun ottamat-

ta. Työnohjaajan valintaan olivat vaikuttaneet monet erilaiset tekijät kuten maantieteellinen 

sijainti suhteessa työpaikkaan122, tietämys hyväksi koetuista työnohjaajista tai työnohjaajan 

tietäminen ja toteaminen hyväksi jotakin muuta kautta.123 Työnohjaajan valintaan oli päädytty 

myös työnohjaajan esittelytekstissään kertomien työnohjauksen näkökulmien kautta, joiden 

haastateltava oli kokenut itselleen hyödyllisiksi.124 Vaikutusta työnohjaajan valintaan oli ollut 

myös sillä, että työnohjaajan oli koettu ymmärtävän haastateltavan työalaa.125 
P4: -- Yks työnohjaaja lähetti vähän tämmösen niiku infoviestin, et hänelle onkin yllättäen vapautunu 
nyt tässä yks paikka. Ja tota mä olin itseasiassa tähän työnohjaajaan jo niiku törmänny siellä listalla ja 
miettiny, et hänellä on semmosia näkökulmia tai tulokulmia, jotka voi niiku mua jeesata. Ja sit mä olin 
häneen yhteydessä sähköpostilla ja tota siitä sitten melkeen saman tien sovittiinkin, että okei, että tava-
taan kerran ja katotaan, että natsaako. Ja siitä se sitten alko. 
 

Henkilökohtainen työnohjaus aloitettiin yhdellä tai parilla tutustumiskäynnillä työnohjaajan 

kanssa, jolloin selvitettiin, onko työnohjaaja sopiva ohjattavalle. Työnohjauksen käytäntöjen 

mukaan myös työnohjaajalla on oikeus kieltäytyä ohjaussuhteen aloittamisesta126, mistä kaksi 

haastateltavaa oli tietoisia.127 Työnohjaajana itse toimiva haastateltava muisti työnohjausural-

 
116 P9. 
117 P1, P4, P6, P7, P8. 
118 P3. 
119 P10. 
120 P4. 
121 P5, P10. 
122 P5. 
123 P3, P6, P8. 
124 P4. 
125 P6, P8, P10. 
126 Paunonen-Ilmonen 2005, 64. 
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taan yhden tapauksen, jolloin hän oli kokenut, ettei ollut voinut auttaa ohjattavaa hänen ky-

symystensä kanssa. Hän koki rehellisyyden palvelevan molempia ohjaussuhteen osapuolia. 128 

 Aineiston perusteella hyvin usein ensimmäinen ja huolella valittu työnohjaaja osoit-

tautui parhaimmaksi mahdolliseksi työnohjaajaksi siihen tilanteeseen ja niihin kysymyksiin, 

joihin ohjattava haki tukea työnohjaukselta. Pari haastateltavaa oli kokenut työnohjauksen 

ensimmäisiin kertoihin liittyneen jännitystä työnohjaussuhteen alkamisesta sekä hyvän alun 

jälkeen ohjaussuhteen jatkumisesta.129 Toinen näistä haastateltava kertoi pelänneensä ”pak-

kien” saamista ensimmäisten kymmenen kerran jälkeen, sillä oli kokenut työnohjauksen mu-

kavaksi ja hyödylliseksi heti alkutapaamisten jälkeen.130 
P5: Hän (työnohjaaja) oli ensimmäinen ja paras mahdollinen. 
 
P6: Niin ensimmäisten kertojen jälkeen kun mä tykkäsin heti hänestä ja se oli musta kauheen mukavaa 
se homma, hyödyllistä, ni mua vähän huolestutti, että hän antaa mulle pakit. Mut sitten mää selvisin sii-
tä ensimmäisestä ja me päädyimme jatkamaan prosessia. 
 

Työnohjauksen käytännöistä haastateltavista puolet mainitsivat koulutuspäivien ja työnoh-

jauksen välisen suhteen.131 Neljä haastateltavista kertoi työnohjauksen olevan osa heidän kou-

lutussuunnitelmaansa, mutta näissä haastatteluissa ei käynyt tarkemmin ilmi, miten työnoh-

jausta oli toteutettu osana henkilökohtaisia koulutussuunnitelmia.132 Aineiston perusteella oli 

havaittavissa, että eroavaisuuksia vaikuttaisi olevan sen suhteen, miten työnohjaus vaikuttaa 

papin muihin koulutuksiin. Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon haastattelemieni pappien 

eroavat työalat ja miten ne vaikuttavat työnohjauksen saatavuuteen. Yksi haastateltava kertoi, 

ettei työnohjaus ollut kuluttanut häneltä muita koulutuspäivä tai koulutusrahoja133 kun taas 

toisen haastateltavan kohdalla työnohjaus osana koulutussuunnitelmaa oli estänyt häntä osal-

listumasta muun muassa seurakunnan uutena työntekijänä alueen hiippakuntapäiville sekä 

muihin koulutuksiin, joiden hän olisi kokenut tukevan työhyvinvointia.134 
P4: Se kuulu tavallaan meillä niiku työnantajalta tämmöseen - siihen ei mitään koulutusrahoja ja koulu-
tuspäiviä menny -- 
 
P5: -- No se oli negatiivinen asia, että kun se menee meillä koulutussuunnitelmaan, ni sit jos sä nautit 
työohjausta, ni sä et juurikaan sit kouluttaudu mihinkää muualle vaikka nää ei oo lainkaan rinnaisteisia 
asioita. -- Ja harmi etten sanonu heti ensimmäisenä negaationa, että se oli musta jotenki iha järkyttävä. 
 

Työnohjauksen toteuttamisessa osana koulutussuunnitelmaa näyttäisi aineiston perusteella 

olevan eroavaisuutta myös kirkon eri ammattikuntien välillä. Tietyissä kirkon viroissa työn-

 
128 P3. 
129 P4, P6. 
130 P6. 
131 P4, P5, P6, P7, P9. 
132 P4, P5, P6, P7, P9. 
133 P4. 
134 P5. 



26 
 

ohjaus kuuluu kiinteäksi osaksi virkaatekevien vuosittaisiin koulutussuunnitelmiin. Tällaises-

sa virassa työskentelevä haastateltava kertoi, että hänen työssään koulutussuunnitelmat päivi-

tetään aina syksyisin ja samassa yhteydessä katsotaan työnohjaukset.135 Haastateltava kertoi, 

että hänen työalallaan työntekijät osallistuvat työnohjaukseen lähestulkoon koko ajan jonkun-

laisella frekvenssillä sen vuoksi, että se on tärkeä työkalu kyseisen työalan työssä jaksamisen 

kannalta. 
P7: Kun me ollaan X työssä, ni oikeestaan jokaisella on työnohjaus melkein koko ajan. Ja ne niiku syk-
syllä kun on koulutussuunnitelma, ni samassa katotaan työnohjaukset ja niihin saa kyllä rahaa aina jos-
sain määrin, että pystyy käymään työnohjauksissa. Se on kuitenki meidän työssä niiku ihan elinehto, et-
tä jaksaa ja pystyy tekee työtään, ni täytyy olla se työnohjaus. 
 

Yhtenä tärkeänä työnohjauksen käytäntönä pidettiin myös työnohjauksen ilmaisuutta. Työn-

ohjaus on kirkon koulutussopimuksen mukaan yksi työpaikkakoulutuksen muodoista, mikä 

mahdollistaa sen, että työnohjaukseen liittyvät kustannutukset ovat työnantajan maksetta-

via.136 Kaikkien haastateltavien virallinen kirkon työnohjaus oli ollut ilmaista tai kukaan ei 

erikseen maininnut joutuneensa kirkon työnohjauksesta maksamaan. Kirkon erityisvirassa 

työskentelevä haastateltava kertoi, että heidän ammattialallaan työnantaja tukee työnohjausta 

myös rahallisesti, jolloin työntekijä voi hakeutua myös kirkon ulkopuolisiin työnohjauksiin.137 

Haastateltavat, jotka olivat joutuneet matkustamaan työnohjaukseen toiselle paikkakunnalle, 

kertoivat, että työnantaja oli tukenut työnohjausmatkoja taloudellisesti kuten maksamalla 

työntekijän junaliput tai maksamalla matkakorvauksia työnohjausmatkoista.138 Yksi haastatel-

tavista kertoi työnohjaajan kustantaneen hänelle myös kirkon ulkopuolisen työnohjauksen sil-

loin kun työnohjaus oli liittynyt työssä tapahtuneen kriisitilanteen käsittelemiseen.139 
P4: Ja ehkä se viel täytyy sanoa niiku, et se kertoo musta hyvää (työnantajasta), että työnohjaukseen saa 
käyttää tai ainaki mä sain käyttää työaikaa. Ja sitten mulla tosiaan oli, että työnohjaaja oli matkan pääs-
sä, ni tota ne matkat laskettii niiku työmatkoiks, et mä sain niistä matkakorvaukset. Et se oli musta jo-
tenki niiku erityistä. Ja mä aattelen, että se kerto mulle siitä, että työnantaja (on) jotenki valmis satsaa-
maan työntekijän hyvinvointiin. 
 
P8: Mä oon niiku miettiny sitä monesti, että must se on ihan hirveen hienoa, et kirkolla on tällänen nii-
ku mahdollista. Et se on aivan niiku mä en tiedä - miksei ihmiset osaa sitä käyttää, koska se on niin, et 
missäpä voi olla sillai, et ilmaiseksi saat pohdiskella vuodesta toiseen niiku omia juttujas? Se oli vaan 
niiku todella hieno tilaisuus ja mahdollisuus ja sillä oli merkitystä ja se kantaa niiku hedelmää edelleen-
kin. 

 

Tärkeänä pidettiin myös sitä, että työnohjaukseen osallistumisen oli mahdollista työajalla.140 

Haastateltavat kertoivat käyvänsä työnohjauksessa työajan puitteissa vaikka useampi haasta-
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teltava totesikin tässä yhteydessä, että papilla on työajaton työaika.141 Myös kaksi muussa kir-

kon virassa työskentelevää haastateltavaa kertoivat käyvänsä työnohjauksessa työajalla.142 

Heidän viroissaan viikkotyöaika poikkeaa papin työajattomasta työajasta. Viisi haastatelta-

vaa143 oli käynyt työnohjauksessa toisessa kaupungissa kuin missä he ovat töissä. Neljä heistä 

mainitsi, että työnohjaukseen käytetyt matkat olivat olleet osa heidän työaikaansa.144 Eräs 

näistä haastateltavista kertoi toivoneensa, että työnohjauksen jälkeen olisi saanut pitää loppu-

päivän vapaana, sillä työnohjauskäynnit olivat hänestä rankkoja.145 
P5: Ja musta se oli yleensä siis niiku tosi semmosen lihamyllyn läpi menneenä ja voimat hukassa ja oli 
haaveillu, että jos sitte sinä päivänä ei tarttis tehä muuta, mutta taisko yhen kerran onnistua niin, että si-
nä päivänä ei ois ollu mitään muuta. Että ne oli silleen aika raskaita päiviä noin niiku rakenteellisesti ja 
teknisesti -- 
 

Etäisyys ja matkustaminen työnohjaajan luokse koettiin pääasiassa hyvänä, jopa terapeuttise-

na146 ja eräässä tapauksessa myös hengellisenä.147 Kun työnohjaus sijaitsi hieman kauempana, 

oli tällöin mahdollisuus saada omaa aikaa ja irrottautua hetkeksi työn arjesta.148 Etäisyyden 

etuna koettiin oli koettu se, ettei työnohjaaja ollut läheinen kollega tai työskennellyt muuten 

haastateltavan omassa seurakunnassa.149 Yksi haastateltava koki, ettei työnohjaus olisi ollut 

omalla paikkakunnalla lainkaan mahdollista, sillä maksulliseen kirkon ulkopuoliseen työnoh-

jaukseen hänellä ei ollut oikeutta ja samalla paikkakunnalla työskentelevät kirkon työnohjaa-

jat olisivat olleet hänen kollegojaan, jolloin ”jääveys” työnohjauksessa ei hänen mukaansa 

olisi toteutunut.150 Eräällä haastateltavalla oli kaksi työnohjauskokemusta, joista toinen työn-

ohjaaja oli sijainnut matkallisesti tunnin päässä haastateltavan työpaikasta ja toinen sijaitsi 

aivan työpaikan läheisyydessä. Kyseinen haastateltava koki, että lähempänä sijaitseva työnoh-

jaus oli sijainnin puolesta parempi, sillä ensimmäiseen työnohjaukseen matkustaminen oli 

vienyt paljon aikaa, mikä ei ollut sopinut perheellisen elämäntilanteeseen.151 
P2: Sitten ajelin omalla autolla, ni kyl se - kyl mie ihan muistan, et kyl se ihan hyvältä tuntu lähteä. Et 
oli joku syy lähteä X paikkakunnalle työnohjaukseen. Sitten kävin siellä torilla vaikka kahvilla samalla 
reissulla sitten samoin kun X paikkakunnalle menin. Ni siinä pikkusen niinku siitä kalenterista oli aina-
kin irrotettu se aika siihen, että nyt tähän ei tule mitään muuta. Ni se on niinku tärkeetä, että saa sen 
oman ajan. 
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Lähestulkoon kaikki haastateltavat olivat kokeneet työnohjaukseen osallistumisten mielek-

käänä. Vain kahdella haastateltavalla oli kokemuksia, jolloin työnohjaus ei ollut tuntunut mie-

lekkäältä.152 Toinen näistä haastateltavista kertoi kokeneensa pitkän henkilökohtaisen työnoh-

jauksen turhauttavana, mikä oli johtunut siitä, ettei hän ollut kokenut saaneensa työnohjaajalta 

kaipaamaansa kunnollista palautetta.153 Toinen haastateltava oli kokenut erääseen työnohjaa-

jaansa liittyneen sellaisia tekijöitä, jotka olivat tehneet työnohjaustilanteesta hänelle epämiel-

lyttävän.154  

 Aineiston perusteella työnohjaukseen hakeutuminen vaikuttaisi etenevän samalla kaa-

valla eri seurakunnissa. Eroa näyttäisi kuitenkin olevan jonkun verran siinä, millä tavoin 

työnohjausta toteutetaan osana kirkon työntekijöiden koulutussuunnitelmia. Tähän huomioon 

voi kuitenkin vaikuttaa aineiston pappien eroavat työalat eikä sen vuoksi tämän aineiston pe-

rusteella ole mahdollista tehdä varmoja tulkintoja. Papit pitivät hyvinä ja tärkeinä työnohjauk-

sen käytäntöinä työnohjauksen ilmaisuutta sekä työnantajan antamaa taloudellista tukea työn-

ohjauskustannuksiin sekä sitä, että työnohjauksessa saa käydä työajalla. Työnohjaukseen 

matkustamisen papit olivat kokeneet pääasiassa hyvänä, sillä se toi taukoa normaaliin työn 

arkeen ja toi turvallisuuden tunnetta työnohjaussuhteeseen. 

Työnohjaukseen liittyvät asenteet kirkossa ja kirkon työyhteisöissä 

Kaksi haastateltavista muisteli aikaa, jolloin työnohjausta pidettiin työssään pärjäämättömien 

työntekijöiden uudelleenkouluttautumispaikkana.155 Heistä toinen, jo eläköitynyt haastateltava 

muisteli, ettei työnohjauksesta puhuttu virallisesti kirkon työyhteisöissä ennen sen liittämistä 

koulutussuunnitelmaan. Hän kertoi, että ennen työnohjauksen asettamista osaksi koulutus-

suunnitelmaa, kirkon työntekijät salailivat työnohjauksessa käyntiä.156 Toinen haastateltavista 

muisteli virkavuosiensa alkuvuosilta, että työnohjaukseen ohjattiin ne työntekijät, joiden ei 

ajateltu pärjäävän työssään. Silloinen asenne ei hänen mielestään rohkaissut muitakaan työn-

tekijöitä hakeutumaan työnohjaukseen.157 Molemmat olivat kuitenkin kokeneet asenteiden 

muuttumisen myönteisemmäksi työuriensa aikana. 

 Itse työnohjaajana toimivat haastateltavaa kertoivat törmänneensä muutaman kerran 

edellä kuvattuihin vahvoihin asenteisiin tai ohjattaviin, jotka olivat tulleet työnohjaukseen 

edellä mainitun ”vanhan asenteen” mukaisesti eli heidät oli ohjattu työnohjaukseen oppimaan 
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uudelleen työnsä tekemistä.158 Toinen näistä haastateltavista koki, että kirkossa elää edelleen 

vanha mielikuva työnohjauksesta.159 Työnohjausta käsittelen kirjallisuuden mukaan ohjatta-

van haluttomuus tarkastella työtään ei muodosta oikeanlaista pohjaa työnohjaukselle ja omien 

asioiden käsittelemiselle.160 Työnohjaajana itse toimivien haastateltavien kokemukset työnoh-

jaukseen liittyvistä työpaikkakeskusteluista ja työyhteisön tuesta työnohjaukseen olivat kui-

tenkin positiivisia.161 
P7: -- Kun mää ite työnohjaan, ni must tuntuu, että tämmösiä kyllä näkee omilla työnohjattavilla juuri, 
että tulee vähän niiku vastahankasesti ja on niiku joku ongelmatilanne ikäänkuin työpaikalla ja sitten on 
saanu vähän niiku määräyksen tulla työnohjauksen. Et siin on sitä samaa kaikua kyllä mitä oli sillon 
mun nuoruudessani. 
 

Lähestulkoon kaikkien haastateltavien jakama kokemus oli, että työnohjauksesta on lupa pu-

hua työyhteisöissä. Haastateltavien välillä vaihteli kuitenkin kokemus siitä, kuinka avoimesti 

työnohjauksesta koetaan puhuttavan kirkon työyhteisöissä. Monet haastateltavat olivat koke-

neet työnohjaukseen liittyvän keskustelun olevan avointa ja työnohjausta suositeltiin avoimes-

ti kollegoille.162 Eräs haastateltava kertoi, että työnohjaukseen kannustetaan kollegoita myös 

kirkon työntekijöiden sosiaalisen median kanavissa.163 Kaksi haastateltavista koki omien työ-

yhteisöjensä olevan työnohjaus- sekä kehittämismyönteisiä.164  
 P6: -- Ja ihan mun kalenterissa lukee työnohjaus neljäkymmentä kertaa ilman mitää kryptisiä  jut-
tuja. Sanoin että "hei lähenpäs tästä työnohjaukseen" --  
 
Kaikki haastateltavat kokivat, että yleisesti kirkossa suhtaudutaan työnohjaukseen positiivi-

sesti ja siihen kannustetaan työntekijöitä. Työnohjausta koettiin arvostettavan kirkossa sekä 

ajateltiin, että sen edut tunnetaan hyvin kirkon piirissä.165 Yksi haastateltavista kuitenkin koki, 

että työnohjaus ei vieläkään ole tuttua kaikille seurakunnan työntekijöille, minkä vuoksi siitä 

tulisi hänen mielestään puhua nykyistä avoimemmin.166 Myös toinen haastateltava ihmetteli 

sitä, miksi kaikki kirkon työntekijät eivät vieläkään osaa käyttää työnohjausta.167 
P4: -- Semmonen yleispositiivinen ajatus kyllä siihen niiku työnohjauksessa käymiseen ja sen alottami-
seen. Ja siihen liittyen ni mun mielestä kirkon kuvioissa se on tosi vahva semmonen positiviinen kan-
nustus siihen, että hakeudu vaan. 
 
P8: Tän tyyppiset teemat on mun työnyhteisöissä ollu aina tärkeitä ja läsnä. Ja se tapa puhua niistä on 
hyvinki positiivista ja arvostavaa. 
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P8: Mä oon miettiny sitä monesti että, must se on ihan hirveen hienoa, et kirkolla on tällänen niiku 
mahdollist. Et se on aivan niiku, mä en tiedä, miksei ihmiset osaa sitä käyttää, koska se on niin, et mis-
säpä voi olla sillai, et ilmaiseksi saat pohdiskella vuodesta toiseen niiku omia juttujas? Et se oli vaan 
niiku todella hieno tilaisuus ja mahdollisuus ja sillä oli merkitystä ja se kantaa niiku hedelmää edelleen-
kin. 
 

Haastateltavista kolme kertoi kokevansa, että työnohjauksesta puhutaan vain vähän kirkon 

työyhteisöissä ja siihen liittyviä asioita salaillaan.168 Keskustelun niukkuuden koettiin liitty-

vän papin työn luonteeseen ja siihen, että henkilökohtainen työnohjaus on intiimiasia, eikä 

siitä ole tarvetta keskustella muiden kanssa.169 Sama haastateltava kuitenkin kertoi keskustel-

leensa työnohjauksen käytännöistä kollegoiden kanssa kun useampi kollega oli ollut hakeu-

tumassa työnohjaukseen samaan aikaan. Toinen haastateltava koki, että työnohjaukseen liitty-

vää keskustelua käydään työyhteisön ”käytäväkeskusteluissa”. Haastateltava kuvaili keskuste-

lujen olevan ”kauniita” kun jaettiin kokemuksia omista työnohjauksista.170  Mielenkiintoista 

oli, että kolmas haastateltavista kertoi kokeneensa, että sitä salaillaan erityisesti, kenen luona 

käydään työnohjauksessa. Hän itse kuitenkin ajatteli olevansa hyvin avoin puhumaan omista 

työnohjauksistaan ja kokevansa työnohjauksessa käymisen jopa ylpeyden aiheena.171 
P10: -- Mutta ei oo mikään häpeä kertoa, että olen työnohjauksessa. Päinvastoin se on ilo ja minusta se 
on jopa ylpeyden aihe --  
 

Pappien kokemuksissa kaikui työnohjausta koskevien asenteiden muutos ajasta, jolloin työn-

ohjausta oli pidetty työssään epäonnistuneiden työntekijöiden uudelleen kouluttamispaikkana 

aina tähän päivään, jolloin työnohjaus nähdään hyvän ja itseään kehittävän työntekijän työka-

luna, ja johon suhtaudutaan positiivisesti kirkon työyhteisöissä ja koko organisaation tasolla. 

Kirkon positiivista suhtautumista työnohjaukseen voidaan ajatella ilmentävän myös muut täs-

sä tutkielmassa esitellyt työnohjauksen käytännöt kuten haastateltavien kokemukset helppou-

desta ottaa puheeksi työnohjauksen tarve esimiehen kanssa, helppous saada työnohjausta sekä 

työnantajan myöntämät resurssit työnohjaukselle. Kysymykseksi jää, miksi avoimuus työnoh-

jaukseen liittyvistä keskusteluista vaihtelee työpaikoilla, vaikka kaikki haastateltavat kokivat, 

että yleisesti kirkossa suhtaudutaan positiivisesti työnohjaukseen? 
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5.2. Pappien kokemukset työnohjauksen annista, hyödyistä ja huo-
noista puolista 

Kokemukset työnohjaajista 

Kuten Koiviston ja Rantalaisen tutkimuksissa, myös tämän tutkielman aineistoissa huomatta-

va osa työnohjaukseen liittyvistä hyvistä ja huonoista kokemuksista liittyi työnohjaajaan. 

Haastateltavat kuvasivat omia työnohjaajiaan positiivisin adjektiivein kuten hyvä, viisas, tai-

tava, rauhallinen ja luotettava. Kaikilla haastateltavilla oli pääasiassa hyviä ja positiivisia ko-

kemuksia työnohjaajista. Neljän haastateltavan kohdalla työnohjauksen huonot kokemukset 

olivat liittyneet yksittäisiin työnohjaajiin, joita käsittelen myöhemmin tässä tutkielmassa.  

 Useimmissa tapauksissa työnohjaaja oli osoittautunut parhaimmaksi mahdolliseksi 

ohjaajaksi siihen tilanteeseen, mihin työnohjausta oli haettu.172 Työnohjaaja oli koettu itselle 

parhaimpana muun muassa siksi, että työnohjaaja oli itselle sopiva ”tyyppi”, työnohjaajalla 

oli sellaisia näkökulmia, mitkä olivat sopineet ohjattavalle ja työnohjaajalla oli ollut saman-

laista taustaa kuin työntekijällä itsellään.173 Haastateltavat arvostivat myös ohjaajan sietoky-

kyä elämälle ja pelottomuutta työnohjaukseen tuotaville asioille.174 Yksi haastateltava mainit-

si arvostavansa viimeisintä työnohjaajaansa kokonaisvaltaisesti hänen etiikastaan, moraalis-

taan, johdonmukaisuudestaan sekä ihmisyydestään.175 Puolet haastateltavista kokivat, että 

henkilökemioilla on vaikutusta työnohjaussuhteessa.176 
P1: Sitten luvan saatuaan voi arkkihiippakunnan listan mukasista kattoa, kuka tossa ois sellanen henki-
lö, kuka olis mulle sopiva työnohjaaja. Siinä on aika paljon sillä henkilökemialla kuitenkin merkitystä. 
 
P8: Joo kyl mä aattelen sil (henkilökemioilla) on tosi paljon merkitystä. Et varmaan onkin niin, että jos 
se ei, et siin ekaks vähä niiku katotaan, et lähteeks tää liikkeelle. 
  

Useampi haastateltava kertoi kokevansa tärkeänä sen, että työnohjaajalla on riittävä etäisyys 

ohjattavaan.177 Riittävä etäisyys ohjaajan ja ohjattavan välillä on STOry:n määritelmän mu-

kaan edellytys työnohjauksen etiikan toteutumiselle. STOry suosittelee ohjaajan ja ohjattavan 

välisten aikaisempia kontaktien käsittelemistä ennen työnohjaussopimuksen tekemistä.178 

Vain yksi haastateltavista kertoi erään työnohjaajansa olleen tuttu aikaisemmasta työkontak-

tista.179 Haastattelussa ei tullut ilmi, oliko aikaisempi tuttuus työnohjaajan kanssa käsitelty 

ennen ohjauksen alkamista. Työnohjaajan tuttuuteen haastateltava oli kokenut aiheuttaneen 

 
172 P2, P4, P5, P6. 
173 P1, P4, P5, P6. 
174 P5, P10. 
175 P10. 
176 P1, P3, P5, P6, P8. 
177 P1, P2, P3, P5, P6, P10. 
178 Eettiset periaatteet 2020.  
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”painetta” työnohjaukseen, sillä hän oli kokenut joutuneensa todistelemaan pärjäävänsä omas-

sa työssään. Etäisyyden kannalta oli otettu huomioon myös se, että itselle hyvin läheisen hen-

kilön alaisina työskenteli seurakunnan työnohjaajia ja sen vuoksi työnohjaajaksi oli valittu eri 

kirkonalalla työskentelevä työnohjaaja.180 Etäisyyden koettiin takaavan työnohjauksen ”jää-

veys”.181 

 Haastateltavat olivat kokeneet työnohjaajansa luotettavina henkilöinä, joiden kanssa 

sai olla juuri sellaisena kuin on eikä työnohjaajan edessä oltu koettu tarvetta esittää ”parem-

paa työntekijää”. Työnohjauksen koettiin olevan paikka, jossa on mahdollisuus käsitellä työs-

sä heränneitä tunteita ja ajatuksia luottamuksellisesti työnohjaajan kanssa.182 Yksi haastatelta-

vista kuvaili luottamuksen nykyisen työnohjaajaan olevan niin syvä, että hän koki sen olevan 

ripin asteella.183 Kaksi haastateltavista oli kokenut, ettei luottamussuhde työnohjaajaan ollut 

syntynyt hetkessä.184 Toinen näistä haastateltavista kertoi, että luottamuksen rakentumisesta 

oli voinut avoimesti keskustella työnohjaajan kanssa. Työnohjaaja olikin sanoittanut ohjatta-

valle, ettei hylkäisi häntä.185 
P3: Se on tosi tärkeetä. Mä ajattelen, että se on kaikessa työssä, missä tehdään ihmisten parissa työtä 
niin se, että työntekijä, joka kohtaa paljon ihmisiä niin ei voi käsitellä niiku sen työn herättämiä tunteita 
ja ajatuksia jossakin luottamuksellisesti. 
 
P8: Mä joka kerta vaikka oli mitä - asioita ja välil oli tosi vaikeita juttuja, ni joka kerta mä menin sinne 
mielelläni ja mul oli semmonen tervetullut olo. Sellanen (olo), et siinä sai niiku olla rauhassa ja sanoa. 
Niiku oli tilaa, oli luottamuksellisuus, oli turvallinen olla --  
 

Kolme haastateltavaa pohti haastattelun aikana työnohjaajan ammatin vaikutusta työnohjaus-

suhteeseen.186 Asioiden käsitteleminen työnohjauksessa oli koettu helppoa sen vuoksi, että 

ohjattava ja kaikki hänen työnohjaajansa olivat olleet pappeja.187 Kaksi haastateltavista koki-

vat eduksi sen, ettei työnohjaaja työskentelee eri kirkonalalla kuin ohjattava itse.188 Työnoh-

jaajan eri ammattialan koettiin rajaavan sitä, että työnohjauksessa käsitellyt asiat olivat pysy-

neet työnohjauksellisena eikä työnohjauksessa oltu käsitelty esimerkiksi työn käytäntöihin 

liittyviä asioita, kuten hiekkaristin piirtämistä, minkä eräs haastateltavista ei kokenut kuulu-

van työnohjaukseen.189 Työnohjaajana itse työskentelevä haastateltava koki, että eri ammat-

 
179 P10. 
180 P6. 
181 P5. 
182 P2, P3, P5 P6, P7, P8, P10. 
183 P10. 
184 P5, P10. 
185 P5. 
186 P1, P2, P6. 
187 P2. 
188 P1, P6. 
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tialoilla työskentelevät ohjaajat voivat hyödyttää ohjattavan prosessia enemmän kuin samassa 

ammatissa työskentelevät kollegat.190  
P2: Kaiken kaikkiaan voisin sanoa, että semmonen arvostus, minkä olen kokenut, että se työnohjaaja 
arvostaa ja voihan se liittyä siihen, että kun nämä kaikki kolme oli pappeja, et meillä oli niiku helpompi 
se - niitä asioita miettiä ja käsitellä. 
 

Oikean työnohjaajan löytäminen voi herättää työnohjaukseen hakeutuvassa monenlaisia huo-

lenaiheita ja kysymyksiä. Kirkossa työnohjaajan löytämiseen onkin saatavilla tukea myös 

työnantajan puolesta.191 Tämän aineiston perusteella voidaan kuitenkin todeta, että STOry:n 

määrittelemän etäisyyden noudattamisen periaate toteutui hyvin ainakin tämän tutkimuksen 

pappien kohdalla, sillä papit huolehtivat itse riittävän etäisyyden säilyttämisestä työnohjaa-

jaan. 

 Aineiston perusteella tärkeintä työnohjaussuhteessa näyttäisi jo työnohjaajaa valitessa 

olevan se, millaiseksi henkilöksi työnohjaaja koetaan. Henkilökohtaisessa työnohjauksessa 

onkin tärkeää heti alusta lähtien kiinnittää huomiota ohjaajan ja ohjattavan väliseen suhtee-

seen192, minkä nousi keskusteluun monissa haastatteluissa. Aineisto osoitti, että papit pitivät 

omista työnohjaajistaan ja he olivat kokeneet työnohjaajat luotettaviksi. Yllättävää oli, että 

työnohjaajien koulutustausta ei noussut esille muutamaa haastateltavaa enemmän, vaikka kir-

kon työnohjaajien koulutustaustat ovat monenlaisia ja hiippakuntien listoilta löytyy monen-

laista kokemusta omaavia työnohjaajia. Vaadittaisiin laajempi tutkimus selvittämään, miten 

työnohjaajien ammatit ja koulutustaustat koetaan kirkon työnohjauksessa ja työnohjaajaa va-

littaessa. 

Työnohjauksen anti, hyödyt ja onnistumiset 

Kirkon linjausten mukaan työnohjauksessa käsitellään pääasiassa ammatillisen kasvun ja työ-

yhteisön jäsenyyden kysymyksiä, mutta myös henkilökohtaiset persoonalliseen kasvuun liit-

tyvät kysymyksen voivat kuulua työnohjauksen piiriin.193 Tutkimusten perusteella tiedetään, 

että yhteydet työn, työhyvinvoinnin ja persoonallisuuden välillä ovat moninaisia.194 Haastatel-

tavat mainitsivat monesti työnohjauksen antina olleen sen, että työnohjauksessa oli aikaa py-

sähtyä tarkastelemaan omaa ammatillisuutta ja sitä, millainen työntekijänä on sekä mitä hen-

kilökohtaisia kehityskohteita ja haasteita haastateltavalla on omassa persoonassaan ja miten 

ne vaikuttavat työhön. Persoonallisuuden piirteiden onkin todettu vaikuttavan esimerkiksi sii-

 
190 P1. 
191 Kirkon työntekijöille 2020; Virtaniemi 1985a, 25; Gunda von Martens 1985, 129. 
192 Ruutu & Salmimies 2015, 73–77. 
193 Kirkon työntekijöille 2020. 
194 Mäkikangas, Feldt, Huhtala & Hyvönen 2017, 130. 
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hen, miten yksilö reagoi erilaisissa työtilanteissa sekä siihen, miten yksilö kokee oman työn-

sä.195 
P4: Mä aattelen, et yks iso juttu oli se, et se oli vähän semmonen niiku vähän niiku palautteen paikka 
itelle tai semmonen mahdollisuus pysähtyä ja kattoa taaskepäin, et mitä mä oon oikee tehny ja miten mä 
oon onnistunut ja mitkä asiat on ollu sellasia, jotka on menny eteenpäin. Niitä semmosia hetkiä tulee ai-
ka vähä niiku normi työarjessa -- 
 
P5: Ehkä se joku semmonen, että niitä ei siinä semmosessa kiirellisessä työssä ni ei tuu (mietittyä). En-
sinnäkään ei tule semmosta aikaa, että sä miettisit niitä asioita, mitä sä siellä työnohjauksessa ihan tieto-
sesti otat niiku pähkäilyn alle. 
 

Kirkon ohjeistusten mukaan työnohjausta suositellaan hakemaan työhön liittyvissä muutosti-

lanteissa kuten työpaikan vaihtuessa tai uusia työtehtäviä aloittaessa. Työnohjausta suositel-

laan myös pitkään virassa olleille työntekijöille uusien virikkeiden saamiseksi.196 Työnoh-

jauksen hyöty työn muutostilanteissa tuli ilmi tämän aineiston haastateltavien kokemuksissa. 

Työnohjauksesta oli ollut hyötyä omien ammatillisten polkujen selkeyttämiseen ja työhön liit-

tyviin muutostilanteisiin197 sekä työnohjauksen koettiin palauttavan perustehtävän äärelle.198  

 Uran ja työn tekemisen kannalta työnohjauksen hyöty oli ollut pohtia omaa pappeutta 

siirryttäessä sellaiseen kirkon työmuotoon ja työpaikkaan, jossa pappeus näyttäytyi poik-

keavana ammattikuntana.199 Eräs haastateltava kertoi pohtineensa työnohjauksessa omaa pap-

peuttaan useista kehittämisen näkökulmista kuten, mitä pappeus hänelle merkitsee ja mitä tai-

toja omassa pappeudessaan hän haluaisi vielä syventää sekä missä hän voisi vielä pappina 

kasvaa ja kehittyä.200 Kyseiselle haastateltavalle oman pappeuden pohdinta oli ollut merkittä-

vää ja hän koki sen osittain vaikuttaneen siihen, että hän oli työnohjauksen jälkeen vaihtanut 

työnantajaa. Työnohjaus oli mahdollistanut lisäksi uudelleen kouluttautumiseen ja jatkokou-

luttautumiseen liittyvien kysymysten pohtimisen työnohjaajan kanssa.201 Yksi haastateltavista 

oli työnohjauksessa pohtinut myös omaa soveltuvuuttaan työnohjaajaksi yhdessä työnohjaajan 

kanssa, minkä tulkitsin vahvistaneen hänen ajatustaan työnohjaajakoulutukseen hakeutumi-

sesta.202  
P1: -- Pitkän ajan jälkeen se mun muistikuva tai tunnemuisti siitä on se, että se oli hyvä prosessi 
 siinä just papiksi ja oppilaitospapiksi kasvamisessa myöskin se pitkä työnohjaus. Tosissaan siinä joutu 
pohtimaan sitä, millä tavalla oma pappeus kulkee mukana semmosen yhteisön arkeen, missä se pappeus 
on vähän kummallista. 
 

 
195Mäkikangas, Feldt, Huhtala & Hyvönen, 2017 130. 
196 Kirkon työntekijöille (2020); Mitä työnohjaus on ja miten siihen hakeudutaan? 2020 
197 P1, P4. 
198 P2. 
199 P1. 
200 P4. 
201 P1, P8. 
202 P8. 
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P4: Semmonen laajempi tarkastelu siitä, että mitä mun mielestä on olla pappi, mitä taitoja mä haluaisin 
joteki syventää ja missä mä voisin jotenki kasvaa ja kehittyä työntekijänä. Ja se oli mulle kyllä silleen 
merkittävää, et se myös tietyllä tavalla vaikutti siihen, et mä oon vaihtanu työnantajaa. Että tuli pohdit-
tua sitä, että mitä mä oikeen haluan tehdä sitte lopulta. 
 

Työnohjauksesta oli koettu hyödyllisenä oman työn ja työtapojen kehittämiseen sekä työn 

hallintaan liittyvissä asioissa.203 Esimiesasemassa toiminut eläköitynyt haastateltava kertoi 

sielunhoitajakoulutuksen ja siihen liittyvä työnohjauksen olleen parasta esimiesvalmennus-

ta.204 Työnohjaus oli opettanut hänelle itsetuntemusta, itsenäisyyttä ja riippumattomuutta 

muiden mielipiteistä, joiden hän koki olevan tärkeitä ominaisuuksia esimiestyössä. Myöhempi 

esimiesten ryhmätyönohjaus oli antanut hänelle mahdollisuuden tarkastella omaa esimies-

työskentelyään vertaisten kanssa. Hän koki ryhmätyönohjausten antina olleen palautteen saa-

misen vertaisilta ja työnohjaajalta. 
P9: Oon mä sitä joskus sanonu, että siis se sielunhoitokoulutus kokonaisuutena ja siihe liittyen myöski 
tää ryhmätyöohjaus, ni on ollu parasta esimiesvalmennusta, mitä mä oon saanu. Ja se on opettanu tun-
teen tämmöstä itsetuntemusta sitä kautta niiku ehkä myöskin itsenäisyyttä ja riippumattomuutta muiden 
mielipiteistä, mikä esimiestehtäväs on aika tärkee. 
 

Kaksi haastateltavalle työnohjauksen anti ja hyöty oli ollut kokeilla uusia työvälineitä työnoh-

jaajan kanssa.205 Uusien työvälineiden tai metodien käyttöönottoa oli ollut mahdollisuus ref-

lektoida työnohjaajan kanssa ennen niiden käyttöönottamista työssä. Mahdollisuus uuden tes-

taamiseen koeoloissa työnohjaajan kanssa oli koettu hyvänä ja tärkeänä. Toinen näistä haasta-

teltavista kuvaili leikkisästä työnohjauksen olevan paikka, missä oli voinut kokeilla kesken-

eräisiä ideoita ”laboratorio-oloissa”.206 
P1: Ja jotenkin se siis on hyvä tila siinä, että se auttaa aika vapaasti auki semmosia keskeneräsiä ideoi-
takin, koska se on yks paikka, missä pystyy työstämään niitä eteenpäin ja testaamaan vähän niin kuin 
laboratorio-oloissa sitä, että voisko tämmönen toimia? Ja sitten tulee se toisen ihmisen näkökulma sii-
hen tai toinen ihminen esittää jotain kysymyksiä, jotka auttaa mua taas viemään sitä asiaan eteenpäin. 
Pääsee vähän niin kuin laboratoriossa testaa juttuja. Et se on hyvä, koska niitä kaikkia kokeiluita ei 
kannata työelämässä tehä, niin se on hyvä siinä. 
 
P7: -- Et kun on käyny vaikka jotain koulutuksia niin se niiku miettiminen, että miten mä otan käyttöön 
jotain tälläsiä välineitä omassa työssäni, niin sitä kun on voinu pohtii työnohjaajan kanssa. (Se) on ollu 
tosi tärkeetä, että jos otan tälläset draamamenetelmät tai tälläset symboliesineet tai tälläset kortit tai jon-
kin niin mihinkähä ne nyt sit johtaa ja oisko ne hyviä tässä casessa -- Ja joo, oikeesta aina jos on jotaki 
uutta oppinu tai oppimassa ni sillon on ollu hirveen tärkeetä, että voi peilata sitä työnohjaajan kanssa. 
 

Useimmat haastateltavat mainitsivat työnohjauksen olleen hyödyksi, avuksi ja tueksi hanka-

lien, vaikeiden tai akuuttien asiakas- ja työtilanteiden käsittelemisessä.207 Haastateltavat olivat 

kokeneet hyödyllisenä tilanteissa heränneiden ajatusten ja tunteiden purkamisen sekä proses-

 
203 P1, P7, P9. 
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soimisen yhdessä työnohjaajan kanssa.208 Tilanteiden käsitteleminen oli auttanut suuntautu-

maan uudelleen omaan työhön sekä käsittelemään työhön liittyviä asioita ja ongelmia.209 

Haastavissa ja kuormittavissa työtilanteissa työnohjauksessa oli ollut vapaus sanoa ääneen, 

että elämä on epäreilua ja joskus siihen ei ole pappina mitään annettavaa.210 

  Työnohjauksen hyötynä pidettiin sitä, että asioista sai puhua työyhteisön ulkopuolisel-

le henkilölle. Työuupumuksen kokenut haastateltava kertoi kokevansa, että vaikka työnohjaa-

ja ei ollut voinut ottaa kantaa työn johdollisiin ja rakenteellisiin ongelmiin, oli työnohjaus kui-

tenkin antanut mahdollisuuden puhua niihin liittyvistä tunteista jonkun työpaikan ulkopuoli-

sen henkilön kanssa.211 Myös toinen haastateltava koki työnohjauksen hyvänä puolena sen, 

että työyhteisössä mieltä painavia asioita voi sanoa ääneen työyhteisön ulkopuoliselle henki-

lölle. Haastateltava koki asioiden muuttuvan heti kun ne on voinut sanoa ääneen jollekin toi-

selle henkilölle.212 Esimiesasemassa työskennellyt haastateltava koki, että esimiesten työnoh-

jausryhmä oli mahdollistanut sen, että siellä pystyi puhumaan seurakunnan johtamiseen liitty-

viä asioista, joista ei voinut keskustella oman työyhteisön kanssa.213 
P1: Mun oma kokemus on molemmilta kerroilta se, että kyllä niillä on iso merkitys eli ne asiat, mitä mä 
tällä hetkellä työstän, mitkä mua kuormittaa niin mä voin tuoda siihen työnohjaukseen ja siellä proses-
soida niitä sen ammattilaisen kanssa. 
 
P4: Et se oli myös niiku tärkee, et mä aattelin, et mä niissä pystyin tarkastelemaan sitä omaa tekemistä 
ja omaa olemista, omaa pappeutta ja niiku jopa omaa ihmisyyttä jotenkin vapaasti ilman jotenki mietti-
mistä, että voinks mä sanoo tän ääneen? Ja aattelen, että siinä kohdassa työnohjaus anto mulle mahdol-
lisuuden tietyllä tavalla sanoo ääneen sen, että tää elämä on kyl ihan paskaa. Että tää ei oo reilua ja mul-
la ei oo pappina mitään sanottavaa eikä mul oo mitään annettavaa. Et mä voin vaan tehä sen, mitä kir-
jasta pitää lukee ja se on niiku siinä. 
 
P3: No. No varmasti siis (hyvää työnohjauksessa) jo pelkästää se, että sä voit jollekin ulkopuoliselle 
ihmiselle sanoa jonkun asian ääneen. Mä uskon siihen, että asiat muuttuu kun ne sanoo ääneen. Ja ne 
muuttuu niiku välittömästi. Sen jälkeen kun jonkun sanonu, ni se ei oo enää niiku ihan samanlainen kun 
se oli ennen ennen kuin sitä oli lausuttu. 
 

Kaksi haastateltavista kertoi käyneensä työnohjauksessa akuuttien tai kriisiytyneiden työtilan-

teiden purkamiseksi.214 Molemmat olivat kokeneet työnohjauksen hyödylliseksi tilanteiden 

purkamisessa. Työnohjauksen oli koettu mahdollistavan tilanteiden ”ulospuhaltamista” ja ul-

kopuolisen näkökulman saamisen vaikeaan tilanteeseen.215 Työnohjaaja oli myös auttanut nä-

kemään akuutin tai kriisitilanteen todellisuuden ja laittamaan ”palaset” kohdalleen sekä ohjat-

 
208 P2, P3, P4, P6, P6, P8, P9, P10. 
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tavaa hahmottamaan omaan taustaan liittyviä haasteita.216 Eräs haastateltavista koki, että työ-

ohjauksen tärkein hyöty kriisitilanteissa oli kuitenkin ollut kokemus siitä, että on joku, joka 

kuuntelee työntekijää.217 
P8: Sai puhaltaa niiku niitä ulos ja sai etäisyyttä ja sai jonkun joka katseli myös sitä sitte ulkopuolelta, 
et mitä siinä on, mitkä on niiku ne palat ja mitä siinä niiku oikeestaan on meneillään. -- Just sai, et joku 
kuunteli sitä. 
 
P10: Se liitty yhtee kriisitilanteen jälkihoitoon. No, mutta siinä paljastu se, niinku usein paljastuu sitten, 
kun miten mä reagoin, ni sieltä nousee sitä muutakin kamaa. Ni se liitty varmaan tää psykiatrin218 eri-
tyisosaaminen sitten juuri sen näkemiseen, että mitä kaikkea mun taustalla on -- 
 

Muutamaa haastateltava koki, että työnohjauksesta oli ollut hyötyä ja tukea työyhteisön on-

gelmien käsittelemisessä. Työnohjaus oli auttanut käsittelemään työyhteisössä ilmenneitä on-

gelmia ja työkavereista aiheutuvaa turhautumista oli voinut purkaa työnohjaajalle.219 Työyh-

teisössä ilmenneiden haasteiden puhuminen ja purkaminen oli auttanut näitä haastateltavia 

ottamaa asioita rauhallisemmin esille työyhteisössä. Työnohjauksessa oli myös opeteltu ym-

märtämään erilaisia työkavereita ja säilyttämään oma ammattimaisuus hankalien työkaverei-

den kanssa toimiessa.220 

 Neljä haastateltavaa koki työnohjauksen antina sen, että työnohjaaja oli toiminut mo-

tivoijana tai sparraajana.221 Esimiesasemassa toiminut haastateltava koki työnohjaajan neuvo-

jen motivoineen häntä tekemään työnsä hyvin sekä toimimaan hyvänä esimerkkinä omille 

alaisilleen.222 Erään haastateltavan kohdalla työnohjaaja oli auttanut ”motivaatiomontuissa”, 

jotka hän kertoi voittaneensa ja suuntautumaan uudelleen työhönsä työnohjaajan avulla.223  

 Kaksi haastateltavaa kuvaili työnohjaajansa toimineen sparraajana.224 Molempien ko-

kemukset sparrauksesta liittyivät työyhteisöissä ilmenneisiin hankaliin tilanteisiin. Työnohjaa-

jan sparraus oli tukenut ottamaan hankalia asioita puheeksi työyhteisössä ja sanoittamaan pa-

remmin omat kokemukset ja toivomukset selkeämmin omalle esimiehelle.225 

Toisen haastateltavan kohdalla sparraus oli liittynyt rohkeuden teemaan, mitä haastateltava oli 

käsitellyt työnohjauksessa. Työnohjaajan sparrauksen vahvistamana ohjattava oli uskaltanut 

pitää omia puoliaan hänelle tärkeissä työasioissa. 226 Lisäksi sama haastateltava koki, että 

 
216 P8, P10. 
217 P8. 
218 Haastateltava kertoi saaneensa kriisitilanteen hoitamiseksi työnohjausta työterveydenhuollon kautta ja työn-
ohjaajan olleen koulutukseltaan psykiatri. 
219 P3, P4, P6. 
220 P6. 
221 P2, P4, P6, P8.  
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työnohjaajan sparraus oli auttanut havaitsemaan ja vahvistamaan kohtia itsessä, joissa hän 

vielä koki tarvitsevansa työstämistä ja vahvistamista. 
P4: -- Se oli vähän semmosta myöskin sparrausta sitten, et mä pystyin niiku omalle työnantajalle, omal-
le esimiehelle sitten ehkä esittään vähän selkeemmin tai terävämmin sitä, että mitä mä ite ajattelen. 
 
P8: Kun mä sanoin, että se työnohjaaja oli semmonen sparraaja, et hän niiku vahvisti - onnistu niiku 
vahvistamaan semmosii kohtia, niiku havaitsemaan semmoset kohdat, mitkä vaatii niiku työstämistä ja 
vahvistamista. No esimerkiksi, jos mä sanon jonku esimerkin, ni mitä mä itse toivoin niiku rohkeutta ja 
semmosta, et uskaltaa niiku sanoa ja seistä niiku joteki olla niiku itsensä - puolustaa itseään vaikka. Ni 
sen rohkeuden teeman kans me tehtiin tosi paljon työtä ja hän onnistu niiku must hienosti vahvistamaan 
sitä semmosta puolta. 
 

Hieman alle puolet haastateltavista kokivat työnohjauksen antia olleen muun muassa omasta 

itsestä uusien asioiden tai piilossa olleiden asioiden löytämisen sekä henkilökohtaisesti hanka-

lien ja vaikeiden asioiden saamisen omaan tietoisuuteen ja käsittelyyn.227 Eräs haastateltava 

kertoi, että oli oppinut työnohjauksessa tunnistamaan työssä herääviä kehollisia ärtymyksen 

tuntemuksia, pysähtymään niiden äärelle ja hahmottamaan syy-seuraussuhteita fyysisten reak-

tioiden ja niihin johtavien tekijöiden välillä. Tämä oli hänelle tärkein työnohjauksessa opittu 

asia.228  
P6: -- Hirveen iso anti työnohjausprosessissa oli se, että mä opin ihan konkreettisesti tunnistamaan 
myös kehollisesti sitä, että miks, että nyt mul on joku tunne. -- Et se oli mulle ehottomasti semmonen 
niiku - tärkein juttu. 
 

Vaikka haastateltavat kokivat, että työnohjaus ei voi ratkaista kaikkia persoonallisuuteen liit-

tyviä kehityskohteita, kokivat he silti hyödylliseksi sen, että työnohjauksessa tuli tietoiseksi 

omista asioistaan, minkä seurauksena niihin oli mahdollista kiinnittää huomiota jatkossa.229 

Muutama haastateltava koki, ettei heissä olisi välttämättä tapahtunut muutosta ilman työnoh-

jaajan apua ja työnohjaajasta oli koettu olleen iso apu muutosten ja prosessien eteenpäin vie-

miseksi.230 Yksi haastateltavista koki, että työnohjauksen hyöty oli ollut saada työnohjaajalta 

suoraa palautetta itselle haitallisista työtavoista. Hän koki, että työnohjaajan tekemät oikean-

laiset kysymykset olivat auttaneet häntä myös henkilökohtaisessa kasvussa.231 

 Kyky reflektointiin voidaan väittää olevan tärkein edellytys laadukkaalle ammattityöl-

le ja sen kehittämiselle. Työnohjauksessa työtä reflektoidaan ammattilaisen ohjauksessa ja 

työnohjaaja toimii reflektion ohjaajana. Reflektion tehtävä on auttaa ohjattavaa muun muassa 

hahmottamaan työntekijän toiminnassa esiintyvät syy-seuraussuhteet, käsittelemään työssä 

esiintyvien ilmiöiden olennaisia piirteitä sekä jäsentämään työn kokonaisuutta.232 

 
227 P5, P6, P8, P10. 
228 P6. 
229 P8. 
230 P1, P5, P6. 
231 P10. 
232 Alhanen, Kansanaho, Ahtiainen, Kangas, Soini & Soininen 2011, 46. 
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 Kaikki haastateltavat kokivat työnohjauksen hyötynä olleen sen, että työnohjaajan 

kanssa oli voinut puhua, prosessoida ja reflektoida asioita. Viiden haastateltavan mukaan 

työnohjauksessa olennaista oli reflektoiminen työnohjaajan kanssa ja, että työnohjaajan rooli 

on toimia peilinä työntekijän pohdinnoille ja ajatuksille.233 Myös ryhmätyönohjauksen hyöty-

nä koettiin olevan se, että ryhmässä ohjattavalla on useampi peili, josta ohjattava voi reflek-

toida omaa työtään.234 Eräs haastateltava kertoi kokevansa työhyvinvoinnin kannalta merki-

tyksellisenä sen, että työnohjaajana on työhyvinvoinnin ammattilainen, joka toimii peilinä 

työntekijän ajatuksille.235 
P5: Et se jotenki et siihen on oikeus ja aika ja sitten on vielä mieletön guru peilipinnaks sille, että mitä 
mun kuuluu nyt ajatella loppuun asti. 
 
P8:  Ja sitten toisekseen sillonkin mulla oli tosi vaikee tilanne mihin mä tarttiin niiku semmosta peilaa-
misapua sen työn niiku hallinnan jotenki tai sen työn - mitä siin nyt liikku kaikkee ni siihen. 
 

Useampi haastateltava mainitsi, että työnohjauksen antina oli ollut saada ulkopuolisen henki-

lön perspektiiviä ja näkökulmia työasioihin.236 Ulkopuolisen näkökulma oli ollut tärkeää pal-

jon asiakastyötä tekevälle haastateltavalle ja hän koki, että työnohjaaja oli auttanut purkamaan 

asiakastilanteissa heränneitä tunteita ja tuonut käsiteltyihin tilanteisiin ulkopuolista näkökul-

maa.237 Ulkopuoleisen näkökulmasta koettiin olevan hyötyä omien asioiden prosessoimises-

sa.238 

 Työnohjaus on prosessi, johon liittyy erilaisia vaiheita. Työnohjauksessa tapahtuvasta 

prosessissa on kirjallisuuden perusteella olemassa erilaisia näkemyksiä.239 Moni haastateltava 

kuvaili työnohjausta prosessina ja koettiin, että työnohjaajalla oli ollut merkittävä vaikutus 

prosessien etenemisessä.240 Yksi haastateltavista koki, että hänen työnohjaajansa oli auttanut 

prosessoimaan asioita, mutta ei ollut koskaan pakottanut häntä mihinkään lopputulokseen. 

Hänen kohdallaan työnohjauksen onnistuminen oli ollut se, että henkilökohtainen prosessi oli 

edennyt nopeasti eikä kaikkia työnohjaukseen myönnettyjä kertoja ollut tarvinnut käyttää.241 

 Muidenkin haastateltavien kohdalla voidaan nähdä työnohjuksen olleen luonteeltaan 

prosessimaista, sillä työnohjauksessa oli pitkän ajan kuluessa käsitelty työntekijän asioita, jot-

ka työnohjauksen kuluessa olivat selkeytyneet ja löytäneet oman paikkansa ohjattavan elä-

 
233 P1, P3, P4, P7, P8. 
234 P3. 
235 P5. 
236 P1, P2, P3, P4, P7, P10. 
237 P7. 
238 P1. 
239 Teivonen 2008, 153–178; Ruutu & Salmimies 2015, 18–22. 
240 P1, P2, P3, P5, P6, P8. 
241 P1. 
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mässä. Nämä haastateltavat eivät kuitenkaan itse kuvailleet työnohjaustaan prosessina. 242 

Haastateltavat olivat kokeneet, ettei työnohjaaja johdatellut ohjattavia mihinkään lopputulok-

seen vaan työnohjaajan ohjauksen oli koettu vieneen kohti uusia oivalluksia243, mikä mieles-

täni osoitti prosessinomaisesta tavasta käsitellä työnohjauksessa. 

 Työnohjauksen anti ja hyödyt olivat tämän aineiston pappien kokemusten perusteella 

hyvin moninaisia. Oleellisimpana kaikkien pappien jakamana hyötynä voidaan nähdä olevan 

se, että työnohjauksessa papit olivat päässeet puhumaan, käsittelemään ja purkamaan ja ref-

lektoimaan työhön liittyviä hankalia tai kuormittavia työtilanteita työnohjaajan kanssa. Hyö-

dylliseksi on osoittautunut mahdollisuus käsitellä työasioita työyhteisön ulkopuolisen henki-

lön kanssa sekä saada työyhteisön ulkopuolisen ihmisen näkökulmaa työhön liittyviin haastei-

siin. Työnohjauksesta koettiin olevan hyötyä myös omien henkilökohtaisten kehitysprosessien 

esiin tuomiseksi ja käsittelemisen aloittamiseksi. Työnohjaajan motivointi ja sparraus oli ko-

ettu hyödylliseksi erityisesti työhön ja työyhteisöön liittyviin pettymyksiin ja työmotivaation 

heikentymisessä sekä työyhteisön ongelmatilanteissa. 

Työnohjauksen huonot puolet 

Kaksi haastateltavaa koki työnohjauksen etukäteistyön hankalana.244 Molemmat heistä kertoi-

vat työnohjauksen käytäntöihin kuuluneen sen, että ohjattavan tuli lähettää sähköpostitse 

työnohjaajalle ennen työnohjauskertaa aiheita tai teemoja, joita ohjattava toivoi käsiteltävän 

seuraavalla työnohjausistunnolla. Etukäteistyön koettiin vievän liikaa aikaa ja voimavaroja. 

Toinen haastateltava kertoi kuitenkin kokevansa, että aiheiden kirjaaminen oli loppujen lo-

puksi ollut hyvä, sillä se oli rajannut työnohjausistunnolla käsiteltävien asioiden määrää.245 

Toiselle heistä etukäteistyö oli herättänyt huolta siitä, onko paneutunut etukäteistyöhön riittä-

vän huolellisesti.246 
P8: -- Se työnohjaajaki on tossa, ku mä oon kirjottanu niit hänen kommenttejaan, ni aina sanonu sitä, et-
tä se ei oo mikään semmonen suoritus kuitenkaan se työnohjaus, että armollisuutta siinä. Että me kes-
kustellaan niistä aiheista, mitkä on tärkeitä ja ne ehkä etenee jonnekki, ni sehä on se onnistuminen eikä 
se, että siinä on joku tietty muoto, mitä pitää orjallisesti noudattaa ja niiku suorittaa niitä kertoja. 
 

Kaksi haastateltavaa koki pitkissä neljänkymmenen kerran työnohjauksissaan haastavana kek-

siä aiheita kaikille työnohjausistunnoille.247 Haastateltavat jakoivat kokemuksen siitä, ettei 

heillä aina ollut jokaiselle työnohjauskerralle vietävänä aihetta, jota käsitellä työnohjaajan 

 
242 P4, P7, P8, P10. 
243 P4, P8. 
244 P2, P8. 
245 P2. 
246 P8. 
247 P1, P2, P4, P8. 
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kanssa. Pitkän työnohjauksen aikana heille oli tullut tunne, että kaikki tarpeellinen oli jo käsi-

telty tai työnohjauksessa käsitellyt prosessit oli jo viety päätökseen.248 Toinen näistä haastatel-

tavista koki, että aiheiden puuttuminen työnohjauskerroilla oli herättänyt vaivaannusta työn-

ohjausistunnolla.249 

 Myös työnohjauksen aloittamiseen koettiin liittyneen jännityksen tunteita vaikka sen 

ei suoranaisesti koettu olevan työnohjaukseen liittyvä huono puoli.250 Jännitys oli liittynyt sii-

hen, tuleeko työnohjaajan kanssa toimeen ja syntyykö työnohjaajan kanssa hyvä suhde.251 

Eräs haastateltava kertoi, että oli kokenut työnohjauksen hyvänä heti alussa ja hän kertoi jän-

nittäneensä ensimmäisten kertojen jälkeen sitä, miten työnohjaaja oli suhtautunut häneen ja 

haluisiko ohjaaja jatkaa työnohjaussuhdetta hänen kanssaan.252 Toinen näistä haastateltavista 

koki, että päätös työnohjauksen aloittamisesta oli täytynyt tehdä nopeasti.253 
P4: Ehkä se alkuvaihe, jos vielä niiku aattelee haasteita, ni mä aattelen, et se on aina vähän semmonen 
jännä, että onks tää semmonen ihminen, jonka kanssa jotenkin syntyy semmonen hyvä suhde. Ja se kui-
tenki pitää jotenki aika nopeasti päättää, että ei voi käydä viittä kertaa ja sitte jotenki aatella, et tää oli 
tässä. 
 
P6: No sillon kun mä alotin työnohjauksen, ni se tietenkin oli semmosta jännittävämpää. Ensimmäiseen 
työnohjaukseen ihan niiku jännitti mennä. Ja sitten tää mun työnohjaajani heti alussa sanoi, että tää voi 
olla pitkä työnohjaus tai lyhyt että tää itseasiassa --  
 

Suurin osa työnohjauksen huonoista puolista liittyi kokemuksiin työnohjaajista.254 Huonot 

kokemukset olivat johtuneet muun muassa työnohjaajan esittämistä vanhentuneista mielipi-

teistä255 ja siitä, että työnohjaaja oli ottanut liikaa ja yksipuoleisesti kantaa ohjattavan työnoh-

jauksessa esittämiin asioihin.256 Työnohjaajan kantaaottavuus oli koettu huonona sen vuoksi, 

että työnohjaajan liian jyrkät mielipiteet koettiin voivan viedä  mahdollisesti ohjattavan aja-

tuksia väärään suuntaan, jos ohjattava ottaa työnohjaajan kaikki ajatukset totena eikä kykene 

niiden itsenäiseen reflektoimiseen.257 
P7: Ja hänel oli semmosia joteki lukkiutuneita asenteita ja vähän niiku vääränlaisia, esimerkiks niiku 
tietoja ja arvoja myös asioissa -- Mut sanoin sitten myöhemmin kyllä vai laitoinko viestin vai mitä, mut-
ta kyl siitä sit jotenki keskusteltiinkin, että kyllä hyvä tarkistaa ne ensin ennen kun antaa jotain ohjeis-
tuksia tai sanoo jotain vahvoja mielipiteitä, niin tarkistaa ensin, et onko ne vielä tämän hetken tietoa. Se 
oli ikävä kokemus. 
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Myös työnohjaajan ”lepsuus” oli koettu huonona asiana ja se oli aiheuttanut turhautumista 

pitkässä työnohjauksessa. Haastateltava koki, että työnohjaajan ”lepsuus” oli aiheuttanut sen. 

ettei haastateltava ollut saanut kunnon palautetta pitkässä henkilökohtaisessa työnohjaukses-

sa.258 Työnohjaajat eivät myöskään aina olleet osanneet auttaa haastateltavia asioissa, joissa 

oli koettu tarvittavan apua ja tukea.259 Kyseinen haastateltava toivoi työnohjaajilta lisää jä-

mäkkyyttä, minkä tulkitsin liittyvän siihen, kun haastateltava kertoi toivovansa työnohjauk-

sessa keskityttävän enemmän niiden työasioiden tarkastelemiseen, jossa hän itse oli koki tar-

vitsevansa työnohjaajan apua. Työnohjauksen tavoitteet tulisikin kirjata työnohjaussopimuk-

seen ennen työnohjauksen alkamista260, mitä haastateltava ei muistanut tehneensä työnohjaa-

jan kanssa. Työnohjauksiin liittyvät sopimukset eivät tulleet esille yhdessäkään haastattelussa, 

vaikka useat tahot kuten Suomen työnohjaajat ry, kirkon dekaanikokouksen tekemä linjaus ja 

työnohjausta käsittelevä kirjallisuus edellyttävät sopimusten tekemistä.261 

 Huonoksi asiaksi oli koettu myös työnohjaajan tuttuus aikaisemmasta työstä.262 Työn-

ohjaajaan tuttuus oli aiheuttanut haastateltavalle painetta todistella pärjäävänsä uudessa työs-

sään, minkä työalan asiantuntija myös tuttu työnohjaaja oli ollut. Tämän kokemuksen kohdal-

la voidaan todeta, että tässä työnohjauksessa työnohjauksen eettiset periaatteet eivät toteutu-

neet, sillä ohjaajan ja ohjattavan välinen riittävä etäisyys ei toteutunut eikä aikaisempaa tut-

tuutta oltu käsitelty työnohjauksen aloittamisen yhteydessä.263 Myös toinen haastateltava ker-

toi aikaisemmin kokeneensa tarvetta todistella omaa pätevyyttään työnohjauksissa, vaikka 

kokemus ei liittynytkään työnohjaajan tuttuuteen.264 Hänen ajatuksensa olivat kuitenkin muut-

tuneet sen jälkeen kun hän oli itse kouluttautunut työnohjaajaksi. Hän kertoi kouluttautumisen 

auttaneen siinä, että omien ”varjojen” sekä kehittämiskohteiden kohtaamisesta oli tullut hel-

pompaa. 
P10: -- Mut sitte siinä mä vaan tajusin, että (työnohjaaja) onkin tuttujani. Kylläpä siihen liitty myös se, 
että ehkä mä halusin myös näyttää sille, että nyt mä, että nyt niiku pannaan tuulemaan, että mitä voisin 
tehhä niiku X työssä.  
 
P3: Nyt tuli muuten tää ihan ensimmäistä kertaa ehkä mieleen, että sitä ennen työnohjauksessa niin 
mulla on ollu jotenkin tarve ehkä niiku vakuuttaa ehkä sitä ohjattavaa siitä, miten erinomainen ja hyvä 
työntekijä mä oon. Ja sen jälkeen kun ite alotti työnhojaajakoulutuksen ni sen jälkeen on uskaltanu tuo-
da myös esiin senkin, että en mä nyt taida ollakaan niin kauheen erinomainen, että on niiku aika paljon 
kehitettävää.  
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261 Kts. Ruutu & Salminen 2015; Työnohjaussopimus 2021; Dekaanikokouksen lausunto työnohjauksesta 2013. 
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Muutama haastateltava koki työnohjauksen huonojen tai kuormittavien puolien liittyvän 

omien vaikeiden henkilökohtaisten asioiden käsittelemiseen.265 Yksi haastateltava koki, että 

jokaisen työssä ja ajattelussa on tiedostamattomia asioista ja tiedostamattomien asioiden sekä 

omien ”pimeiden puolien” kohtaaminen työnohjauksessa voi aiheuttaa jopa fyysistä kuormi-

tusta.266 Itsensä pohdiskelusta pitävän haastateltavan kohdalla harmitusta oli aiheuttanut ko-

kemus siitä, ettei aina etene tarpeeksi nopeasti omissa kehityskohdissaan. Tämä oli aiheutta-

nut haastateltavalle epävarmuutta sen suhteen, pystyykö ollenkaan tekemään muutoksia. Hän 

kertoi, että työnohjaaja oli ollut tukena epävarmuudenkin hetkissä ja hän koki, että vaikeiden-

kin työnohjauskertojen jälkeen fiilis oli ollut hyvä työnohjausistunnon päättyessä.267 
P3: Nyt tulee niiku mieleen ensinnäkin se, että jokaisen meijän työssä ja jokaisen meijän ajattelussa on 
myös paljon tai niiku meissä on paljon semmosta tiedostamatonta ja sen tiedostamattoman niiku jotenki 
sen ymmärtäminen ja kohtaaminen. Ja mä ajattelin, että sitten myös omien omien pimeiden puolien tai 
varjojen millä nimellä sitä nyt haluaa kutsua, niin niiden niiku jotenki kohtaaminen, niin ei se oo kenel-
lekkään helppoa. 
 
P8: -- Et kun yrittää ja yrittää niiku vaikka kehittää niit jotai työtapojaan tai tai suhtautumistaan asioihin 
tai muihin, ni sitte tai vaikka sitä, että miten jaksaa, et ehkä se on niiku se kysymys ni, et jos tiedostaa 
itsensä haasteet ja semmoset rajat ja siltiki ajautuu johonki tiettyyn tilanteeseen tai vaikka niiku tietää 
aivoillaan – tiedätsä tietää, että nämä ja nämä stepit vie mua tonne suuntaan, ni miks en korjaa niitä? Ni 
semmonen turhautuminen siitä, että kykekenkö niiku tekeen niit muutoksia? Et se oli aina siin välil siin 
prosessissa se, minkä mä huomaan, et mua harmitti, et mä en niiku riittävän nopeesti must kyenny ke-
hittymään. 
 

Työnohjaksen koettiin olevan raskasta ja siksi sen koettiin voivan aiheuttaa myös negatiivista 

kuormitusta.268 Työnohjauksessa ammatillisen materiaalin käsittelemisen yhteydessä voi herä-

tä myös tarve käsitellä henkilökohtaista materiaalia, jolloin on luonnollista, että ohjattava tar-

vitsee terapiaa tai sielunhoitoa työnohjauksen jälkeen. Tällöin ohjaaja voikin tukea ohjattavaa 

hakemaan henkilökohtaista terapiaa. Työnohjaus mahdollistaa kuitenkin myös henkilökoh-

taisten asioiden käsittelemisen silloin kun ulkopuoleista terapeuttia ei ole saatavilla. Tällöin 

työnohjaus keskeytetään ja keskitytään henkilökohtaisten asioiden käsittelemiseen, jolloin 

ohjattava voi oppia parempaa itsetuntemusta sekä omien kipupisteiden ja haavoittuvuutensa 

tunnistamista.269 Kenelläkään tämän tutkimuksen haastateltavilla työnohjaus ei ollut keskey-

tynyt henkilökohtaisen materiaalin käsittelemisen vuoksi, vaan henkilökohtaista työn ulko-

puolista ja työhön liittyvää materiaalia oli käsitelty osana työnohjausta. 

 Pappien kokemukset työnohjauksesta ovat suurimmaksi osin positiivisia, mutta aineis-

to osoitti, että työnohjaukseen liittyy myös huonoksi koettuja puolia. Huonot kokemukset liit-
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tyivät pääosin työnohjauksen käytäntöihin tai kokemuksiin työnohjaajasta. Papit olivat koke-

neet huonona työnohjaajan esittämät mielipiteet, asenteet, lepsuuden ja tuttuuden. Huonoiksi 

puoliksi koettiin yllättäen myös henkilökohtaiset prosessit, joista työnohjauksessa tulee tie-

toiseksi. Osa haastateltavista koki työnohjauksen huonoksi puoleksi henkilökohtaisten proses-

sien  aiheuttavan henkistä ja fyysistä kuormitusta. Luultavammin kyse ei kuitenkaan ole siitä, 

että henkilökohtaisten asioiden prosessoiminen olisi koettu huonona, vaan niistä johtuva 

kuormitus osana esimerkiksi työn arkea voi tuntua hankalalta. 

 Papit olivat päässeet yli työnohjauksessa koetuista huonoista kokemuksista eikä ku-

kaan maininnut, että niillä olisi ollut vaikutusta ajatukseen työnohjauksen hyödyllisyyteen tai 

uudelleen työnohjaukseen hakeutumiseen. Vain yksi haastateltavista kertoi jälkeenpäin otta-

neensa yhteyttä työnohjaajaan työnohjauksessa käyneen ikävän kokemuksen käsittelemiseksi. 

Haastateltava kertoi, että tilanne oli käsitelty työnohjaajan kanssa ja tilanne oli päättynyt posi-

tiivisesti.270 Hänen koki tärkeänä, että työnohjaajan kanssa oli voinut keskustella ikävästä ti-

lanteesta ja, että tilanne olisi voinut jäädä ”hiertämään”, jos sitä ei olisi käsitelty. 

5.2. Pappien kokemukset työnohjauksen sisällöistä 

Yksityiselämän asioiden käsitteleminen työnohjauksessa 

Kahdeksassa kymmenestä haastattelussa keskustelin haastateltavien kanssa siitä, miten he ko-

kevat yksityiselämän asioiden käsittelemisen työnohjauksessa.271 Haastateltavien P1, P3 ja P7 

haastatteluissa ei tullut ilmi, olivatko he käsitelleet yksityiselämän asioita työnohjauksessa. P9 

kertoi, ettei hän ollut kokenut työnohjauksessa tarvetta kokonaisvaltaiseen elämän tarkaste-

luun eikä siksi ollut käsitellyt yksityiselämän asioita työohjaajan kanssa. Hän ei myöskään 

ottanut kantaa siihen, onko työnohjauksessa sopivaa käsitellä yksityiselämän asioita. 

 Yli puolet tämän aineiston haastateltavista kertoi käsitelleensä yksityiselämään liitty-

viä asioita työnohjauksessa, vaikka työnohjaus oli heidän kaikkien kohdalla keskittynyt pää-

asiassa työasioiden käsittelemiseen.272 Työnohjaajan kanssa oli voinut keskustella avoimesti 

yksityiselämän kuormittavista asioista, mutta myös käsitellä työn ja yksityiselämän suhdet-

ta.273 Yksityiselämään liittyviä aiheita olivat olleet muun muassa työelämän ja perhe-elämän 

yhteensovittaminen, avioero ja mielenterveysongelmat, lapsuuden kokemukset ja niiden vai-

kutus työelämään, henkilökohtaiset ihmissuhteet sekä rinnakkaisen työn haasteet. Näiden 
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haastateltavien kokemuksissa yksityiselämän käsitteleminen näyttäytyi positiivisena ja työhy-

vinvointia edistävänä tekijänä.  
P2: Ja mullahan oli sitte semmosta niiku työn ulkopuolelta, että avioero tuli minulle siinä sitten ja se oli 
myös semmonen asia, että minä sen sitte työnohjaajalle sanoin tietysti  -- Sitten kun sen sille työnohjaa-
jalle sano, että mulla on tämmönen elämäntilanne ja ni tota sitä ei käsitelty, mutta se tiedostettiin siinä 
prosessissa. 

 
P4: Ja kyllä mä ainakin aattelen, et vielä siin omassa työnohjauksessa ni tottakai mä pohdin sitä, että 
yks iso tematiikka mul on iso perhe ja mul on pieniä lapsia ja sen työnohjauksen aikana oli paljo alaikä-
siä lapsia tai niiku alle kouluikäsiä lapsia. Ja toki mä pohdin sitä, että mitä on olla pappi ja olla viikon-
loput töissä -- Se liitty työhön, mut sit kuiteki se liitty mun henkilökohtaseen elämää, joka ei sit (ole) 
suoraa sitä duunia. 
 

Kaksi haastateltavista oli käsitellyt huomattavasti muita haastateltavia enemmän yksityiselä-

män asioita työnohjauksessa.274 Toinen heistä kertoi työnohjaajan rohkaisseen häntä pohti-

maan kipeitä yksityiselämän alueita, minkä haastateltava koki vaikuttaneen positiivisesti sekä 

henkilökohtaisella että työelämän tasoilla.275 Hän kertoi käsitelleensä muun muassa lapsuu-

teen liittyviä asioita, joiden käsitteleminen oli auttanut häntä ymmärtämään itsestään asioita, 

jotka vaikuttivat negatiivisesti hänen tapaansa tehdä työtä. 
P5: -- Tottakai se vaikutti siihen mun työrooliini ja löyty se että, miks mä otan sellasta roolia - alaisena, 
että multa saa vaatia mitä vaa mitä mie en jaksakkaan. Kylhä se rintamana, että mä löydän itsestäni jon-
ku semmosen persoonani piirtyneen vamman, ni kylhän se oli toki ihan ikioma löytö. Et käytiin kyllä 
läpi sitten näitä - muitaki ilmiöitä sen tulpan auettua. 
 

Toisen haastateltavan kokemus poikkeaa vahvasti muiden haastateltavien kokemuksista, sillä 

hän kertoi käsittelevänsä työnohjauksessa usein yksityiselämän asioita, jopa enemmän kuin 

työasioita.276 Hän kertoi käsitelleensä yleiseen hyvinvointiinsa vaikuttavia asioita, joiden hän 

koki nousevan yksityiselämästä esimerkiksi ihmissuhteista. Haastateltava pohti, että työnoh-

jauksia pitäisi olla useammin, jotta yksityiselämän asioita ei pääsisi kasaantumaan ja aikaa 

jäisi työasioiden käsittelyyn ja, että työnohjaus olisi enemmän konkreettisten työasioiden kä-

sittelemistä, joihin hän myös koki toivovansa tukea. Haastateltava totesi olevansa kiireinen 

työssään, minkä vuoksi työnohjaajan kanssa oli vaikea sopia säännöllisiä tapaamisia.277 
P10: On ottanu kokonaisvaltaisen tilanteen huomioon kyllä. Joo ja siinähän se vaikeus just on, että kun 
se on niin harvoin, ni sitte sitä kasaantuu sitä kokonaisvaltaista tilannetta tosi paljo sitte elämään. Elikkä 
sehän siinä on, että se aika sitte siihe itse työn käsittelyyn voi jäähä hirvee vähäseks -- Ehkä jopa kaipai-
sin, että se ois enemmän sen työn ohjausta, ni sit se ois työnohjaus. 
 

Muutama haastateltavista jakoi näkemyksen, minkä mukaan ihmsen nähdään olevan koko-

naisuus, josta yksityiselämää ja työelämää ei ole mahdollista erottaa erillisiksi kokonaisuuk-
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siksi.278 Tämän vuoksi haastateltavat usein myös kokivat, että työnohjauksessa tulee olla tilaa 

yksityiselämän asioiden käsittelemiselle ja, että ihmisen kokonaisvaltainen tilanne tulee huo-

mioida työnohjauksessa, sillä työnohjaus on pitkä prosessi, minkä aikana ihmisen elämässä 

voi tapahtua monenlaisia asioita. Yksityiselämän asioiden koettiin vaikuttavan myös työasioi-

hin.279 Osa heistä kuitenkin ajatteli, ettei työnohjauksen missään tapauksessa tule olla terapiaa 

tai ”sielunsyövereissä rypemistä”.280 
P7: -- Mun mielestä joteki täytyyki olla, että ku sitä ei, se työntekijä ei ole irrallinen siitä muusta elä-
mästään, että jos ollenkaan ei olisi tilaa sille (henkilökohtaisten asioiden käsittelemiselle). Että vaikka 
joku neljänkytä kerran pitkä työnohjauskin, ni siinä ehtii ihmisen elämässä tapahtua monenlaisia asioita 
--  
 
P8: Kyllähän niiku no tässäki must semmonen kokonaisvaltaisuus ihmisessä nyt pätee, et kaikki liittyy 
kaikkeen. Että jos on vaikka vaikeeta muuten tai on on väsyny tai on jotain ni kyllähän se vaikuttaa nii-
ku siihen kokonaisuuteen -- Se tavoite on sen työn ja itsensä niiku työntekijänä kehittämisessä eikä te-
rapiassa tai jossain omien sielun syövereiden pohtimisessa -- Mutta, et just se semmonen muu elämä ja 
kaikki, jos aattelee vaikka jakamisen kysymystä niin kylhän siihen liittyy kaikki se palautuminen ja mi-
tä tekee vapaa-ajallaan. 
 

Yksi haastateltavista kertoi työnohjaajansa heti työnohjauksen alussa rajanneen työnohjauk-

sen ulkopuolelle haastateltavan parisuhteeseen sekä kotiin liittyvät asiat.281 Haastateltava kui-

tenkin koki, että työnohjaus oli vaikuttanut positiivisesti myös yksityiselämään, sillä työnoh-

jauksessa oli ollut mahdollisuus purkaa työasioita eikä sen vuoksi työasioista ollut tarvetta 

puhua yksityiselämässä samassa ammatissa toimivalle läheiselle. 
P6: --  Ja siis se, miten se (työnohjaus) niiku vaikuttaa niiku yksityiselämään, varsinki jos läheiset ihmi-
set on kollegoja, et se yksityiselämä säilyy sellasena paikkana, jossa ollaan jotain muuta kun kirkon 
työntekijöitä toisillemme. Ni se on musta ihan valtavan valtavan arvokasta. 
 

Papit kokivat työnohjauksen paikkana käsitellä työasioita, mutta usempien tämän aineiston 

pappien työnohjauksissa oltiin käsitelty myös yksityiselämänasioita tai niitä oltiin sivuttu osa-

na työnohjausta. Pappien yleisimmät käsitellyt yksityiselämän asiat liittyivät henkilökohtaisen 

elämän ja työelämän suhteeseen. Tämän aineiston perusteella voidaankin ainakin osittain to-

deta, pappien työnohjauksiin kuuluvan myös yksityiselämän asioiden käsittelemisen, mutta 

henkilökohtaisten asioiden käsitteleminen työnohjauksessa näyttää riippuvan siitä, tuoko 

haastateltava niitä itse esille. Kokemusten perusteella voidaan myös todeta, että työnohjaajat 

vaikuttavat suhtautuvan yksityiselämän asioiden käsittelemiseen eri tavoin, sillä joidenkin 

haastateltavien kohdalla yksityiselämään liittyvät asiat oli rajattu työnohjauksen ulkopuolelle 

kun taas joidenkin haastateltavien kohdalla oli käsitelty hyvin paljon yksityiselämästä nouse-

via aiheita ja jopa kannustettu pappia henkilökohtaisten asioiden tarkastelemiseen. 
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Ammatti-identiteetin käsitteleminen työnohjauksessa 

Kahdeksan kymmenestä haastateltavasta kertoi pohtineensa ammatti-identiteettiä työnohjauk-

sessa.282 Kuusi haastateltavista koki, että työnohjauksessa käyty ammatti-identiteettiin liittyvä 

pohdinta oli vahvistanut hengellisen työntekijän, papin ja sielunhoitajan identiteettiä sekä 

vahvistanut ammatti-identiteettiä monella tasolla.283 Yhteistä näille kokemuksille oli se, että 

haastateltavat kokivat työnohjauksessa vahvistuneensa tai löytäneensä itsensä uudestaan am-

matillisesti.284 

 Yksi haastateltava ei osannut sanoa, oliko hänen kohdallaan työnohjauksella ollut vai-

kutusta erityisesti ammatti-identiteettiin, mutta hän muisti käsitelleensä pappeutta sekä myös 

äitiyttä ja naiseutta tilanteessa, jossa häneltä oli aiottu evätä ehtoollisoikeus sukupuolen vuok-

si.285 Kaksi haastateltavaa ei kokenut käsitelleensä ammatti-identiteetin liittyviä kysymyksiä 

työnohjauksessa.286 Ammatti-identiteetin käsittelemiselle työnohjauksessa ei koettu olleen 

tarvetta siitä syystä, että oma ammatti-identiteetti koettiin tarpeeksi vahvana tai työnohjauk-

sessa ei koettu olevan aikaa sellaisten isojen ja yhteiskunnallisten kysymysten kuten ammatti-

identiteetti käsittelemiselle.287 

 Yksi haastateltavista kertoi käsitelleensä ammatti-identiteettiin liittyviä kysymyksiä 

kahdessa työnohjauksessa, mutta erilaisista näkökulmista.288 Hän koki, että työnohjaus oli 

auttanut omaan pappeuteen liittyvien kysymysten pohdinnassa hänen siirtyessään sellaiseen 

kirkon työmuotoon, jossa työtä tehdään työympäristössä, mikä ei ole perinteisesti hengellinen 

ja, mistä puuttuvat perinteiset pappeuden elementit kuten kirkolliset toimitukset. Hänelle am-

matti-identiteetin ja työn sisällöllisten kysymysten prosessoiminen oli selkeyttänyt omaa kut-

sumusta, minkä hän koki helpottaneen työskentelyä arjessa identiteetin ja kutsumuksen näkö-

kulmasta. Toisessa työnohjauksessa hän kertoi tarkastelleensa ammatti-identiteettiä siitä nä-

kökulmasta, miten pappeus määrittää sitä, mitä hän haluaa tulevaisuudelta jatkokouluttautu-

misen kannalta. Hän koki, että tässä toisessa työnohjauksessa oman pappeuden pohdinta oli 

vahvistanut papin identiteettiä ja pappisidentiteetin uudelleen löytäminen oli ollut yksi työn-

ohjauksen tärkeimmistä löydöistä. 
P1: Se ei ollu ehkä samoista lähtökohdista enää sitä, että mä olin peruskellu sen, että mä oon pappi ja 
mä oon oppilaitospappikin, mut se oli enemmän siitä näkökulmasta, että missä määrin se mun pappeus 
määrittää sitä, mitä mä haluan tulevaisuudelta --  Se oli semmonen viime kevään löytö taas pitkästä ai-
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kaa, koska oli vaan sitä arkea tehnyt ja sen kummemmin ollut ajattelematta sitä, että miks mulla tää pai-
ta on päällä. 
 

Erään haastateltavan kohdalla työnohjaus oli vahvistanut ammatti-identiteettiä hyvän pappeu-

den näkökulmasta. 289 Käsitys omasta pappeudesta oli muuttunut positiivisempaan suuntaan 

kun haastateltava oli kuullut työnohjaajan kokemuksia ja neuvoja esimerkiksi riittävästä ajan-

käytöstä ihmisten kohtaamisissa. Tämä huomio oli ollut haastateltavalle tärkeä ammatti-

identiteetin sekä työhyvinvoinnin kannalta, sillä työnohjaajan neuvot olivat muuttaneet haas-

tateltavan ajatusta siitä, mikä on riittävää läsnäoloa seurakuntalaisille ja työkavereille.  
P2: -- Sit tuli niiku lupa ja hyväksyntä sille, että se riittää, että oot siinä niiku tavotettavissa eikä sinun 
tarvi nyt jokaista käydä jututtamassa. Ni sillä lailla niiku se ainakin mulla se, että ei oo niiku sitä suorit-
tamista vaan se, että enemmän sitä läsnäoloa. Niin väittäisin, että mulla on se työnohjaus auttanu siihen 
niiku luottaman siihen, että riittää, että on. Eikä niin, että tekee kauheesti ja yrittää niikun haalia ja ha-
kea niitä ihmisiä, että missäs niitä nyt on. Että vaan luottaa siihen, että ne ihmiset kyllä tulee niinku mi-
nun luokse jos heillä asiaa. Että kuhan tietää, että minä oon olemassa. 
 

Kaksi haastateltavista kertoi käsitelleensä ammatti-identiteettiään yksittäisten työtilanteiden 

kautta.290 Työtilanteiden käsittelemisen kautta toinen heistä oli löytänyt sellaisia tekijöitä, jot-

ka hän koki henkilökohtaisella tasolla vaikuttavan ammatillisuuteen. Sama haastateltava oli 

myös pohtinut kirkon rakennemuutoksia ja käytäntöjä, mikä oli auttanut löytämään omaa 

paikkaa työyhteisössä ja sitä kautta vahvistanut ammatti-identiteettiä pappina.291 Toinen heis-

tä kertoi käsitelleensä oman pappeuden rajoja sekä ihmisyyttään raskaisiin työtilanteisiin liit-

tyen.292 
P5: Ja sitten tota sit varsinki sellasissa asioissa, missä ihmeteltiinki sitte vaikka kirkkoa työnantajana 
taikka niitä semmosia meijän rakenteita ja pulmapaikkoja. Ni kylhän mä niissä olen niiku sillälailla 
ammattitaitoani vahvistanu, että hyviä alaistaitoja taikka kirkon päätöksentekoa ja pysyviä rakenteita jo-
tenki niiku ymmärten ja ihmetellen ja omaa paikkaa paremmin löytäen. 
 

Ammatti-identiteettiä oli pohdittu oman erityisosaamisen tai asiantuntijuuden näkökulmista. 

Eräs haastateltava koki, että työnohjaukseen mennessä häneltä oli puuttunut oma ”tunnussa-

na”, mikä kuvaisi muille hänen erityisosaamistaan.293 Työnohjaus oli auttanut häntä oman 

ammatillisen osaamisensa tunnistamisessa sekä rakentamaan ammatti-identiteettiä uudestaan 

hänen palattuaan töihin pitkän poissaolon jälkeen. 
P6: Ja sitten toinen oli se, että mä vähän kärsin siitä, että kun mulla ei oo ollu omasta mielestäni millään 
tavalla - kun ihmisillä on twitter hästägit, että mitkä on yhteisöt, brändit, muuta, kirkko, arameankieli. 
Niiku siis silleen jotenki ihmiset, niiku ihmisillä on iskusanoja siitä omasta ammatillisesta osaamisesta, 
niin mä en joteki - Myös semmoses niiku oman osaamisen tunnistamista, et silleen monesti sopeutuu ja 
siihen oli työnohjaaja isona apuna. 
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Kahdelle haastateltavalle työnohjaus oli auttanut rakentamaan ja vahvistamaan ammatti-

identiteettiä asiantuntijuuden näkökulmasta.294 Työnohjauksessa ammatti-identiteetin pohti-

minen oli koettu tärkeänä varsinkin aloittaessa uutta työtä, sillä työnohjauksessa haastateltava 

oli voinut pohtia sitä, miten ottaa oman paikkansa haltuun uudessa työssä.295 Työnohjauksessa 

oli piirtynyt selkeämpi kuva omasta ammattilaisuudesta ja haastateltava oli saanut luottamusta 

omaan ammattilaisuuteensa sekä oman ammattilaisuuden arvostaminen oli kasvanut. Selke-

ämpien ammatillisuuden rajojen piirtäminen oli haastateltavan mielestä olennaisesti liitoksissa 

rohkeuteen olla aidosti oma itsensä, mikä liittyi kokemukseen ammatti-identiteetistä.296 
P7: Se (työnohjaus) on ollu kyllä tosi tärkee (ammattilaisuudelle). Työnohjauksen kautta, varmaan 
etenkin sillon alussa tosi vahvasti rakentunu se, et sitä on sen tai tämän alan ammattilainen nyt sitten. 
Koska ainahan kun opiskelee jonkun uuden pätevyyden tai jonkin, niin siinä on ensin vähän, että tun-
tuu, että on vähän liian isot saappaat ja mitenkähä mä nämä täytän. Niin työnohjaus on ihan hirveen tär-
kee, että se niiku antaa sitä luottamusta, että nää saappaat voi täyttää monella tavalla -- 
 

Kaikkien tämän aineiston pappien kohdalla ammatti-identiteetti näyttäytyi vahvana. Papeilla 

ammatti-identiteetin käsitteleminen työnohjauksessa ei vaikuttaisi liittyvän ammatti-

identiteetin heikkouteen vaan tarpeeseen pohtia omaa ammatillista identiteettiä työn eri vai-

heissa. Ammatti-identiteetin kysymykset vaikuttaisivatkin osittain liittyvän työssä tapahtuviin 

muutostilanteisiin. Ammatti-identiteetin pohtiminen näyttäisi liittyvän myös oleellisesti ky-

symykseen siitä, minkälainen työntekijä on pappina tai kirkon työntekijänä. Eräs haastateltava 

mainitsikin kokevansa, että hengellisessä työssä ammatti-identiteettiä on vaikea erottaa muus-

ta identiteetistä.297 Ammatti-identiteettiä voidaan joidenkin tulkintojen mukaan pitää yhtenä 

osana ihmisen kokonaisvaltaista identiteettiä.298 Tämän voisi ajatella pitävän paikkaansa eri-

tyisesti papeilla, jotka tekevät työtään omalla persoonallaan. 

Onko työnohjaus työhön sitouttavaa? 
Yksi yritysten menestystekijöistä on työhön sitoutuneet työntekijät. Sitoutuminen on silloin 

voimakkainta kun työntekijä voi kokea, että hänen edustamansa organisaation tarkoitus, arvot 

ja tavoitteet ovat hänelle itselleen läheisiä ja ne näkyvät myös käytännössä yrityksen toimin-

nassa. Työnohjauksella voidaan tukea työntekijöiden kehittymistä työyhteisön taidoissa sekä 

auttaa työyhteisöjä löytämään työyhteisössä kaikkien jakama yhteinen kieli sekä ilo tehdä työ-

tä yhdessä.299 
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 Tämän aineiston edustajista useat kokivat olevansa työhönsä sitoutuneita. Neljä haas-

tateltavista koki, että työnohjaus oli vaikuttanut tai vahvistavasti vaikuttanut työhön sitoutu-

misessa.300 Työhön sitoutuminen koettiin tapahtuvan sen kautta, että työnohjauksessa oli lupa 

työasioiden pohtimiseen ja omasta työstä puhumiseen.301 Rapala viittaa artikkelissaan Mietti-

seen, jonka mukaan työnohjauksen yhtenä ulottuvuutena voidaan pitää työnorientaation tar-

kastelua, minkä tavoitteena on luoda työntekijälle aikaisempaa kehittyneempi työorientaatio 

eli kehittää työntekijän ammatillista itseymmärrystä työhön liittyvän harkinnan ja reflektion 

kautta.302 

 Työntekijän tullessa osaksi organisaatiota, solmii hän siihen liittyessään kirjoittamat-

toman ja sanattoman psykologisen sopimuksen. Sopimukseen sisältyvät työnantajan ja työn-

tekijän työntekoa koskevat odotukset. Työhön ja organisaatioon sitoutuminen syntyy luonnos-

taan silloin kun odotukset kohtaavat. Työhön kohdistuvan affektiivisen sitoutumisen menet-

täminen on kuitenkin mahdollista ja se tapahtuu yleisimmin organisaaton muutostilanteissa tai 

yt-neuvotteluissa kun uhatuksi tulevat työtä koskevat henkilökohtaiset tavoitteet. Psykologi-

sen sopimuksen rikkoutuessa eli silloin kun työsuhteen osapuolten odotukset joutuvat keske-

nään ristiriitaan tai luottamus rikkoutuu, työntekijän sitoutuminen lakkaa. Tällaisia tilanteita 

käsitellään yhä useammin myös työnohjauksessa. Työnohjaus mahdollistaa paikan oman loja-

liteetin tutkimiselle ja työn mielekkyyden etsimiselle.303 

 Haastateltavat olivat työnohjauksessa käsitelleet kirkko-organisaatioon tai työyhtei-

söön kohdistuneita pettymyksiä. Työnohjauksen oli koettu tukeneen työhön sitoutumista sel-

laisena ajankohtana, kun työmotivaation löytäminen oli ollut hankalaa työyhteisössä tapahtu-

neiden pettymysten keskellä. Työnohjaus oli auttanut selviämään näistä ”motivaatiomontuis-

ta” ja auttanut sitoutumaan työhön uudelleen.304 Eräs haastateltava koki uudelleen työhön si-

touttavana sen, että hän oli päässyt työnohjauksessa käsittelemään työhön ”leipääntymisen” 

tunteita, mikä oli mahdollistanut työn teon jatkamisen uudella teholla.305 
P6: -- Ne oli sellasia niiku motivaatiomonttuja, jotka siis kestivät vain muutamia viikkoja, mutta joista 
niiku kyllä työnohjaaja mut sai niiku ihan hartiavoimin repiä ylös, et se oli todella todella oleellista -- Ja 
sit mä niiku tajusin, että - ainoo miten voit vaikuttaa on se, että miten tästä eteenpäin ni mää sit siinä 
pystyinki ottamaan jotenki sellasen rakentavan ja kyllä tästä selvitään - roolin vaikka se ei ollu yhtään 
se mun niiku oma alkuperäinen tunne ollu. 
 

 
300 P1, P2, P5, P7. 
301 P1, P3. 
302 Rapala 2008, 197. 
303 Ruutu & Salmimies 2015, 127. 
304 P6. 
305 P1. 



51 
 

Työnohjauksen koettiin tukeneen työhön sitoutumista sen kautta, että työnohjauksessa oli ol-

lut mahdollisuus pohtia omia työtapoja. Työnohjauksessa oli koettu löytyneen oma tapa tehdä 

työtä sekä saatu rauha sille, että ei tarvitse olla samanlainen työntekijä kuin muut työkave-

rit.306 Yksi haastateltava koki, että hänen kohdallaan työnohjaus oli edistänyt tervettä työhön 

sitoutumista.307 Työnohjauksen seurauksena haastateltava koki kehittäneensä alaistaitojaan 

niin työnantajalle kuin seurakuntalaisille. 
P2: Kyllä ehdottomasti sitä juuri (sitoutumista) on vahvistanu, että saa tehdä sitä työtä sillä lailla niiku 
omalla tavallaan. Että ei tarvii niiku vaikka ois minkälaisia työkavereita työmyyriä ympärillä ja tuohu-
ajia -- 
 

Kolme haastateltavaa ei osannut sanoa, oliko työnohjauksella ollut vaikutusta työhön sitou-

tumisessa.308 Yksi haastateltavista totesi, ettei kokenut tarvitsevansa työnohjausta ollenkaan 

työhön sitoutumisessa.309 Toinen haastateltava ei osannut vastata kysymykseen sitoutumises-

ta, sillä kertoi kokevansa papin työn itselleen sopivana.310  Hän kuitenkin muisti pohtineensa 

työnohjauksessa sellaisia asioita kuten, että haluaako tehdä töitä seurakunnassa ja niitä työteh-

täviä kuin hän työnohjauksen aikana teki. Haastateltava koki kuitenkin edellä mainittujen asi-

oiden pohtimisen vahvistaneen omaa pappeuteen ja hengelliseen työhön sitoutumista. Kolmas 

haastateltava pohti työnohjauksen luultavasti auttaneen myös työhön sitoutumisessa, mutta 

hänen mielestään sitoutumista on hankala erottaa työnohjauksen kokonaisuudesta.311 Myös 

hän koki, että omasta työtä puhuminen ja sitä kautta oman työn tärkeyden, hienouden ja tar-

peellisuuden uudelleen näkeminen ovat työhön sitouttavia elementtejä. 
P7: Mä aattelen, että se on niiku yks iso semmonen vaikee ehkä erottaa kokonaisuudesta. Mutta kyl mä 
aattelen, että sen myötä on joteki päässy aina pohtiin sitä omaa työtä vähän niiku ulkopuolelta ja erilais-
ten näkökulmasta sen työnohjaajan kanssa. Ja jotenkin ehkä myöskin vähä uudelleen näkemään sen 
työn tärkeyden ja hienouden ja tarpeellisuuden ja kaiken tämän. Että kyl se kun saa puhua työstä jossain 
ihan rauhassa ni sillä on iso merkitys. 
 

Kaksi haastateltavaa koki, ettei työnohjauksen ja työhön sitoutumisen välillä ole suoraa yh-

teyttä.312 Toinen heistä kuitenkin kertoi käsitelleensä sitoutumisen teemaa pohtimalla työhön 

sitoutumisen rajoja.313 Hän myös ajatteli yhtenä työhön sitoutumisen tekijänä olevan sen, että 

käy työnohjauksessa pohtimassa itseään ja omia työntapojaan, jotta voi antaa parasta itsestään 

työnantajalleen. Toinen näistä haastateltavista muisteli, että oli jossain työtilanteissa saanut 

tukea omille näkemyksilleen sellaisista työnohjauksessa käsitellyistä asioista, jotka olivat 

 
306 P2. 
307 P5. 
308 P3, P4, P7. 
309 P3. 
310 P4. 
311 P7. 
312 P8, P10. 
313 P8. 



52 
 

vahvistaneet häntä työntekijänä.314 Hän pohti tällaisten asioiden voivan olla työhön sitoutta-

via. 

 Tämän aineiston pohjalta on vaikea sanoa, miten vahvasti työnohjaus tukee papin työ-

hön sitoutumista. Vaikka työnohjauksella ei välttämättä koettu olevan suoraa yhteyttä työhön 

sitoutumisen edistämiseksi, on aineiston perusteella todettavissa, että työnohjauksessa oli kä-

sitelty työhön sitoutumiseen liittyviä kysymyksiä ja aiheita. Toisaalta työnohjauksen koettiin 

olleen vahvasti työhön sitouttavaan sen kautta, että oli mahdollista päästä puhumaan omasta 

työstä, oli saanut tutkia itseä ja pohtia työn rajaamista sekä oli löydetty omanlaisia tapoja teh-

dä työtä. Huomattavaa on, vaikkakin se oli vain kahden haastateltavan kokemus, että työnoh-

jaus oli auttanut orientoitumaan ja sitoutumaan työhön uudelleen haastavissa ja ”leipääntymi-

sen” hetkissä.  

Hengellisyys osana työnohjausta 

 Kaikkien haastateltavien kanssa keskustelin siitä, miten haastateltavat kokevat hengellisyy-

den ja hengellisten asioiden käsitteleminen työnohjauksessa. Monet haastateltavat kokivat, 

että hengellisyys oli jollakin tavoin läsnä työnohjauksessa vaikka työnohjausistunnoissa ei 

juurikaan oltu käsitelty suoranaisesti hengellisiä kysymyksiä. Hengellisiä kysymyksiä työnoh-

jauksessa kertoi käsitelleensä vain kaksi haastateltavaa.315  

 Työnohjaajana itse työskentelevä haastateltava koki, että kirkon työssä työhön kuulu-

vat hengelliset kysymykset, minkä vuoksi ne kuuluvat myös työnohjaukseen.316 Hänen mie-

lestään työnohjauksessa hengellisyyttä tulisi aina tarkastella kuitenkin työstä käsin. Kyseinen 

haastateltava ei ollut varma, oliko hänen omissa työnohjauksissaan ollut kytkös hengellisyy-

teen. Hän kertoi kuitenkin uran alkuvuosien pitkässä työnohjauksessa käsitelleensä siirtymistä 

seurakuntapapin työstä kirkon erityistyömuotoon ei-hengelliselle työkentälle, minkä yhtey-

dessä hän kertoi pohtineensa pappisidentiteettiään ja sitä kautta kutsumuksen kysymyksiä se-

kä sitä, miten hengellisyys ilmenee kirkon erityistyönvirassa.  Myös toinen haastateltava 

kertoi käsitelleensä työnohjauksessa kutsumustaan.317 Kutsumuksen kysymykset olivat liitty-

neet hankalaan työtilanteeseen, jossa haastateltava kertoi pohtineensa sitä, miksi tekee papin 

työtä. Lisäksi kutsumukseen liittyvät pohdinnat olivat liittyneet papin työhön ja perhe-elämän 

yhteensovittamiseen. Hän koki, että kutsumuskysymys oli ollut syvin hengellinen ulottuvuus 

työnohjauksessa. 

 
314 P10. 
315 P4, P6. 
316 P1. 
317 P4. 



53 
 

P4: Et mä aattelen, et ehkä se kutsumus puoli on, se on ehkä kaikkein syvin hengellinen ulottuvuus, jo-
ka nyt tässä tarkemmin miettien sen työnohjauksen sisällä jotenki tuli esiin toistuvasti. Ja sit ehkä viel 
siihen kutsumuksee liittyy just se omalla kohalla niiku se perhekuvio. Et toisaalt siin nivoutuu sitte se 
semmonen hengellinen ja hyvin käytännöllinen työn tarkastelu, että mihin mä laitan aikani, miten mä 
järjestän mun työt, et mul on aikaa perheelle, miten mä suhtaudun siihen, että tää työ on jokatapaukses-
sa sitä, että mä oon iltoja ja viikonloppuja poissa. Et se on itseasias nyt kun tässä puhun, ni se kutsu-
muskysymys on aika syvä. 
 

Kolme haastateltavista ei ollut tai ei muistanut käsitelleensä hengellisyyteen liittyviä asioita 

omissa työnohjauksissaan.318 Työnohjaajien todettiin olleen ”jalat maassa -tyyppejä”, minkä 

vuoksi hengelliset asiat eivät olleet haastateltavan mielestä nousseet esille työnohjauksessa.319 

Sama haastateltava oli kuitenkin käsitellyt omaa suhtautumistaan herätysliikkeiden edustajiin 

ja heidän uskonnollisiin oppeihinsa, minkä voitaisiin katsoa lukeutuvan myös teologisten tai 

hengellisten kysymysten kategoriaan. Toinen haastateltava, joka ei itse muistanut käsitelleen-

sä hengellisyyttä omissa työnohjauksissaan, kertoi kuitenkin kokevansa, etteivät hengelliset 

asiat saa olla tabuja työnohjauksessakaan.320 Kolmas näistä haastateltavista kertoi kaipaavansa 

työnohjaukseen hengellistä ulottuvuutta.321 
P10: En voi sanoo ja oikeestaan sitä (hengellisyyttä) kaipaisi. Jos oikein sanotaan ni sitä kaipaisi, kai-
pais hengellistä ulottuvuutta. Ja, että osais niiku liittää työnsä niiku oikee siihe semmoseen hengelliseen 
kutsumukseen. 
 

Muutaman haastateltavan kokemuksissa hengellisyys näyttäytyi ikään kuin välillisenä tai tie-

dostamattomana elementtinä työnohjaukseen liittyen. Hengellisyyden koettiin olevan läsnä 

työnohjauksessa sanoittamattomana elementtinä322 ja sen koettiin ilmenevän työnohjauksessa 

kirkkokontekstin kautta.323 Työnohjaajana työskentelevä haastateltava kertoi rukoilevansa oh-

jattavien vaikeiden tilanteiden puolesta joskus työnohjaustilanteiden jälkeen.324 
P7: Sehän varmaan riippuu vähä tilanteesta, että jollakilailla mä aattelen, että se on ehkä niiku jonkin-
laisena elementtinä olemassa koko ajan, vaikkei siitä nyt niin puhutakkaan. Mutta se on on siinä jollain 
tavalla läsnä --  
 
P3: Ehkä jälkeenpäin (rukoillut) ehkä ohjattavien puolesta, mutta tota en heidän läsnä ollessan. -- 
enemmänki sitä, että tietää, että ohjattava on niiku jossakin tiukassa paikassa, ni jollakin tavalla muistaa 
häntä. 
 

Hengellisyyden ajateltiin olevan osa ihmisen kokonaisuutta ja aina läsnä ihmisessä, minkä 

vuoksi sitä ei ole mahdollista erottaa ohjattavasta ja, siksi sen koettiin olevan osa työnohjausta 

itsensä pohtimisen ja oma persoonan kautta.325 Tästä syystä koettiin, ettei hengellisten asioi-
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den käsittelemistä voisi kieltää työnohjauksessa.326 Eräs haastateltava kertoi kokevansa, että 

hengellisyyttä ei ole mahdollista erottaa hengellisestä työntekijästä, sillä hengellisyys kulkee 

yhdessä ei-hengellisten puolien kanssa kuten hän myös kertoi ajattelevansa hengellisen työn-

tekijän ammatti-identiteetistä ja yksityiselämän erottamattomasta suhteesta.327 
P4: Ja se liittyy just sinne kun sä kysyit jossain kohassa sitä, että niiku hengellisyyden ulottuvuutta. Mä 
aattelen, et sitä on tosi vaikee sit lopulta erotella, et mikä on hengellistä ja mikä ei, koska ne kulkee niin 
- Ja mikä on työtä ja mikä on henkilökohtasta elämää? Koska mun mielestä tässä papin työssä ja var-
maan monessa muussakin tämmösessä ihmisten kanssa tehtävässä työssä niitä on tosi vaikee erottaa. 
 

Saman haastateltavan kokemuksessa hengellisyyden kytkös työnohjaukseen oli myös muilla 

tavoin vahva, sillä hän kertoi kokevansa työnohjausmatkojen olleen hänelle hengellisiä ru-

kousmatkoja.328 Hän kertoi ensin käsitelleensä asioita työnohjaajan kanssa, minkä jälkeen 

työnohjausmatkoilla käsitelleensä työnohjauksen asiat vielä Jumalan kanssa. Hän oli kokenut 

työnohjauksen hengellisesti vahvistavana ja tätä kautta työnohjaukseen oli liittynyt syvä hen-

gellinen henkilökohtainen ulottuvuus. 
P4: -- Ni kyllä ne oli mulle sit semmosia (hengellisiä) varsinkin paluumatkat usein. Kuulostaa nyt jo-
tenki niiku pyhältä, mut ne oli vähän semmonen niiku rukousajeluja sitte. Että vähän niiku semmosta, et 
okei nyt mä oon käyny näitä asioita läpi ja sit mä käyn sitä vähän niiku Jumalani kanssa läpi. Et sem-
monen aika syvä hengellinen, henkilökohtanen taso. 
 

Myös toinenkin haastateltava kertoi kokeneensa työnohjauksen ja hengellisyyden kytköksen 

vahvana.329 Hän koki, että pelkästään kahden papin läsnäolo oli tuonut työnohjaukseen hen-

gellisen ulottuvuuden ja hän kertoi ajattelevansa, että työnohjaus on hänen mielestään verrat-

tavissa sielunhoitokeskusteluun, jossa Jumala on läsnä pappeuden myötä. Hänen kohdallaan 

työnohjauksen päättymisen yhteydessä oli ollut mukana myös hartauselementtejä, jotka olivat 

työnohjaajan erityisosaamisaluetta. Haastateltava oli kokenut tämän elementin kauniina. 
P5: Mut sitten ihan niiku mä aattelen jotenki se, et työnohjaajani oli pappi niin vähän samanlailla kun 
itsekin ajattelen pappina, että kyllähän mä jotenki tuon sen hengellisen todellisuuden jo läsnäolollani -- 
Et jotenki se oli koko aika samallalailla semmonen niiku mikä tahansa sielunhoidonkeskustelu, että siel-
lä on niiku Jumala läsnä sen takia kun me oltiin pappeja. Et se oli hänen työpäiväänsä --  
 

Vain kaksi haastateltavista kertoi käsitelleensä hengellisiä asioita työnohjauksessa.330 Toinen 

heistä kertoi käsitelleensä hengellisiä asioita työnohjaajan kanssa muutaman kerran työnoh-

jauksen aikana.331 Hän koki, ettei hengellisyys ole tabu työnohjauksessa ja, että hänen työnoh-

jaajansa oli ymmärtänyt sen, millä tavoin hän halusi käsitellä hengellisiä asioita. Hän kuiten-

kin kertoi, että olisi pitänyt kummallisena, jos työnohjaukseen olisi liittynyt esimerkiksi ru-

 
326 P4, P6, P8. 
327 P4. 
328 P4. 
329 P5. 
330 P6, P9. 
331 P6. 



55 
 

kousta. Toinen näistä haastateltavista kertoi käsitelleensä hengellisiä teemoja työnohjauksen 

jälkeen muodostuneessa vapaamuotoisessa esimiesten työnohjausryhmässä.332 Hengelliseksi 

teemoiksi hän nimesi esimerkiksi saarnat. 
P6: -- Esimerkiks yks työnohjaus käytiin kävelemässä ja sen jälkeen pysähdyttiin tuomiokirkon penk-
kiin istumaan. Eli se oli semmonen hetki, jollon tai mä koin, että hengellisyyskään ei oo mikään niiku 
tabu ja se niiku autto mua, et se sit niiku liitty johonki asioihin mitä me käsiteltiin -- Mutta siis silleen, 
että olisin pitäny tosi kummallisena, jos me ois vaikka, työnohjaaja ois johdattanu rukoukseen työnoh-
jauksen päätteeksi. 
 
P9: -- Mul ei oo kuvaa, että ois ollu siinä henkilökohtases 40 kerran, et ois tullu mitenkää vahvasti esiin 
- eikä tullukkaan. Mut sit täs kirkkoherrojen ryhmässä, ni meil oli joskus teemoja, että oli selkeesti 
(hengellisiä) - teemana saatto olla vaikka saarnat -- 
 

Kolme haastateltavaa ajatteli, että hengellisten asioiden esiin nostaminen työnohjauksessa on 

ohjattavan vastuulla eikä työnohjaaja voi ottaa hengellisiä asioita käsittelyyn tai tuoda työnoh-

jaukseen hengellisiä elementtejä, jos ohjattava ei sitä halua.333 Tämän koettiin liittyvän muun 

muassa ohjattavan kunnioittamiseen.334 Myös työnohjaajana työskentelevien kokemusten pe-

rusteella vaikuttaisi siltä, että työohjauksissa harvoin käsitellään hengellisiä asioita eikä työ-

ohjaustilanteisiin ajatella kuuluvan hartauselementtejä. 335 Yksi työnohjaajana työskennellyt 

muisteli kerran käsitelleensä ohjattavan kanssa sitä, miten hengellisistä asioista voi puhua 

työssä, mutta hän ei ohjaajana ollut kokenut sitä hengellisyyden käsittelynä.336 Useampi haas-

tateltava oli myös sitä mieltä, että hartauselementtien ei koettu kuuluvan työnohjaukseen.337 
P10: -- Mä ajattelen, et on ollu se periaate, että ohjattava tuo sen materiaalin mitä käsitellään. 
 
P7: Ikinä (ei ole) ollu enkä ole ikinä antanu semmosia työnohjauksia, jossa olis jotakin hartauselement-
tejä tai tämmösiä mukana. Että kyllä se työnohjaus on työnohjausta eikä siinä sitten oo mitään alkuru-
kouksia sun muita. Siinä ollaan sen asian äärellä. 
 

Työnohjaajana työskentelevät haastateltavat mainitsivat, että työnohjaajien kesken pohditaan 

työnohjauksen ja hengellisyyden suhdetta.338 Yksi heistä koki, että työnohjauksen tehtävä on 

tukea työntekijää selviytymään arjen työstä silloin kun työntekijällä on isoja hengellisiä ky-

symyksiä prosessissa, jotta työntekijä työtä pystyy tekemään työtä myös tällaisissa tilanteissa. 

Hän koki, että työnohjas on tällöin hyvänä apuna hengellisissäkin prosessissa tukemisessa.339 

 Vain yksi haastateltava kertoi hengellisyyden teemaan liittyen käsitelleensä työnoh-

jauksessa hengellisen työn työvälineiden käyttämistä.340 Hän kertoi pohtineensa sitä, miten 
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käyttää Raamattua ihmisten kohtaamisissa sekä miten hyödyntää hartauselementtejä siunaus-

keskusteluissa. Sama haastateltava kertoi hengellisyyteen liittyen käsitelleensä myös työn ra-

jaamiseen liittyviä kysymyksiä, sillä hän oli työnohjauksen aikana työskennellyt pienellä 

paikkakunnalla pappina. Pohdinnat olivat liittyneet siihen, miten papin hengellisyys eroaa 

seurakuntalaisten hengellisyydestä, ammatti-identiteetitiin, kristityin identiteettiin ja uskoon 

osana arkea. 
P4: Ja kyllä mä sit pohdin ite sitä ja käytiin läpikin iha työntapoina, et mikä on mun suhtautuminen 
vaikka niiku vähän kliseisesti, mut vaikka se, että miten mä voin käyttää Raamattua ihmisten auttami-
seen ja tukemiseen. 
 

Tässäkin teemassa kaikki papit kokivat työnohjauksen olevan pääasiallisesti työasioiden kä-

sittelemistä vaikka hengellisyyden ei koettu olevan tabu myöskään työnohjauksessa ja hengel-

listen asioiden koettiin kuuluvan luonnollisena osana hengellisen työntekijän työnohjaukses-

sa. Hartauselementtien ei kuitenkaan koettu kuuluvan työnohjaukseen. Vain kaksi tämän ai-

neiston pappia oli käsitellyt työnohjauksessa hengelliseksi mieltämiään asioita. Yllättävää oli, 

että moni pappi koki hengellisyyden olevan osa työnohjausta työntekijän persoonan, kirkko-

kontekstin tai sanoittamattoman elementin välityksellä. Näyttäisi siltä, että papin hengellisyys 

ei ole erotettavista hänen muusta identiteetistä tai persoonasta, mutta hengellisten asioiden 

käsittelemiselle ei tämän aineiston papeilla juurikaan ollut työnohjauksellista tarvetta. 

5.4.Työnohjaus papin työhyvinvointia tukemassa 
Työhyvinvointi on käsitteenä laaja ja monitahoinen. Työhyvinvoinnilla viitataan arkikielessä 

usein työssä viihtymiseen ja työssä jaksamiseen, mutta niiden sisältöä ei tarkemmin eritellä. 

Puhuessaan työhyvinvoinnista työntekijä voi viitata muun muassa kokemuksiin omasta työer-

gonomiasta, terveyteen liittyvistä ongelmista tai työpaikan työilmapiiristä. Työlainsäädäntö 

määrittelee kansainvälisen työjärjestö ILO:n määritelmään pohjautuen työhyvinvoinnin ”tur-

valliseksi työn tekemiseksi asianmukaisissa työoloissa”.341 

 Kaikki tämän aineiston haastateltavat kokivat, että työnohjauksella oli ollut positiivisia 

vaikutuksia heidän työhyvinvointiinsa ja työssä jaksamiseensa. Vain yksi haastateltavista koki 

työnohjauksen aiheuttaneen kuormitusta.342 Haastateltavan kokemus liittyi siihen, että työnoh-

jaaja ei hänen mielestään ollut ymmärtänyt papin työn kokonaismäärää, mikä taas oli aiheut-

tanut sen, että haastateltavasta tuntui, että hän meni työnohjaukseen hakemaan lisää töitä. 

Vaikka työnohjauksen käytäntöihin ja työnohjaajiin oli liittynyt huonoja kokemuksia, ei mui-
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den kuin edellä mainitun haastateltavan kohdalla ollut havaittavissa, että työnohjauksen olisi 

koettu vaikuttaneen negatiivisesti työhyvinvointiin tai työssä jaksamiseen. 

 Useat haastateltavat jakoivat kokemuksen siitä, että työhyvinvointia edistävää oli ollut 

se, että työnohjauksessa pääsi työnohjaajan kanssa puhumaan omasta työstä ja siihen liittyvis-

tä asioista. Asioiden ääneen sanomisen oli koettu helpottavan oloa, muuttaneen asioita ja vie-

neen asioita eteenpäin.343 Eräs haastateltavista koki, että papin työssä joutuu usein kohtamaan 

kuormittavia asioita.344 Hänen mielestään kuormittavista asioista puhuminen työnohjauksessa 

on tärkeää sen vuoksi, jotta ne eivät kuormittaisi työntekijää yhtään enempää. 
P3N: Mä uskon, että tota papin työssä, ni aina kohtaa asioita, jotka on kuormittavia. Ja se, että jos niistä 
ei voisi niiku jossakin puhua, niin ne varmasti kuormittais vielä monin kertasesti enemmän. 
 
P1: Ylipäänsä se, että tarjotaan tämmönen lupa näitten asioitten pohtimiseen, niin se on jo yks semmo-
nen, mikä taatusti tukee sitä työssä jaksamista ja tukee myöskin sitoutumista siihen työhön. 
 

Myös esimiesten ryhmätyönohjauksessa osallistunut haastateltava koki, että ryhmämuotoises-

sa työnohjauksessa oli ollut mahdollista puhua ja purkaa työhön liittyviä asioita samassa ase-

massa työskentelevien kollegoiden kanssa.345 Haastateltava koki, että ryhmätyönohjaus oli 

edistänyt työhyvinvointia siten, että työnohjauksessa oli ollut mahdollisuus keskustella sekä 

purkaa tuntoja ja kysymyksiä, joita esimiestyössä oli tullut vastaan. Johtamisasemassa työs-

kentely on useimmiten vaativaa ja kuluttavaa, ja usein työhön liittyvä palaute saadaan kritii-

kin kautta. Esimiestyön työnohjauksessa on mahdollista tukea esimiehen jaksamista sekä vai-

kuttaa siihen, että lähijohtaminen toteutuisi paremmin. Lähijohtamisella katsotaan tutkimusten 

perusteella olevan yhteys organisaation parempaan tuottavuuteen.346  Haastateltava koki, että 

työnohjauksen vaikutus työhyvinvointiin oli ollut merkittävä hänen omalla kohdallaan. Hän 

kertoi työuransa aikana huomanneensa, että työnohjaus oli merkittävää myös monelle työnte-

kijälle kirkossa, ja kertoi siksi pitäneensä sitä tärkeänä myös alaisilleen. 

 Työnohjaajan kanssa keskusteluun liittyi vahvasti kokemus ajasta, paikasta ja tilasta, 

mikä mahdollistaa asioista puhumisen.347 Työnohjauksen koettiin mahdollistavan paikan käsi-

tellä työasioita, jotka olivat jääneet mieleen kuten esimerkiksi kohtalot, väärin valitut sanat tai 

omat epäonnistumiset.348 Työnohjauksessa koettiin olleen aikaa ja lupa pysähtyä miettimään 

sellaisia asioita, joille ei työn kiireisessä arjessa ollut muuten aikaa.349 Työnohjaajan ohjatta-

valle järjestämä aika oli koettu työhyvinvointia parantavana ja työnohjaajalle oltiin kiitollisia 

 
343 P1, P2, P3.  
344 P3. 
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346 Säntti & Koivunen 2014, 7. 
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hänen antamastaan ajasta.350 Työnohjaajan antama aika oli koettu myös voimaannuttavana.351 

Yhdelle haastateltavalle työnohjaukseen kuljettu matka ja päivä toisessa kaupungissa oli ollut 

työhyvinvointia edistävää, sillä matkustaminen oli tarjonnut haastateltavalle useita tunteja ai-

kaa pohtia omia asioita sekä tehdä mukavia asioita.352 
P5N: Siitäkin kyllä tuli jotenki hyödyllistä, että kerkisin sillon ajatella sinne mennessä ja sieltä tullessa. 
Ja sitte semmosia, jossain kohin sit ku voimat oli jo kasannu viimisenä vuona, ni - iloitsin tavallaan 
semmosesta jännän työn tekemisen mahdollisuudesta, minkä se junamatka antoi, et tuli lukeneeksi niitä 
kirjoja, mitä ei pitäny tai ku ei ennättänyt lukea, mut ois ollu hyödyllistä lukee. Siit tuli jotenki kaiken-
kaikkaan semmonen tosi mahtava ilmava päivä aina kun mä läksin X kaupunkiin. Ja sit mä aina kävin 
ostamassa jotain kivaa itellee, et siit tuli joteki semmone monella tavalla omaa hyvinvointia tukeva päi-
vä siellä työnohjauksen piipahduksessa. 
 

Myös työnohjaajan läsnäolon oli koettu työhyvinvointia edistävänä.353 Sellaisten tilaisuuk-

sien, jossa joku on läsnä vain työntekijää varten, koettiin olevan harvinaista ammatissa, jossa 

työntekijä itse on koko ajan läsnä ja saatavilla muita varten. Eräs haastateltava kuvaili työnoh-

jaajan läsnäolon olevan ihanaa, sillä työnohjaus oli hänelle säännöllinen hetki itseä varten ja, 

se toi myös mielekkyyttä työhön.354 Sama haastateltava myös koki, että työnohjaajan läsnäolo 

ja keskittyneisyys ovat työntekijän kannalta arvokasta sekä imartelevaa ja hän koki niillä ole-

van positiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin. Toinen näistä haastateltava koki työnohjauksen 

olevan hänelle pieni keidas, mihin hän saa mennä omana itsenään.355 Myös esimerkiksi Ran-

talaisen tutkimuksessa työnohjaajan tärkeimpänä taitona pidettiin kuuntelemista, joka koettiin 

edellyttävän ohjaajalta kykyä pysähtyä sekä antaa aikaa, tilaa ja rauhaa puhua asioista.356 

  Työnohjaajalta vaaditaankin taitoa luoda työnohjaustilanteesta rauhallinen ja turvalli-

nen. Työnohjauksen onnistumisen edellytyksenä nähdään olevan avoin ja luottamuksellinen 

vuorovaikutussuhde ohjaajan ja ohjattavan välillä, mikä voi onnistua vain, jos ohjaajalla on 

kykyä olla täydellisesti läsnä ohjaustilanteessa. Tämä vaatii muun muassa sitä, että ohjaaja 

huolehtii ohjaustilan puitteista ja palauttaa mieleen ohjattavan kanssa käsitellyt asiat ennen 

ohjaustilannetta sekä rauhoittuu itse ohjaustilanteeseen. Ohjaajan kyky keskittyä vain ohjatta-

vaan ja tämän tarpeisiin, on läsnäolevan vuorovaikutuksen keskeisin elementti.357 Tämän ai-

neiston perusteella voidaan todeta, että työnohjaajat olivat onnistuneet luomaan työnohjauk-

seen rauhallisen ja turvallisen ilmapiirin asioiden käsittelemiseksi, minkä koettiin olevan työ-

hyvinvointia edistävä tekijä. 

 
349 P2, P5 
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P6: Ensinnäkin ihan jo se, et joku ihminen on sua varten olemassa joka toinen viikko tunnin verran, on 
hirveen semmonen niiku voimautta(va). Ehkä vähän väärä sana, mut semmonen, no se on ihana juttu! 
Ja se on semmonen et siihen harvon on niiku tilaisuutta kun on tämmösessä työssä, jossa pääasiassa on 
sosiaalisissa tilanteissa se, joka kannattelee sitä ja, joka säilyttää sen aikusuutensa, ja joka enemmän on  
muita varten kuin itseään varten. Ni ylipäänsä se, että on semmonen hetki säännöllisesti, et joku on mua 
varten, ni itsessään tuottaa hirveen paljon semmosta mielekkyyttä. Ja semmonen työnhojaajan läsnäolo 
ja semmonen keskittyneisyys on tosi arvokasta ja imartelevaa. 
 
P10: Kyllä sen (työnohjauksen) anti on siis sellanen, että tota se on semmonen vähä ku oma -- Se on 
semmonen pieni keidas, jonne mä saan mennä sillä hetkellä. Ni sieltä, jonne mä saan mennä yksin sel-
laisena kun mä oon. Koska me oomme ammatissa, (jossa) me koko ajan annamme itsestämme, ni se on 
se keidas, jossa mä saan olla niiku mä oon, ja, et se on se anti. 
 

Useamman haastateltavan kanssa työhyvinvointiin liittyvä keskustelu kääntyi työn rajaamisen 

hankaluuteen, minkä koettiin olevan yksi merkittävä työhyvinvoinnin haastaja kirkon työssä. 

Rajaamisen kannalta haastateltavat pohtivat papin työn rajaamisen opettelun tärkeyttä heti 

papin työn alkuvuosina, työn rajaamisen hankaluutta pienillä paikkakunnilla, omaan persoo-

nallisuuteen liittyen sekä suhteessa valtavaan työmäärään.358 Useampi haastateltava koki 

työnohjauksessa saaneensa apua ja tukea työn rajaamiseen, minkä oli koettu parantaneen työ-

hyvinvointia.359 Eräs haastateltava koki, että työnohjauksessa hänen mielestään on oleellista 

pohtia sitä, miten kristillinen identiteetti ja usko ovat osa arkea, sen vuoksi, että hengellisessä 

työssä oma identiteetti on vahvasti sidoksissa työhön.360 Työnohjaus oli auttanut häntä sel-

keyttämään omia rajoja, mikä oli ollut oleellista hänen työhyvinvointinsa parantumisen kan-

nalta. 
P4: Mun mielestä yks konkreettisimmista on ollu, niiku henkilökohtasella tasolla se, että on joutunu 
pohtimaan ja tarkentaa ja selventää omia rajoja. Ja se on sit käytännössä tarkottanu sitä, että on saanu 
eväitä rajata omaa työtä eri tavalla kun aiemmin. Ja mä aattelen, että papin työssä se on aika oleellinen 
työssäjaksamisen taito, että harvalla papilla on töitä liian vähän. 
 

Työn rajaamiseen oli saatu apua ja neuvoja siihen, miten omaa työmäärää voi paremmin raja-

ta tai hallita.361 Eräs haastateltavista ajatteli työnohjauksessa oppineensa tervehdyttävää työ-

hön sitoutumista, jolloin työhön sitoutumisesta oli tullut hänen kohdallaan realistisempaa.362 

Myös työuupumukseen sairastunut haastateltava kertoi työnohjauksessa oppineensa tunnista-

maan omia rajojaan sekä sitä kautta rajaamaan omaa työtään.363  
P5: -- Sanosinko, et mä olen terveempi sitoutumaan työhön -- Että mä olen eheämpi ja parempi alainen 
seurakuntalaisille jotenki niiku verrattuna semmoseen työssäuupuneeseen -- 
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Työn rajaamiseen liittyen työnohjauksesta oli saatu käytännön työvälineitä työhyvinvoinnin 

seuraamiseksi ja edistämiseksi.364 Yksi haastateltavista kertoi keränneensä työhyvinvoinnin 

välineitä ”purnukkaan”, joihin hän oli pystynyt myöhemmin palaamaan myös työnohjauksen 

päättymisen jälkeen.365 Toinen haastateltava kertoi alkaneensa seuraamaan ylityötunteja hel-

mipurkin avulla.366 Työnohjauksessa oli saanut käytännön vinkkejä työmäärien seuraamiseen, 

joiden avulla oli opittu ennustamaan ja rajaamaan omaa työtä.367 Työnohjauksesta saatujen 

käytännön työkalujen oli koettu olleen välineitä sen löytämiseksi, millä haastateltava tekemis-

tään vääristi.368 Välineiden kautta oli opittu näkemään asiat, joihin haastateltavalla oli mah-

dollisuus vaikuttaa ja motiivit, joilla hän itseään taakoitti. 
P8: Ja sit semmonen tietty konkreettisuus myös, että mä oon tehnykki sinne itselleni semmosen, se oli 
nimellä ”purnukka” -- Mä keräsin niiku semmosia hyviä välineitä vaikka työssäjaksamisen edistämisek-
si, mitkä oli siel purnkassa. Ja sit mä lopult tein niistä semmoset teesit, et mihin voi niiku aina palata. 
 
P5: -- Ne oli välineitä sen tunnistamiseen, et mikä mun niiku tekemistä vääristää. Ja sit ehkä niiku just 
niiku sen oman, että enhän mä nyt hyvänen aika mihinkään pysty niin suoraan vaikuttamaan, ku omaan 
tekemiseeni. Et se on niiku semmonen, ne keksimiset, että mitkä on minun vallassa ja vähän niiku ehkä 
motiivit, että millä mä taakotan itteäni suotta. Ni niitten löytyminen oli huikeen hieno kokemus. Enkä 
ilman sitä työnohjaajaa ois päässy niin pitkälle ainakaan vielä, et häntä siihen tarvittiin. 
 
 

Suomessa sekä ulkomailla työuupumus on merkittävä työntekijöiden terveyttä ja työkykyä 

uhkaava tekijä.369 Kaksi haastateltavaa koki työnohjauksen auttaneen heitä työuupumuksessa 

ja työuupumuksesta selviämisessä.370 Molemmat haastateltavat olivat sairastuneet vakavaan 

työuupumukseen, mihin työterveyslääkäri oli joko myöntänyt tai oli ollut valmis myöntämään 

sairaslomaa. Toinen heistä kuvaili tilannettaan niin, ettei hän olisi tiennyt, mitä hänelle olisi 

voinut tapahtua ilman työnohjausta.371 Hän koki työnohjauksen olleen tarpeellinen tilanteessa, 

jolloin työtaakka oli käynyt liian suureksi. Työnohjauksessa hän kertoi saaneensa työnohjaa-

jalta apua siihen, miten valtavia työmääriä ja tilanteita tulisi hoitaa. Hän koki, että vaikka 

työnohjaaja ei ollut voinut puuttua kuormittaviin rakenteellisiin ongelmiin ja arki oli jatkunut 

samanlaisena, hänen mielestään oli ollut merkittävää, että kuormittavista asioista oli saanut 

puhua jonkun kanssa.372 
P2: Et jos ei olis työnohjausta ollut, niin en tiedä sitten mitä ois tapahtunu? Että oisko ehkä menny työ-
kyky ihan kokonaan? Mahdollisesti. 
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Toinen työuupumuksen läpi käynyt haastateltava koki työnohjauksen olleen hänelle ”en-

siapua” työuupumukseen.373 Hän kertoi työnohjauksen olleen ainut apukeino, mitä työnantaja 

oli hänelle työuupumuksen hoitamiseksi tarjonnut. Hän oli myös itse kokenut, ettei olisi le-

vännyt toimettomana sairaslomalla, ja oli siksi päättänyt lähteä hoitamaan uupumustaan työn-

ohjaukseen. Hän koki, että omassa itsessä oleva ”jumi” oli pikku hiljaa alkanut työnohjauk-

sessa helpottamaan ja työnohjaus oli auttanut selvittämään asioita itsessä, mikä oli palauttanut 

hänen työkykyään.374 
P5: Mä en voinut lainkaan hyvin, et ihan siis lääkäriki toki suositteli jo pitkään sairaslomaa. Itse en sii-
hen suostunu, kun ajattelin niin, että mä en lepää toimettomuudessa, et se ei oo mun tapa levätä. Ja sit-
ten tota se, että se tuli semmonen piuha pois siitä jumista ja takusta, missä olin kaiken jaksamisen, ole-
misen ja tekemisen kanssa ni, se vaan niiku koko aika kävi helpottumaan -- 

 

Myös kolmas haastateltava koki, että uuvuttavien ja hankalien asiakastilanteiden käsittelemi-

nen työnohjauksessa oli ollut hyödyllistä työhyvinvoinnin kannalta ja hän kokikin lähteneensä 

aina viisaampana työnohjauksesta sen vuoksi, että oli saanut reflektoida työtilanteita työnoh-

jaajan kanssa.375 Työnohjas oli koettu merkityksellistä tekijänä työssä jaksamiselle myös krii-

siytyneissä työtilanteessa. Kriisitilanteessa tärkeäksi oli koettu, että oli joku, joka kuuntelee 

ja, jolle oli mahdollista purkaa tilanteeseen liittyvät tunteet ja kokemukset.376 Myös kolme 

muuta haastateltavaa koki työnohjauksen helpottaneen oloa hankalissa tai kuormittavissa työ-

tilanteissa.377 Haastateltavat olivat kokeneet, että työnohjauksen jälkeen oli ollut helpompi 

olla ja, että työnohjauksen koettiin keventäneen työn aiheuttamaa taakkaa hartioilla. 
P8: -- Varsinki kun semmosissa jokseenki kriisiytyneissä tai joteki haasteellisis tilanteissa, jos käy työ-
ohjauksessa niin se, että joku kuuntelee sen ja saa purettua niiku joteki semmosiks paloiks ne kokemuk-
set ja ehkä ne tunteet mitä siihen liittyy. Ja niiku mä aikasemmin sanoin, et joku ulkopuolelta kuuntelee 
sen, ni siihen niiku tulee jotain tolkkua sit myös ehkä omassa mielessään. 
 

Muutamat haastateltavat kokivatkin työnohjauksen olevan hoitavaa tai parantavaa.378 Yksi 

haastateltavista vertasi työnohjausta sielunhoitoon ja kertoi kokevansa, että kuten sielunhoito-

tilanteissa myös työnohjauksessa tapahtuu hoitamista.379 Työuupumuksen sairastanut haasta-

teltava koki työnohjauksen hoitaneen häntä monella tasolla.380 Hän kertoi muun muassa teh-

neensä useita löytöjä omasta henkilöhistoriastaan ja koki näiden asioiden tietoisuuteen nosta-

misen edesauttaneen työkyvyn palautumisessa. Myös kolmas haastateltava koki työnohjaus-

 
373 P5. 
374 P5. 
375 P7. 
376 P8. 
377 P2, P4, P10. 
378 P4, P5, P10. 
379 P4. 
380 P5. 



62 
 

tensa olleen kokonaisvaltaisesti hyvinvointia parantavaa.381 Haastateltavan kokemus paranta-

vasta työhyvinvoinnista liittyi erityisesti työnohjaajaan, sillä hän koki työnohjaajan olevan 

ihminen, joka kuuntelee ja, jonka kanssa saa puhua kokonaisvaltaisesti työstä ja elämästä. 
P10: -- Tämä tämän hetkinen, kun aattelen tätä, se tuntuu hirmu ihanalle. Se parantaa siinä mielessä, et-
tä on ihminen --  jonka kanssa mä pääsen joskus juttelemaan. Että mua kuunnellaan elikkä, että jonkun 
kanssa mä saan jutella mun asioista, mun työhön liittyvistä asioista, työhön ja elämään. 
 
P4: Et mulle se on ollu, niiku sanoin, et työnohjaus on ollu mulle niiku työn kanssa työskentelyä ja sen 
pohtimista, mut samalla kyl mä oon kokenu, et mä oon myös niiku ihan kokonaisuutena oppinut jotakin 
tai löytäny jotakin sellasta, mitä ehkä ilman työnohjausta en olis löytäny. Et siinä mielessä musta välillä 
se työnohjauksen ja tavallaan niiku terapian raja voi vähän olla häilyväkin. -- Mut mulla ainakin oli 
semmonen työnohjaaja, joka mun mielestä hyvällä tavalla piti sen keskustelun aina niiku. työnohjauk-
sellisena eikä terapeuttisena. Mut ainahan niissä, (kun) kaks ihmistä keskustelee syvistä asioista, ni ta-
pahtuu myös jonkinlaista hoitamistakin. 
 

Kolme haastateltavaa koki työnohjausmatkojen tai työnohjaukseen matkustamisen olleen työ-

hyvinvointia edistävää ja terapeuttista.382 Työnohjaukseen matkustaminen oli koettu ”happi-

hyppelynä” oman työn arjesta sekä työnohjausmatkat oli koettu ajattomana aikana, jolloin ei 

tarvinnut puhua kenenkään kanssa.383 Matkustaminen oli koettu terapeuttiseksi ja vahvista-

vaksi siitä syystä, että työohjaukseen lähteminen toi vapautta ja erilaisuutta työn arkeen.384 

Työnohjausmatkoilla työnohjauskäynnin yhteydessä oli voinut tehdä myös muita mukavia 

asioita kuten käydä torilla kahvilla.385 
P7: Täytyy sanoa, että se on myös se, että kun tekee tämmöstä haastavaa työtä, niin onhan se myös se 
työnohjaukseen lähteminen semmonen vähän niiku vapaata siinä kaiken (keskellä) - Se on erilaista kun 
se perusarki. Etenkin kun mäkin oon useimmiten käyny työnohjauksessa jossain muulla paikkakunnalla, 
niin sehän on semmonen retki lähteä työnohjaukseen. Menee aina puol päivää, joskus menee koko päi-
vä riippuen, missä se työnohjaaja ottaa vastaan -- Siin on kyllä ihan terapeuttinen merkityksensä, että 
kun menee jonnekin ihan muualle. 
 

Työnohjauksen oli koettu edistäneen työhyvinvointia myös työyhteisön tasolla.386 Työnoh-

jauksessa työntekijää voidaan tukea sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen liittyvissä 

työelämän haasteissa. Työnohjauksen voidaan ajatella olevan paikka, jossa työntekijän on 

mahdollisuus kehittää taitoja, joita tarvitaan työyhteisöjen arjen ja johtamisen ihmissuhteissa. 

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan muun muassa myötätuntoa, sietämistä, läsnäolon taitoa, 

tilannetajua ja intuitiota eli niin kutsuttua metataitoa. Tällaiset taidot kehittyvät työyhteisöjen 

arjen vuorovaikutuksessa, joita voidaan työnohjauksen keinoin vahvistaa.387 
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 Yksi haastateltavista koki työhyvinvointia edistäneen sen, kun hän oli käsitellyt työn-

ohjauksessa omaa suhdettaan työkavereiden erilaisiin luonteenpiirteisiin sekä työtapoihin.388 

Hän kertoi työnohjauksessa oppineensa suhtautumaan erilaisiin työtapoihin ja luonteenpiirtei-

siin positiivisemmin sekä oli oppinut huomaamaan, mitä arvokasta tietoa erilaiset työkaverit 

voivat antaa hänen omalle työlleen. Hänen myös koki työhyvinvointia edistäneen sen, että 

työnohjauksessa hän oli oppinut näkemään asioita, joihin hän ei voi työssään vaikuttaa ja sitä 

kautta valitsemaan ”taistelunsa” työpaikalla. 
P6: Et ennen kaikkee varmaan työnohjauksen merkitys on ollu siinä, että mä oon löytäny niiku rauhan 
siinä, että minä ja mun jotkut työkaverit suhtaudutaan eri tavalla työhön. Mä oon joteki löytäny rauhan 
sen kanssa. Ja samoin mä oon löytäny rauhan sen asian kanssa, että mä osaan valita mun taisteluni. Sii-
nä on työnohjaus ollu isossa roolissa. 
 

Yksi tämän aineiston haastateltavista kertoi ajattelevansa, että työnohjauksessa on mahdolli-

suus puhua työpaikan dynamiikasta ja työyhteisön kuormittavista asioista. Tämän hän koki 

tukevan työntekijän hyvinvointia siten, että kuormittavista tilanteista saa puhua ja niistä pu-

huminen tukee työntekijää mahdollisesti siinä, että työntekijä uskaltaa ottaa kuormittavat asiat 

puheeksi työyhteisön kanssa.389 Myös toinen haastateltava jakoi samanlaisen ajatuksen vaikka 

ei suoraan työhyvinvoinnin yhteydessä.390 Hän koki, että työnohjauksessa oli voinut puhua 

ääneen työyhteisössä ilmenneistä ongelmista ilman pelkoa seurauksia. Hänen kohdallaan työ-

yhteisöjen ongelmien purkaminen ja käsitteleminen työnohjauksessa oli tukenut siinä, että 

hän oli pystynyt ottamaan kuormittavat asiat rakentavammin esille esimiehen kanssa. Hanka-

lassa työtilanteessa haastateltava koki työnohjaajan valaneen häneen uskoa ja rohkeutta pitää 

omia puolia sekä sanoa ääneen, mitä ajattelee ja toivoo omalta työltä. Näiden tekijöiden voi-

daankin nähdä olevan työhyvinvointia parantavia ja tukevan työssä jaksamista. 
P3: No jos ajatellaan vaikka sitä työyhteisöä, jossa se ihminen tekee työtä tai sitä työntekijää, joka siinä 
työyhteisössä tekee töitä, niin ni kyllä mä ajattelen, että sillä on niiku joku ulkopuolinen henkilö, jonka 
kanssa hän voi puhua niiku omasta työstään ja ehkä myös sen koko työyhteisön niiku siitä dynamiikasta 
mikä siellä on. Ni se voi auttaa häntä kestämään myös jotakin kuormittavaa, mitä siinä työyhteisössä 
on. Tai sitten se, että hän voi saada myös jonkun rohkaisun siihen, että hän voikin ja ehkä uskaltaakin 
ottaa siinä työyhteisössä ehkä puheeksi jonkun asian, joka on se tekijä, joka häntä ehkä kuormittaa -- 
 

Aineisto osoitti, että pappien kokemukset työnohjauksen vaikutuksista työhyvinvointiin ovat 

hyvin moninaisia ja moniulotteisia. Työnohjauksesta oli saatu apua aivan tavallisiin työhön 

liittyviin asioihin kuten työn rajaamiseen, työyhteisössä esiintyvien kuormittavien asioiden tai 

ihmissuhteiden käsittelemiseen, mutta työnohjauksen oli koettu olevan myös parantavaa ja 

hoitavaa. Työnohjaus oli tukenut työhyvinvoinnin palautumisessa myös työuupumuksen ai-

 
388 P6. 
389 P3. 
390 P4. 
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kana. Hyvin usein työhyvinvointia koettiin edistävän työnohjaajan antama paikka, aika ja läs-

näolo. Työnohjaajan antama aika oli koettu myös voimaannuttavaksi. 

 Pappien kokemusten perusteella on todettavissa, että useissa työnohjaussuhteissa oli 

toteutunut avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus. Vuorovaikutussuhteella, joissa ohjaaja 

on läsnä ja antaa aikaansa ohjattavalle vaikuttaisi tämän aineiston perusteella olevan selkeä 

yhteys työhyvinvointia edistävänä tekijänä. Toimiva ja vastavuoroinen työnohjaussuhde edel-

lyttää sekä ohjaajan että ohjattavan heittäytymistä suhteeseen. Ohjaajan läsnäoleva vuorovai-

kutus mahdollistaa sen, että ohjattava voi kasvaa ja vahvistaa itsemääräämistään.391 Dialogi-

sen vuorovaikutuksen perustana on kiireetön kuunteleminen, sillä siinä tähdätään syvällisem-

pään keskusteluun ja näkökulmien sekä tietoisuuden hahmottamiseen.392 Papit olivatkin ko-

keneet työnohjauksen olevan sellainen aika tai tila, johon ei samalla hetkellä voinut tulla mi-

tään muita asioita tai tehtäviä hoidettavaksi. Useat papit mainitsivat työnsä olevan kiireistä ja 

työn rajaamisen haastavaa. Rauhallisen tilan ja toisen ihmisen läsnäolo vain työntekijää varten 

voi ajatella olevan jaksamista edistävää ja palauttavaa työssä, jossa työntekijä on useimmiten 

se henkilö, joka on läsnä kaikkia muita varten. Vain yksi papeista pohti sitä, miten työhyvin-

vointia voi tukea työnohjauksen päättymisen jälkeen.393 Haastateltava koki kaipaavansa paik-

kaa, missä voisi säännöllisesti puhua ja purkaa työasioita sekä jättää niitä taakse. 

 

6. Johtopäätökset ja pohdinta 
Johtopäätökset 

Tässä maisterintutkielmassa tutkin, millaisia kokemuksia Suomen evankelis-luterilaisen kir-

kon virkaan vihityillä papeilla on työnohjauksesta sekä miten papit ovat kokeneet työnohjauk-

sen vaikuttaneen heidän työhyvinvointiinsa. Tutkimusaineistoni osoitti, että papit kokivat 

työnohjauksen mielekkäänä työn kehittämisen ja työhyvinvoinnin työkaluna. Työnohjaukseen 

hakeutuminen ja asian puheeksi ottaminen esimiehen kanssa koettiin helppona. Haastateltavat 

kokivat työnohjausta arvostettavan yleisesti kirkossa sekä kirkon työyhteisöissä. Haastatelta-

vien kokemukset erosivat kuitenkin siitä, miten avoimesti työnohjauksesta puhutaan kirkon 

työyhteisöissä. Työnohjaukseen hakeuduttiin yleisimmin osana jotakin kirkon koulutusta, 

omien työtapojen kehittämiseksi sekä oman työn tarkastelemiseksi. Kahdessa tapauksessa 

työnohjaukseen oli hakeuduttu myös työuupumuksen vuoksi. 

 
391 Ruutu & Salmimies 2015, 71, 90. 
392 Alhanen, Kansanaho, Ahtiainen, Kangas, Soini & Soininen 2011, 64. 
393 P6. 
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 Pappien kokemukset työnohjauksen annista, hyödyistä ja onnistumisista voidaan tä-

män aineiston perusteella todeta olevan erittäin monipuolisia. Työnohjauksesta koettiin ole-

van hyötyä useissa erilaisissa työtilanteissa kuten hankalissa asiakas- ja työtilanteissa kuten 

työn muutostilanteissa, työuraan ja pappeuteen liittyvissä pohdinnoissa sekä oman työn kehit-

tämisessä sekä työvälineiden kokeilemisessa ja työn hallinnassa. Työnohjauksessa koettiin 

olevan aikaa pohtia muun muassa omaa ammatillisuutta, itseä työntekijänä sekä omia henki-

lökohtaisia haasteita ja kehityskohteita sekä miten ne vaikuttavat papin työhön. Osalle papeis-

ta työnohjauksesta oli ollut apua myös henkilökohtaisten persoonaan liittyvien kehitysproses-

sien aloittamisessa ja edistämisessä. Työnohjauksessa oli tarkasteltu syvällisesti omassa per-

soonassa ilmeneviä tekijöitä ja niiden vaikutuksia työelämään. Työnohjaajalla oli koettu ol-

leen merkittävä rooli sekä työn että henkilökohtaisteen kasvuun ja kehittymiseen liittyvien 

muutosten tekemisessä. 

 Työnohjauksen huonoista puolista suurin osa liittyi kokemuksiin työnohjaajista. Papit 

olivat kokeneet huonoksi asiaksi muun muassa työnohjaajan vanhentunet mielipiteet, liiallisen 

kantaaottavuuden ohjattavien asioihin, ”lepsuuden”, vähäisen palautteen saamisen omasta 

työstä sekä työnohjaajan tuntemisen aikaisemmasta työkontaktista. Huonoksi puoleksi papit 

olivat kokeneet myös osan työnohjauksen käytännöistä. Etukäteistyön oli koettu olevan ras-

kasta, pitkissä työnohjauksissa aiheiden keksiminen oli koettu hankalaksi ja työnohjaus osana 

koulutussuunnitelmaa oli estänyt erään papin osallistumisen muihin koulutuksiin. Työnoh-

jaussuhteiden aloittamiseen ja kemioiden kohtaamiseen oli koettu liittyneen jännitystä, vaikka 

sitä ei suoranaisesti oltu koettu huonona puolena. Muutama papeista oli kokenut työnohjauk-

sessa käsiteltävien henkilökohtaisten prosessien ja kehityskohteiden aiheuttaneen kuormitusta. 

 Papit kokivat työnohjauksen olevan pääasiallisesti työnohjausta ja työn käsittelyä. 

Työnohjauksessa oli koettu kuitenkin olevan tilaa myös henkilökohtaisten ja hengellisten asi-

oiden käsittelemiselle. Henkilökohtaisten asioiden käsitteleminen työnohjauksessa näyttäytyi 

positiivisena ja työhyvinvointia parantavana. Vain kaksi papeista oli käsitellyt hengellisiä asi-

oita työnohjauksessa. Aineisto kuitenkin osoitti, että monet papit kokivat hengellisyyden ole-

van läsnä työnohjauksessa ikään kuin välillisesti kuten esimerkiksi oman pappis-identiteetin 

ja kirkkokontekstin kautta. Papit kokivat, että henkilökohtaisten ja hengellisten asioiden käsit-

teleminen työnohjauksessa on ohjattavan itsensä vastuulla. Monet papit olivat käsitelleet 

myös ammatti-identiteettiin liittyviä kysymyksiä työnohjauksessa.  Ammatti-identiteetin sekä 

hengellisyyden nähtiin olevan sidoksissa työntekijän omaan identiteettiin tai persoonallisuu-

teen. Ammatti-identiteetin käsittelemisen anti papeille oli ollut  ammatti-identiteetin vahvis-

tuminen tai uudelleen löytyminen. 
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 Aineiston kokemusten perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että papit kokivat työn-

ohjauksella olevan monia positiivisia vaikutuksia työhyvinvoinnille. Tässä aineistossa ei käy-

nyt ilmi, että työnohjaus olisi ollut työhyvinvointia huonontavaa. Työnohjauksen ei koettu 

olevan terapiaa, mutta osa haastateltavista koki työnohjauksen sekä siihen liittyvien ulottu-

vuuksien kuten työnohjausmatkojen olevan hoitavaa ja terapeuttista. Työnohjauksen oli koet-

tu edistävän työhyvinvointia muun muassa siten, että pappi pääsee puhumaan omasta työstä 

sekä työssä kuormittavista työasioista ja työssä tapahtuneista virheistä. Työnohjauksen koet-

tiin mahdollistavan ajan, paikan ja tilan, jossa työasioiden käsittelemiselle oli mahdollisuus 

kiireisessä työn arjessa. Työnohjaajan läsnäolo koettiin työhyvinvoinnin kannalta ihanaksi ja 

voimaannuttavaksi. Apua ja neuvoja sekä käytännön työkaluja oli saatu  

työn rajaamiseen sekä työhyvinvoinnin edistämiseen ja seuraamiseen. Myös työuupumukseen 

sairastuneet olivat kokeneet saaneensa apua työnohjauksesta ja työnohjauksen oli koettu aut-

taneen työkyvyn palautumisessa. 

 Pappien kokemukset työnohjauksen käytännöistä olivat lähestulkoon yhteneväisiä kir-

kon työnohjaukseen liittyvän lähdekirjallisuuden ja seurakuntien sivuilla esitettyjen työnoh-

jaukseen hakeutumisen ohjeistuksen kanssa. Tämän perusteella on mahdollista tehdä johto-

päätös siitä, että kirkon työnohjauksen käytännöt ovat pysyneet lähestulkoon samanlaisina 

siitä lähtien kun ensimmäiset kirkon työnohjausta käsittelet teokset ovat ilmestyneet. 394 Kir-

kossa vaikuttaisikin olevan selkeä ja yhdenmukainen näkemys työnohjauskoulutuksesta, 

työnohjauksen toteuttamisesta sekä työnohjauksen käytännöistä. Muuttumattomuuden voi 

mahdollisesti nähdä olevan yhteydessä kirkon työnohjauksen laatuun, sillä useat työnohjausta 

teoreettista taustaa käsittelevät teokset kritisoivat työnohjauksen teoriapohjan pirstaleisuutta. 

 

Pohdinta 

Työnohjausta käsittelevään kirjallisuuteen verrattuna tässä aineistossa yllätti se, että työnoh-

jaukseen liittyvistä sopimuksista ja arvioinneista papit eivät juurikaan puhuneet. Tämä oli 

huomattava ero siihen, miten työnohjausta käsittelevä kirjallisuus ja kirkon viralliset käytän-

nöt korostavat sopimusten ja arviointien merkitystä työnohjausprosessissa ja työnohjaussuh-

teen rakentumisessa. Kirkon työnohjausta käsittelevässä kirjallisuudessa työnohjaussopimus-

ten ja arviointien määritellään olevan olennainen osa työnohjaussuhdetta ja ohjauksen tulisi 

perustua yhdessä laadittuun sopimukseen.395 Kukaan papeista ei maininnut tehneensä työnoh-

 
394 Kts. Aalto 1985. Työnohjaus. Ammatillisen kasvun avain; Kirkon työntekijöille 2020; Mitä on työnohjaus ja 
miten siihen hakeudutaan? 2020. 
395 Virtaniemi 1985a, 25; Paunonen–Ilmonen 2005, 60–61. 
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jaussopimusta ohjaajan kanssa. Vain yksi haastateltava mainitsi tehneensä väli- ja loppuarvi-

ointeja työnohjauksessa. Sopimus- ja arviointikäytäntö on mahdollisesti niin sisäänrakennettu 

osa työnohjauksen käytäntöjä, etteivät ne ehkä siksi nousseet keskustelunaiheeksi myöskään 

haastatteluissa. On myös mahdollista, että sopimus- ja arviointikäytäntö on olemassa teorias-

sa, mutta kaikki työnohjaajat eivät toteuta niitä käytännössä. Voidaan myös pohtia, nouseeko 

työnohjaussopimus merkittäväksi asiaksi vasta niissä tapauksissa kun työnohjaussuhteessa 

ilmenee ristiriitoja? 

 Eroja työnohjauksen käytännöissä ilmeni myös sen suhteen, miten työnohjausta toteu-

tetaan osana kirkon koulutussuunnitelmaa. Suurin osa papeista mainitsi työnohjauksen kuulu-

van osaksi heidän koulutussuunnitelmiansa, mutta vain muutama kuvaili tarkemmin, miten 

työnohjaus rakentuu osaksi koulutussuunnitelmaa. Kirkossa työnohjaus on työpaikkakoulu-

tuksen muoto, minkä vuoksi päätös työnohjauksen aloittamisesta tehdään aina osana työnteki-

jän henkilökohtaista koulutussuunnitelmaa.396 Aineisto osoitti sen, että kirkon eri ammattialat 

vaikuttavat siihen, miten työnohjausta toteutetaan osana kirkon työntekijöiden koulutussuun-

nitelmia. Kysymykseksi jäi, millaisia eroja seurakuntapappien ja oppilaitospappien välillä on 

siinä, miten työnohjaus koulutussuunnitelmassa vaikuttaa esimerkiksi muihin koulutuksiin? 

Aineiston perusteella näyttäisi siltä, että eroja on myös näiden välillä. 

 Tämän aineiston papit olivat tärkeiksi työnohjauksen käytännöiksi työnohjauksen 

maksuttomuuden ja työnohjaukseen liittyvien kulujen tukemisen työnantajan toimesta sekä 

sen, että työnohjauksessa sai käydä työajalla. Näiden voidaan nähdä olevan työnohjauksen 

osallistumisen mahdollistavia tekijöitä, joita ilman papeilla ei välttämättä olisi mahdollisuus 

hyödyntää työnohjausta. Koiviston tutkimuksessa papit olivat kokeneet työn kiireiden ja ajan 

riittämättömyyden estävän työnohjaukseen osallistumisen.397 Tämän aineiston perusteella 

vaikuttaisi, että pappien suhtautumisessa työnohjaukseen on tullut muutosta viimeisten 19 

vuoden aikana ja työnohjausta pidetään papin oikeutena kuin velvollisuutena. 

 Monet aineiston hyvät ja huonot kokemukset liittyivät työnohjaajiin. Työnohjausta 

käsittelevän kirjallisuuden ja aikaisemman tutkimuksen perusteella en ollut yllättynyt siitä, 

että suurin osa työnohjaajiin liittyvistä kokemuksista oli positiivisia. Kirjallisuudessa painote-

taan hyvän työnohjaajan ja hyvän työnohjaussuhteen merkitystä työnohjauksen onnistumiselle 

sekä korostetaan luottamusta työnohjaajan ja ohjattavan välillä.398 Luottamuksellinen työnoh-

 
396 Virtaniemi 1985b, 43. 
397 Koivisto 2002, 41. 
398 Kts. Aalto, Kirsi 1985. Työnohjaus. Ammatillisen kasvun avain; Aalto & Esko & Virtaniemi 1997. Sielun-
hoidon käsikirja; Aalto, Kirsi, Matti-Pekka Virtaniemi & Simo Ylikarjula 2001. Sielunhoidon aikakauskirja nro 
13. Työnohjaus. 
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jaussuhde mahdollistaa sen, että ohjattava voi tuntea olonsa turvalliseksi, jolloin ohjattava us-

kaltaa tuoda omat epävarmuutensa, onnistumisensa sekä tappionsa käsiteltäväksi työnohjauk-

seen.399 Työnohjaajan oppaan mukaan ensimmäiset viisi minuuttia määrittelevät sen, millai-

nen yhteys ohjattavan ja ohjaajan välille syntyy.400 Pappien kokemukset työnohjaajista osoit-

tivat, että työnohjaajien kanssa oli onnistuttu rakentamaan hyvä ja luottamuksellinen suhde. 

Kokemusten perusteella on myös ymmärrettävissä, miksi papit olivat kokeneet jännitystä 

työnohjauksen aloittamiseen, ohjaajan ensitapaamiseen ja ohjauksen jatkumiseen silloin, kun 

pappi oli kokenut löytyneensä hyvän tai itselle sopivan työnohjaajan: hyvästä ja itselle sopi-

vasta työnohjaajasta halutaan pitää kiinni. Neljänkymmenen kerran työnohjaukset jakautuvat 

usein monen vuoden ajalle, minkä vuoksi hyvän ja luottamuksellisen suhteen rakentuminen 

on tärkeää. 

 Papit kertoivat arvostavansa työnohjaajiaan näiden persoonasta ja oma työnohjaaja oli 

koettu itselle sopivaksi. Yksi kirkon työnohjauksen tavoitteista on edistää kumppanuuden ja 

toverillisen yhteistyön kehittymistä401, minkä voidaan todeta toteutuneen suurimassa osassa 

pappien kokemuksissa työnohjaussuhteesta. Kirjallisuudessa työnohjaajan persoonan ja avoi-

muuden ajatellaan oleva avain sille, että yhteystyö voi avautua kaikkein syvällisimmälle tasol-

le.402 Rantalaisen tutkimuksessa oli pidetty tärkeänä keskustelun mahdollistaja sitä, että työn-

ohjaaja koettiin aitona, helposti lähestyttävänä ja toiminnassaan läpinäkyväksi.403 Kokemus 

avoimesta, kiireettömästä ja luottamuksellisesta vuorovaikutuksesta työnohjaajan kanssa voi-

daan nähdä olleen työnohjauksen parhain anti sekä hyöty. Luottamuksellinen työnohjaussuh-

de oli mahdollistanut työnohjauksen toteutumisen sekä syvällisen asioiden tarkastelemisen 

monien pappien kohdalla. 

 Työnohjaukseen liittyvä tutkimus on hyvin vähän tarkastellut työnohjaussuhdetta. 

Voidaan kuitenkin todeta, että suhde työnohjaajaan on merkityksellinen osa työnohjausta. 

Anna-Maria Tiainen esittää Williamsin mukaan, että epäonnistunut työnohjaussuhde vaikut-

taa ohjattavan lisäksi myös ohjattavan asiakkaisiin.404 Epäonnistuneen työnohjaussuhteen voi 

ajatella vaikuttavan laajemmin myös ohjattavan työyhteisöön. Rantalaisen tutkimuksessa oli 

huomattu, että työnohjaussuhteeseen voi negatiivisesti vaikuttaa työnohjaajan tekemät epäon-

nistuneet kysymykset.405 Yksi aineistoni papeista oli kokenut, että työnohjaajan liian yksipuo-

 
399 Gunda von Martens 1985, 130; Ruutu & Salmimies 2015, 73–74. 
400 Ruutu & Salmimies 2015, 74. 
401 Gunda von Martens 1985, 129. 
402 Ruutu & Salmimies 2015, 73. 
403 Rantalainen 2017, 289. 
404 Tiainen 2006, 4. 
405 Rantalainen 2017, 291. 
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leiset kannanotot voivat viedä ohjattavan asioita pahempaan suuntaan, jos ohjattava ei kykene 

itse reflektoimaan työnohjaajan sanomisia. Työnohjaajan sanomisilla ja tekemisillä saattaa 

olla merkittävä vaikutus siihen, miten ohjattava jatkaa työtään työnohjauksen jälkeen. Voisiko 

työnohjaajan vaikutus ohjattavaan liittyä siihen, miksi työnohjaus on aikanaan liitetty osaksi 

kirkon koulutussuunnitelmaa? Näin ainakin ajatteli jo eläköitynyt pappi, jonka haastattelun 

perusteella tulkitsin olleen mukana ajassa työnohjausta osaksi kirkon koulutussuunnitelmaa 

ainakin omassa hiippakunnassaan. 

 Aineisto osoitti työnohjauksen hyötyjen olevan moninaisia niin työn kuin henkilökoh-

taisen elämän tasoilla. Osalla papeista työnohjaus liittyi pelkkien työasioiden tarkastelemiseen 

sekä työasioiden reflektoimiseen työnohjaajan kanssa. Osalla papeista työnohjauksessa oli 

menty pintaa syvemmälle työntekijän persoonaan ja tarkasteltu, miten persoonalliset ja henki-

löhistorialliset tekijät vaikuttavat työntekijän tapaan tehdä työtä. Muutamat tämän aineiston 

papit kokivat vaikeaksi erottaa ammatti-identiteettiä ja yksityiselämää omasta työpersoonas-

taan. Tämän voisi ajatella olevan tyypillistä kirkon työssä, jossa työntekijä tekee työtä omalla 

persoonallaan ja, jossa työn nähdään olevan Jumalan antama kutsumustehtävä406. 

 Mäkisalo-Ropponen esittää Savan mukaan, että ammatti-identiteetin voidaan nähdä 

rakentuvan kollektiivisesta tarinasta ja persoonallisesta identiteetistä. Kollektiivinen tarina 

muodostuu ammattikunnan ylläpitämistä tarinoista, mikä sulkee sisäänsä perusolettamuksen 

ja myytit, jotka kulkevat sukupuolelta toiselle. Persoonallinen identiteetti puolestaan käsittää 

henkilön persoonallisuuden ja kokemukset tiettyyn kulttuuriin kuulumisesta. Ihmissuhdetyös-

sä erityisen tärkeää on tuntea itsensä ja oma elämäntarinansa, sillä ammatti-identiteetti on osa 

persoonallista identiteettiä. Ihmissuhdetyötä tekevät tuovat työhönsä ja työpaikalleen omat 

elämäntarinansa. Ihmisen kaikkeen tekemiseen vaikuttavat hänen uskomuksensa omasta itses-

tään ja omista mahdollisuuksista.407 Esimerkiksi työnohjaajan opas tarkastelee syvällisesti oh-

jattavan persoonaan vaikuttavia asioita kuten tunnelukkoja, joita voidaan työnohjauksen kei-

noin pyrkiä avaamaan.408 

 Tämän aineiston papeilla oli vahva ammatti-identiteetti ja he olivat sitoutuneita työ-

hönsä. Suurin osa heistä oli käsitellyt työnohjauksessa ammatti-identiteettiin tai ammattilai-

suuteen liittyviä teemoja. Tämän aineiston perusteella vaikuttaisi, että ammatti-identiteettiin 

liittyvien asioiden käsitteleminen on yksi keskeisimmistä työnohjauksen teemoista. Toisaalta 

muutamat papit kokivat ammatti-identiteettinsä olevan tarpeeksi vahva eikä sen käsittelylle 

 
406 Tervo-Niemelä 2018, 30–31. 
407 Mäkisalo-Ropponen 2007, 74. 
408 Ruutu & Salmimies 2015. 
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oltu siksi koettu tarvetta työnohjauksessa. Myös Koiviston tulokset osoittivat, että tärkeänä oli 

pidetty työnohjauksen tuomaa tukea papin ammatti-identiteetin hahmottamiseen.409 Tutki-

mukset osoittavat papeilla olevan vahva työn imu410, minkä voi nähdä olevan sidoksissa myös 

vahvaan ammatti-identiteettiin. Ehkä ammatti-identiteetin pohtimista työnohjauksessa ei tulisi 

nähdä negatiivisena asiana vaan työnohjauksen voi ajatella mahdollistaa paikan ja ajan am-

matti-identiteetin pohtimiselle, mikä parhaimmillaan vahvistaa ohjattavan kokemusta omasta 

itsestä työn ammattilaisena, sitouttaa työhön ja edistää työssä jaksamista ja työhyvinvointia. 

 Pappien kokemukset hengellisyyden ja työnohjauksen välisestä suhteesta näyttäytyi 

tutkimustuloksissa yllättävänä eikä vastannut lainkaan teemaan kohdistuvia ennakko-

oletuksiani. Seurakuntien verkkosivujen mukaan työnohjauksessa on paikka myös hengelli-

selle pohdinnalle.411 Aineistoni tulokset osoittivat, että papit kokivat työnohjauksessa olevan 

mahdollisuus myös hengelliselle pohdinnalle eikä hengellisyyden koettu olevan tabu työnoh-

jauksessa vaikka sen ei koettu olevan työnohjauksen keskeisin aihe. Hengellisiä kysymyksiä 

ja pohdintoja varten kirkon työntekijöiden on mahdollista hakeutua hengelliseen ohjaukseen. 

Pappi voi hyödyntää hengellistä ohjausta silloin kun kokee tarvetta esimerkiksi etsiä omia ta-

poja elää hengellistä elämää todeksi, kokee uskon hiipumista tai haluaa muuten käydä keskus-

telua uskon, kutsumuksen, työn ja henkilökohtaisen elämän välisistä suhteista.412  

 Vain kaksi pappia koki käsitelleensä hengellisiä kysymyksiä työnohjauksessa. Toinen 

heistä kertoi esimerkkinä saarnat eikä toisen kohdalla selvinnyt tarkemmin, minkälaisiin asi-

oihin hengellinen pohdinta oli liittynyt. Kutsumuksen käsittelemisen voisi ajatella liittyvän 

hengellisyyteen ja yksi haastateltavista oli kokenut oman kutsumuksen käsittelemisen olleen 

syvin hengellinen ulottuvuus työnohjauksessa. Toinenkin haastateltava kertoi käsitelleensä 

kutsumustaan, mutta sen käsitteleminen oli liittynyt enemmän työhön sitoutumiseen eikä asia 

tullut ilmi hengellisyyden teeman yhteydessä. Yllättävää hengellisyyden teemassa oli se, että 

vaikka työnohjauksessa ei oltu juurikaan käsitelty hengellisiä asioita, oli työnohjaukseen liit-

tynyt monen haastateltavan kokemuksissa välillisesti hengellisiä elementtejä. 

 Tutkielmassa käyttämäni kirkon työnohjausta käsittelevä kirjallisuus ei juurikaan tar-

kastele hengellisyyden ja työnohjauksen välistä kytköstä. Sainion mukaan sielunhoidollinen 

aines on työnohjauksessa mukana henkilön persoonan kautta ja siksi sielunhoitoa ja työnoh-

jausta on usein vaikea konkreettisesti erottaa toisistaan.413 Joidenkin seurakuntien sivuilla 

 
409 Koivisto 2002, 46. 
410 Tervo-Niemelä 2018, 118–119. 
411 Mitä työnohjaus on ja miten siihen hakeudutaan? 2020;  
412 Mitä hengellinen ohjaus on? 2020. 
413 Sainio 1985, 197–198. 
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työnohjauksen esittelyssä kerrottaan työnohjauksessa liikuttavan mahdollisesti myös spiritu-

aliteetin alueella ja työnohjaus voivan sisältää hengellisen ohjauksen elementtejä.414 Havain-

toni mukaan hengellisyyttä ja teologisia pohdintoja korostetaan enemmän ulkomaisten kirk-

kojen ja hengellisten yhteisöjen työnohjauksen kuvauksissa. Esimerkiksi Association of Pas-

toral Supervision & Education määrittelee työnohjauksen olevan hengellisesti ja teologisesti 

rikasta. Heidän tarjoamassaan työnohjauksessa työskennellään hengellisen ja teologisen ym-

märryksen viitekehyksen sisällä.415  

 Hengellisyyden yhdistäminen teoriaan jää ohueksi tutkimustiedon puuttuessa. Papin ja 

seurakunnan työntekijän työ on lähtökohtaisesti hengellisen työn tekemistä, sillä papit ja 

myös muut kirkon viroissa työskentelevät ovat sielunhoidon ammattilaisia. Sielunhoitoa to-

teutetaan kristillisen uskon kontekstissa ja sielunhoitaja toteuttaa Kristuksen antamaa tehtävää 

ja evankeliumin vaikutusta maailmassa, jotka ovat sielunhoidon harjoittamisen perustana.416 

Hengellisyys vaikuttaa silti tämän aineiston perusteella olevan hyvin oleellisesti sidoksissa 

työnohjaukseen, sillä papit kokivat hengellisten asioiden käsittelemisen työnohjauksessa hy-

väksyttävänä sekä hengellisyyden olevan läsnä sanoittamattomana elementtinä kirkkokon-

tekstin ja työntekijän ammatti-identiteetin kautta. Hengellisyys näyttäisi liittyvän suurempaan 

kysymykseen papin identiteetistä ja siitä, että hengellisyys on erottamaton osa papin identi-

teettiä. 

 Tämän aineiston perusteella ei kuitenkaan voida tehdä yleistäviä johtopäätöksiä siitä, 

miten paljon tai vähän hengellisiä teemoja todellisuudessa työnohjauksessa käsitellään. Tu-

lokset herättävät kysymyksen siitä, miksi papit eivät hyödyntäisi työnohjausta enemmän hen-

gellisten kysymysten pohtimisessa, kun siihen seurakuntien työnohjauksen esittelyteksteissä 

annetaan mahdollisuus? Ennakko-oletukseni perusteella odotin, että papit olisivat enemmän 

pohtineet työnohjauksissaan teologisia ja hengellisiä kysymyksiä, erityisesti tänä aikana, jol-

loin kirkossa pohditaan isoja teologisia kysymyksiä417, jäsenmäärä sekä kastettujen määrä vä-

henee vuosittain.418 Aineistoni pappien kohdalla näiden ilmiöiden pohtimiselle ei kuitenkaan 

näyttänyt olevan työnohjauksellista tarvetta tai ne eivät ainakaan tulleet ilmi hengellisyyden 

teeman yhteydessä. Koiviston kymmenen vuotta sitten tekemä tutkimus osoittaa, etteivät papit 

olleet kokeneet työnohjausta sielunhoidollisena. Toisaalta taas osa tämän aineiston papeista 

 
414 Kirkon työntekijöille 2020; Mitä työnohjaus on ja miten siihen hakeudutaan? 2020. 
415 About Pastoral Supervision s.a. 
416 Mitä sielunhoito on? s.a.; Viika 1997, 374–375. 
417 Kts. esim. Kallatsa & Kiiski 2019. Vihkiäkö vai ei? Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsitykset 
samaa sukupuolta olevien oikeudesta kirkolliseen avioliittoon; Piispainkokouksen vastaus kirkolliskokouksen 
pyyntöön 2020. 
418 Piispojen kannanotto: Uskontoa ei tule eristää eikä siirtää pois silmistä ja mielestä 2019. 
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koki työnohjauksen olevan hoitavaa. Lisäksi yksi aineistoni papeista kertoi kaipaavansa työn-

ohjaukseen enemmän hengellisyyttä. Tämä kävi ilmi myös Koiviston tutkimuksessa, sillä osa 

vastanneista oli toivonut sielunhoidon olevan enemmän läsnä työnohjauksessa.419  

 Työnohjauksen annin ja hyödyn voi tulkita liittyvän pappien kokemuksiin työnohjauk-

sen vaikutuksista työhyvinvointiin, sillä molemmissa teemoissa toistuu samanlaisia hyväksi 

koettuja asioita. Työnhyvinvoinnin kannalta työnohjauksesta oli ollut hyötyä kuormittavien, 

hankalien ja vaikeiden työtilanteiden käsittelemisessä ja purkamisessa. Vaikeiden työtilantei-

den käsitteleminen oli auttanut muun muassa hankalissa tilanteissa jaksamista ja niissä toi-

mimista. Myös Koiviston tutkimustulokset osoittivat, että työnohjaus oli koettu papin työssä 

merkittäväksi henkiseksi tueksi.420 

 Työnohjaus liittyy osaksi laajempaa asiantuntijatyön työhyvinvoinnin kokonaisuutta, 

sillä työnohjauksessa työntekijä käsittelee työtään, työtapojaan sekä itseään tullakseen pa-

remmaksi työntekijäksi. Myös muut viime aikaiset tutkimukset työnohjauksesta ja työhyvin-

voinnista kertovat työnohjauksen edistävän työhyvinvointia monin eri tavoin.421 Työterveys-

laitoksen mukaan työhyvinvointi on monen samanaikaisen tekijän yhteistulosta eikä se synny 

työstä irrallisena vaan on osa työn arkea. Hyvinvoivalla työntekijällä on mahdollisuus hyö-

dyntää työssään omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan sekä tuntea itsensä tarpeelliseksi. Hyvin-

voiva työntekijä tuntee työn tavoitteet ja saa palautetta. Hyvinvoivalla työntekijällä on mah-

dollisuus tehdä työtä itsenäisesti sekä tuntea yhteenkuuluvuutta työyhteisössä. Hän on innos-

tunut ja kokee onnistumista ja työn imua.422 

 Julkisen alan työhyvinvointitutkimuksen mukaan kirkonalalla työ koetaan hieman 

keskimääräistä harvemmin raskaaksi kuin julkisen sektorin työssä. Henkisen kuormituksen 

kokeminen oli yleisempää seurakuntatyöntekijöillä.423 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

papit voivat pääasiassa työssään hyvin. Jopa 84% papeista ilmoitti vuoden 2018 Akateemisten 

jäsentutkimuksessa olevansa melko tai erittäin tyytyväisiä työhönsä.424  Kuten aineiston pe-

rusteella on mahdollista todeta, papit kohtaavat työssään hankalia ja kuormittavia tilanteita, 

minkä voidaan katsoa olevan tavallista vaativan asiakastyön työympäristöissä.425 Mikä tässä 

aineistossa ei tullut ilmi, mutta tuli vahvasti esiin Koiviston tutkimuksessa oli se, että Koivis-

ton tutkimukseen osallistuneet papit kokivat saaneensa työnohjausta myös epävirallisilta ta-

 
419 Koivisto 2002, 69. 
420 Koivisto 2002, 82, 88–89. 
421 Haapala 2012; Savolainen 201 
422 Työterveyslaitos s.a. 
423 Pekkarinen 2018, 48. 
424 Tervo-Niemelä 2018, 117. 
425 Alhanen, Kansanaho, Ahtiainen, Kangas, Soini & Soininen 2011, 15. 
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hoilta esimerkiksi vanhemmalta työntekijältä.426 Voidaan kysyä, mihin pappi menee silloin, 

kun hän kokee tarvetta puhua työssään ilmenneistä haasteista tai tilanteista? Yhtenä vastauk-

sena voidaan tämän aineiston perusteella todeta olevan työnohjaus. 

 Yllättävää tässä aineistossa oli se, että osa aineiston haastateltavista kertoi käsitelleen-

sä työnohjauksessa työyhteisöön liittyviä kuormittavia asioita. Sama havainto oli tehty myös 

Koiviston tutkimuksessa kymmenen vuotaa aikaisemmin. Koiviston tutkimuksessa työnoh-

jaukseen osallistuneet kokivat tärkeimpänä tuen, jota työnohjauksesta sai työyhteisön ongel-

mien ratkaisemiseksi.427 Viimeisimmän vuonna 2018 tehdyn julkisen alan työhyvinvointia 

tutkivan tutkimuksen mukaan kirkon työntekijöiden kokemus lähiesimiehen oikeudenmukai-

suudesta oli hieman heikentynyt edelliseen tutkimukseen verrattuna. Erityisesti näin olivat 

kokeneet kirkon hallinto- ja toimistyön sekä seurakuntatyön työntekijät. Työyhteisöjen ilma-

piiriin koettiin enemmän tyytymättömyyttä edellisen tutkimuksen tuloksiin verrattuna. Erityi-

sesti se korostui hallinto ja toimistotyöntekijöiden keskuudessa. 428 

 Vuonna 2018 tehdyn työhyvinvointiselvityksen mukaan vähintään kerran kuukaudessa 

vapaapäiviä jää pitämättä 39%:lla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papeista. Tilanne on 

kuitenkin parantunut edeltävistä tutkimuksista ja vapaapäiviä jää pitämättä yhä vähemmän. 

Erityisesti pappien kohdalla tilastojen on lineaarisesti huomattu parantuneen.429 Viimeisim-

män julkisen alan työhyvinvointia tutkivan tutkimuksen mukaan puolestaan näyttäisi, että 

yleisesti koko kirkon tasolla kokemus aikaresurssien riittämättömyydestä oli heikentynyt jopa 

9% vuodesta 2016. Ajan riittämättömyys oli lisääntynyt kaikilla ammattialoilla, mutta erityi-

sesti seurakuntatyön työntekijöillä, joilla tyytymättömyys oli noussut 10%.430 Myös moni tut-

kielmani papeista taisteli työn rajaamiseen liittyvien haasteiden kanssa. Papit olivat pohtineet 

sekä omia että työnsä rajoja työnojauksessa. Työn rajaaminen näyttäisi vahvasti liittyvän ko-

kemukseen pappien työhyvinvoinnista. Työn rajaamisen vaikeus ei vaikuttaisi olevan vain 

kirkon työntekijöiden työn rajaamisen haaste vaan se näyttäytyi myös opettajien ja sairaanhoi-

tajien ammateissa. Näissä ammateissa työnohjauksen koettiin auttaneen työn hallintaan431, 

mikä oli huomattavissa myös tämän aineiston pappien kokemuksissa esimerkiksi työn rajaa-

miseen liittyen. 

 Kaksi tämän aineiston edustajista koki, että työnohjauksesta oli ollut apua työuupu-

muksen hoitamisessa. Aineisto osoitti, että työnohjauksen koettiin olevan hoitavaa sekä tera-

 
426 Koivisto 2002, 84. 
427 Koivisto 2002, 46. 
428 Pekkarinen 2018, 35–36. 
429 Tervo-Niemelä 2018, 55–57. 
430 Pekkarinen 2018, 50. 
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peuttista. Työnohjausta tarkastelevissa tutkimuksissa työnohjauksen on osoitettu vähentäneen 

työstä aiheutuvaa uupumusta. 432 Työnohjauksen ei virallisten määritelmien mukaan tulisi olla 

hoitamista ja terapeuttinen hoitosuhde tulisi olla erillinen hoitosuhde. Työnohjaajan ei myös-

kään tulisi lähteä hoitamaan esimerkiksi ohjattaviensa mielenterveysongelmia vaan hänen tu-

lisi ohjata työntekijää hakeutumaan oikeanlaisen ammattiavun piiriin.433 Tulkitsen aineiston 

kokemukset työnohjauksen hoitavuudesta niin, että hoitamista tapahtui kokonaisvaltaisen ih-

misen kohtaamisen myötä, jossa työnohjaajalla on merkittävä vaikutus luotettavana työnteki-

jänä, mutta myös prosessien eteenpäin viemisessä ja toimimisena peilinä työntekijän ajatuk-

sille ja tunteille. Kokemukset hoidosta eivät mielestäni näyttäydy kliinisenä hoitona työnoh-

jaajan taholta vaan haastateltavan subjektiiviseen kokemukseen siitä, että työnohjaus oli ollut 

hänen kohdallaan hoitavaa. 

 Pappien työnohjauskokemusten tutkiminen ei ollut yksinkertainen tehtävä. Työnoh-

jauksen historiaa kartoittava lähdekirjallisuus on monitulkintaista ja saatavilla historiaa käsit-

televä lähdekirjallisuus on useita vuosikymmeniä vanhaa. Lähdekirjallisuus antaa pirstaleisen 

kuvan työnohjauksen historiasta, kukin oman ammattialansa näkökulmasta. Uudemmat meto-

dioppaat esittelevät työnohjausta oman työnohjausperinteensä tai taustateoriansa näkökulmas-

ta. Työnohjauksen tutkiminen oli haastavaa myös terminologisesti, sillä työnohjaukselle ei ole 

olemassa yhtä selkeää kaikkien hyväksymää määritelmää ja määritelmät saattavat olla keske-

nään ristiriitaisia. Kolmannen haasteen tälle tutkimukselle toi se, että kirkon työnohjausta on 

sen pitkistä perinteistä ja laajasta käytöstä huolimatta tutkittu vain vähän. Tästä syystä verrat-

tavaa tutkimusta ei ollut Koiviston tutkimuksen lisäksi saatavilla. 

 Tutkielmani toi työnohjauksen kentälle ajankohtaista tietoa työnohjaukseen ja työhy-

vinvointiin liittyvistä ohjattavien kokemuksista. Tutkimus osoitti, että työnohjaus koetaan 

mielekkäänä työn sekä itsensä kehittämisen työkaluna ja papit olivat kokeneet, että työnoh-

jauksella on monia positiivisia ja edistäviä vaikutuksia työhyvinvointiin. Jatkotutkimusai-

heeksi esitän työnohjauksen ja hengellisyyden välisen kytköksen tutkimisen, koska aihetta 

tarkastelevaa tutkimusta ei ole tehty Suomessa. Tutkielman positiivisten tulosten perusteella 

ehdotan, että kirkossa tehtäisiin laajempi tutkimus työnohjauksesta ja sen vaikutuksista työ-

hyvinvointiin. 

 

 
431 Haapala 2012, 69; Savolainen 2015, 48–49. 
432 Savolainen 2015, 68–69. 
433 Aalto 1985, 88; Punkanen 2009, 87. 
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Liite 1 
 
Teemahaastattelurunko 
 
Teemahaastattelu: Pappien kokemukset työnohjauksesta ja työnohjauksen vaikutuksista työ-
hyvinvointiin 
Tutkimuskysymys: Millaisia kokemuksia papeilla on työnohjauksesta ja työnohjauksen vaiku-
tuksista työhyvinvointiin? 
 
Taustatiedot 
- ikä, sukupuoli, työvuosien määrä 
- tämän hetkinen työnkuva, miten tullut tähän työhön (työntekijän narratiivi) 
 
Kokemukset työnohjauksesta 

- osallistuuko, millainen työnohjaus, kesto 

- miten löysit, miten alkoi, mistä syistä 

- hyvä ja huonot asiat, haasteet ja onnistumiset, työnohjaukseen osallistumisen mielek-

kyys 

- kytkös hengellisyyteen 

- työnohjauksen anti ammatilliselle kehittymiselle ja ammatti-identiteetille 

- millä tavalla edistänyt työhyvinvointia, onko työnohjaus jollain tavalla haastanut tai 

hankaloittanut työhyvinvointia 

 
Työnohjauksen suhde työhyvinvointiin 

- kokemus tämän hetkisestä työhyvinvoinnista 

- mitä työhyvinvointi on haastateltavalle? miten se näkyy työssä, työntekijässä? 

- mitkä asiat vaikuttavat työhyvinvointiin 

- kokemukset työssä jaksamisesta ennen ja jälkeen työnohjauksen 

- työnohjauksen anti työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle 

- vaikuttaako työnohjaus sitoutumisessa työhön 

 
Työyhteisön ja esimiesten asenteet 

- työnohjaukseen liittyvä keskustelukulttuuri työyhteisössä, miten vaikuttanut hakeutu-

misessa työnohjaukseen 

- esimiehen tuki työnohjaukselle 

- ajatuksia työyhteisön ja esimiehen asenteista työhyvinvointiin ja työnohjaukseen liit-

tyen 

 
Mitä muuta haluat sanoa työnohjauksesta? 
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Liite 2 
 
Haastattelupyyntö työnohjausta ja työhyvinvointia käsittelevää maisterin tutkielmaa varten. 
 
Hyvä pappi, 
teen Helsingin Yliopistossa kirkkososiologian maisterin tutkielmaa pappien kokemuksista työnohjauksesta 
ja työnohjauksen vaikutuksista työhyvinvointiin. Olet voinut antaa yhteystietosi työnohjauksen jatkotut-
kimusaiheisiin liittyen osallistuessasi Pietu Korpelaisen maisterin tutkielmaan syksyllä 2019. Sähköposti-
osoitteesi olen saanut kirkkososiologian professori Anne Birgitta Pessiltä, joka on tutkielmani ohjaaja. En 
käytä Korpelaisen keräämää aineistoa, vaan teen itsenäistä maisterin tutkielmaa työnohjauksesta ja tut-
kimukseni aineisto tulee muodostumaan teemahaastatteluista. 
	
 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko on työnohjauksen pioneereja Suomessa, mutta pappien kokemuksia 
työnohjauksesta ei ole juurikaan tutkittu. Etsin tutkielmaa varten haastateltavaksi pappeja, joilla on ko-
kemus työnohjaukseen osallistumisesta.	Jos olet osallistunut työnohjaukseen ja haluat kertoa kokemuksis-
tasi, ole minuun yhteydessä sähköpostin välityksellä niin sovitaan haastatteluaika ja -paikka! Haastattelu 
voidaan toteuttaa video-ja/tai puhelinyhteydellä tai kasvotusten pääkaupunkiseudulla ja lähikunnissa. 
Mahdollisuuksien mukaan voin myös matkustaa haluamallesi paikkakunnalle. Tutkielmassa haastateltavat 
anonymisoidaan haastateltavien yksityisyyden turvaamiseksi. 
	
 
Tule osaksi tärkeää ja ajankohtaista tutkimusta! 
	
 
Ystävällisin terveisin, 
Maija Korhonen 
Teologian ylioppilas, Helsingin Yliopisto 
maija.korhonen@helsinki.fi	
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Liite 3 
 
Kootut taustatiedot haastateltavien työnohjauksista 
 
Virat & pätevyydet 
 
Seurakuntapastori Oppilaitospastori Työnohjaaja Esimies Muu seurakunnan 

viranhaltija 
(P1), P2, P3, (P4), P5, 
P6, (P7), (P8), (P9), 
P10 

P1, P2, P3, P4 P1, P3, P7 (P2), P9 P3, (P4), P7, P8 
 
 

*suluissa esimerkiksi (PX) merkitsee haastateltavan aikaisempaa työalaa seurakunnassa. 
 
Työnohjauskertojen määrä/kesto (n.) 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
2 3 useita, tar-

kempi määrä 
tullut ilmi 
haastattelussa 

1 
*muita työn-
ohjauksia 
toisessa työs-
sä 

1 
*muita työn-
ohjauksia 
toisessa työs-
sä 

2 useita, tar-
kempi määrä 
ei tullut ilmi 
haastattelussa 

3 3 useita, tar-
kempi määrä 
ei tullut ilmi 
haastatteluissa 

 
Työnohjauksen muoto 
 
Yksilötyönohjaus Ryhmätyönohjaus Vapaamuotoinen työnohjausryhmä 
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 
P10 

P3, P7, P9 
 
 

P7, P9 

 
Työnohjauksen tarjoaja 
Kirkon työnohjaaja Kirkon ulkopuolinen työnohjaaja 
P1, P2, P3, P4, P5, P5, P6, P7, P8, P9, 
P10 

P7, P9, P10 

 
 
 
 
 


