
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEISTÄ SUUNTAA ETSIMÄSSÄ 

 

STRATEGIATYÖN LÄPINÄKYVYYS JA OSALLISTAMINEN 

HENGELLISESSÄ ORGANISAATIOSSA TAPAUSTUTKIMUKSENA 

STRATEGIAHANKE MILLENIAALIEN KIRKKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasse Mäki 

Kirkkososiologian maisterintutkielma 

Helsingin yliopisto 

Toukokuu 2022 

  



 

Tiivistelmä 

Tiedekunta: Teologinen tiedekunta 

Maisteriohjelma: Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma 

Opintosuunta: Kirkkososiologia  

Tekijä: Lasse Mäki 

Työn nimi: Yhteistä suuntaa etsimässä: strategiatyön läpinäkyvyys ja osallistaminen 
hengellisessä organisaatiossa tapaustutkimuksena strategiahanke Milleniaalien kirkko 

Työn laji: Maisterintutkielma 

Kuukausi ja vuosi: Toukokuu 2022 

Sivumäärä: 65 + 5 

Avainsanat: evankelis-luterilainen kirkko, hengelliset organisaatiot, läpinäkyvyys, 
osallistaminen, strategiat, strategiatyö 

Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Keskustakampuksen kirjasto, Teologia 

Muita tietoja: – 

Tiivistelmä: 

Hengelliset organisaatiot (engl. faith-based organizations) ottavat inspiraatiota ja ohjausta 
jonkin uskonnon opetuksista ja periaatteista tai kyseisen uskonnon sisäisestä tulkintatavasta 
tai koulukunnasta. Sekulaarien organisaatioiden tavoin myös hengelliset organisaatiot 
joutuvat pohtimaan tulevaisuuttaan ja laatimaan strategioita toimintansa kehittämiseksi. 
Hengellisten organisaatioiden strategiatyössä on paljon yhteistä esimerkiksi voittoa 
tavoittelemattomien ei-hengellisten organisaatioiden kanssa, mutta oman erityispiirteensä 
niille antavat uskonnollinen missio, toiminta ja arvopohja. 

Tämä tutkimus tarkastelee hengellisessä organisaatiossa tehtävää strategiatyötä avoimen 
strategian viitekehyksestä käsin. Tutkimustehtävänä tutkitaan, miten avoimen strategian 
kahden perustekijän, läpinäkyvyyden ja osallistamisen, koetaan toteutuvan Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon Milleniaalien kirkko -strategiahankkeessa. Tutkimuksen 
lähdeaineisto koostuu kuuden hankkeeseen osallistuneen kirkon työntekijän haastatteluista, 
joita analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin menetelmin. 

Haastatteluaineiston perusteella kirkon ja strategiatyön suhde mielletään ristiriitaiseksi, eikä 
kirkossa tehtävä strategiatyö ole haastateltavien näkemysten perusteella täysin sopeutunut 
organisaation erityispiirteisiin. Vaikka strategiatyötä on viime vuosina avattu kirkon 
työntekijöille, se ei näy laajemmin seurakuntalaisille tai sidosryhmille. Kirkko ei ole 
asiantuntijavaltaisena organisaationa myöskään erityisen edistynyt jäsentensä 
osallistamisessa strategiatyöhön, vaikka vapaaehtoisilla on muuten suuri merkitys kirkon 
jokapäiväisessä toiminnassa. Läpinäkyvyys edellyttää luottamusta ja vastavuoroisuutta, ja 
sen koetaan vaikuttavan merkittävästi strategiaprosessin suunnitteluun. Osallistaminen vaatii 
puolestaan yhteistä suuntaa ja jaettuja merkityksellisyyden kokemuksia. 

Tutkimus osoittaa avoimen strategian viitekehyksen olevan hyödyllinen työkalu hengellisen 
organisaation strategiatyön tarkasteluun. Analyysin perusteella annetaan suosituksia kirkon 
strategiatyön sopeuttamiseksi, asiantuntijavaltaisuuden vähentämiseksi sekä refleksiivisen ja 
henkilökohtaisen tavoitekulttuurin vahvistamiseksi. 



 

Sisällys 

1 Johdanto............................................................................................................................. 1 

2 Aiempi tieteellinen keskustelu ja kirjallisuus ................................................................. 6 

2.1 Hengellisten organisaatioiden määrittely ja moninaisuus .......................................... 6 

2.2 Hengelliset organisaatiot strategiatutkimuksen kohteena ........................................... 8 

2.3 Strategiatyö hengellisissä organisaatioissa .............................................................. 11 

2.4 Strategia käytäntönä .................................................................................................. 17 

2.5 Avoin strategia ........................................................................................................... 21 

3 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteutus.................................................................... 26 

3.1 Tutkimustehtävä ......................................................................................................... 26 

3.2 Metodologia ............................................................................................................... 28 

3.3 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti ................................................................... 31 

3.4 Tapaustutkimuksen valinta ja taustoitus.................................................................... 32 

4 Läpinäkyvyys ja osallistaminen tapaushankkeessa ..................................................... 36 

4.1 Kirkon ja strategiatyön suhde mielletään ristiriitaiseksi .......................................... 36 

4.2 Läpinäkyvyys asettaa kirkon strategiaprosessille erityisiä vaatimuksia ................... 42 

4.3 Osallistaminen vaatii yhteistä suuntaa ja jaettuja kokemuksia ................................. 47 

4.4 Läpinäkyvä ja osallistava strategiatyö edellyttää tasapainottelua ........................... 52 

5 Johtopäätökset................................................................................................................. 55 

5.1 Tutkimustulosten reflektointi ..................................................................................... 55 

5.2 Suositukset kirkossa tehtävälle strategiatyölle .......................................................... 57 

5.3 Tutkimuksen arviointi ja mahdollisuudet jatkotutkimukselle .................................... 58 

Lähde- ja kirjallisuusluettelo ................................................................................................ 62 

Lähteet ja apuneuvot ............................................................................................................ 62 

Kirjallisuus ........................................................................................................................... 62 

Liitteet ..................................................................................................................................... 66 

Liite 1. Haastattelurunko ...................................................................................................... 66 

Liite 2. Milleniaalien kirkko -hankkeen valikoitua projekti- ja tutkimusaineistoa ............... 69 
 
  



 

Kuviot ja taulukot 
 

Kuvio 2.1 Hengellisten organisaatioiden väliset strategiset suhteet ................................. 12 

Kuvio 2.2 Hengellisten organisaatioiden sisäisen strategian muotoutuminen .................. 14 

Kuvio 2.3 SaP-tutkimuskirjallisuuden neljän strategian osatekijän vuorovaikutus .......... 19 

Kuvio 2.4 Kirkon ammattien yhteinen ydinosaaminen Suomen evankelis-luterilaisessa 

kirkossa............................................................................................................. 20 

Kuvio 2.5 Avoimen strategiatyön neljä areenaa ............................................................... 22 

Kuvio 2.6 Avoimen strategiatyön nelivaiheinen prosessi ................................................. 23 

Kuvio 2.7 Avoimen strategiatyön keskeiset dilemmat...................................................... 24 

Kuvio 3.1 Esimerkki aineiston klusteroidusta esitystavasta ............................................. 30 

Kuvio 4.1 Keskeisimmät löydökset käsityksistä kirkossa tehtävästä strategiatyöstä ....... 41 

Kuvio 4.2 Keskeisimmät löydökset läpinäkyvyydestä tapaushankkeessa. ....................... 46 

Kuvio 4.3 Keskeisimmät löydökset osallistamisesta tapaushankkeessa ........................... 51 

 

Taulukko 2.1 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia-ajattelun ominaispiirteet ja 

niistä tehdyt johtopäätökset Kairan mukaan .................................................... 15 

Taulukko 3.1 Tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin edistäminen case-tutkimuksessa ... 31 

Taulukko 4.1 Avoimen strategiatyön tasapainoteltavat ulottuvuudet ja niihin liittyvät 

keskeiset havainnot tapaustutkimuksen kontekstissa ....................................... 53 

 

 

  



1 

1 Johdanto 
 

”Jos harkinta puuttuu, hanke kaatuu, jos on neuvonantajia, se onnistuu.” 

(Sananlaskujen kirja 15:22) 

 

Jokainen organisaatio, joka haluaa kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti, 

tarvitsee strategian. Tämä alun perin sotatieteissä syntynsä saanut termi voidaan määritellä 

esimerkiksi organisaation pitkän tähtäimen suunnaksi, tulevaisuuden tavoitteiksi ja niitä 

koskeviksi valinnoiksi tai keinoiksi erottautua kilpailijoista sovittamalla omat vahvuudet ja 

heikkoudet ympäristön uhkiin ja mahdollisuuksiin. Monille strategian kiehtovuus 

tutkimusaiheena piilee sen suuntautuneisuudessa tulevaisuuteen, joka voi organisaatiosta ja 

kontekstista riippuen saada osakseen hyvin monenlaisia tulkintoja. Strateginen ajattelu on 

paitsi tähyilyä horisonttiin, myös organisaation olemassaolon kannalta keskeisten kysymysten 

esittämistä, ympäristön tutkiskelua, haasteiden tunnistamista, toimenpiteiden suunnittelua ja 

paljon muuta.  

Akateeminen strategiatutkimus on tarkastellut syväluotaavasti erilaisia yrityksiä, 

julkishallintoa ja viime vuosikymmeninä kasvavissa määrin myös voittoa tavoittelemattomia 

organisaatioita.1 Hengelliset organisaatiot ovat kuitenkin toistaiseksi jääneet 

strategiakirjallisuudessa varsin vähälle huomiolle. Järjestäytyneet uskonnolliset yhteisöt, 

kuten kristilliset kirkot, edustavat strategisessa mielessä varsin kiehtovia organisaatioita: arvo-

ohjautuvina ja monesti myös varsin perinteisiksi miellettyinä organisaatioina ne heijastelevat 

sekä julkisen että kolmannen sektorin piirteitä pyrkiessään menestymään yhteiskunnassa ja 

säilyttämään samalla aidon hengellisen luonteensa.2  

Uskonnollisuus näkyy hengellisissä organisaatioissa esimerkiksi organisaation 

itseidentiteetissä, jäsenten valinnassa, resursseissa ja tavoitteissa.3 Toisaalta 

organisaatiotieteilijät ovat pohtineet, ovatko hengelliset ja sekulaarit organisaatiot 

määritelmällisesti täysin erillisiä vai jollakin tavalla päällekkäisiä tai toisiinsa sisältyviä.4 

Strategiatutkimuksen kannalta tärkeä kysymys onkin, tekeekö hengellisten organisaatioiden 

hengellisyys niiden strategiatyöstä erilaista kuin muilla organisaatioilla ja millaisia 

mahdollisuuksia tai uhkia niiden erityispiirteet aiheuttavat strategiselle suunnittelulle. Mitä 

 
1 Ks. esim. Laurett & Ferreira 2018. 
2 Harris 1998, 5. 
3 Jeavons 1998, 82–93. 
4 Clarke & Ware 2015, 41–45. 
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annettavaa hengellisten organisaatioiden tutkimuksella voisi ylipäänsä olla 

strategiakirjallisuudelle? 

Strategiatutkimuksen pidemmän aikavälin kehitykselle on ominaista monipuolistuminen 

sekä monitieteellistyminen, mikä on heijastellut erityisesti yritysmaailman johtamismallien 

vastaavanlaista kehitystä. Muutos 1950-luvun rahoituspainotteisesta johtamisesta ja 1960-

luvun pidemmän aikavälin suunnittelusta (engl. long-range planning) 1970-luvun strategiseen 

suunnitteluun ja viimein 1980-luvulta alkaneeseen strategiseen johtamiseen on vaikuttanut 

strategian tutkimuskenttään, jossa aiempina vuosikymmeninä vastakkaisiksi mielletyt 

organisaatioon itseensä liittyvät taloudelliset kysymykset sekä sitä ympäröivään kilpailuun 

liittyvät käyttäytymistieteelliset näkökulmat ovat lähentyneet.5 Organisaatiotutkimuksen 

kaltaiset tieteenalat ovat tuoneet erityisesti 1990-luvulta lähtien analyyttistä syvyyttä 

strategian tutkimukseen, ja teorioiden ja eri tutkimusalojen vaikutus on rikastanut 

strategiatutkimuksen kenttää.6  

Todellisen muodonmuutoksen teknistaloudellisesta taustasta kumpuava strateginen 

johtaminen on kokenut 2000-luvulla, kun ”koviksi” miellettyjen numeeristen mittareiden ja 

luonnontieteellisten menetelmien rinnalla ihmistieteet ja inhimillisten tekijöiden 

huomioiminen ovat saaneet jalansijaa strategiatyötä koskevassa keskustelussa. Organisaatiota 

itseään sekä laajemmin ympäröivää maailmaa koskeviin monimutkaisiin kysymyksiin ei 

välttämättä riitä puhtaan rationaalinen, hypoteeseihin ja määrällisiin indikaattoreihin 

pohjautuva perinteinen ajattelutapa, vaan näiden ilmiöiden ymmärtämiseksi tarvitaan 

ihmistieteistä kumpuavaa, merkityksiin ja laadulliseen analyysiin pohjautuvaa ”pehmeämpää” 

tutkimusotetta. Tällaista monitieteisempää ajattelua ovat liike-elämän kontekstissa 

popularisoineet esimerkiksi Christian Madsbjerg ja Mikkel B. Rasmussen7 sekä Suomessa 

Mikko Leskelä8.  

Merkityksiä ja syvällisempiä vastauksia vaativat kysymykset ovat päivittäin läsnä myös 

hengellisten organisaatioiden työskentelyssä, mikä nostaa niiden toiminnasta ja strategisesta 

ajattelusta kiinnostavia mahdollisuuksia strategiatutkimukselle. Hengelliset organisaatiot 

työskentelevät ympäri maailman muun muassa sosiaalisten kysymysten, hyväntekeväisyyden 

ja kehitysyhteistyön parissa9, mikä korostaa niiden toimintaa ”pehmeiden” arvojen ja 

tavoitteiden parissa. Samalla niiden toimintaan liittyy kuitenkin myös ”kovia” valta- ja 

 
5 Furrer, Thomas & Goussevskaia 2008, 16. 
6 Nerur, Rasheed, & Natarajan 2008, 331. 
7 Ks. Madsbjerg & Rasmussen 2014. 
8 Ks. Leskelä 2020. 
9 Clarke 2006, 840. 
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hallintokysymyksiä sekä opillisia väittelyitä. Hengellisiin organisaatioihin tiiviisti 

kytkeytyvänä tieteenalana teologia on tuntematon tieteenala strategiakirjallisuudessa 

käytettyjen ihmistieteellisten ja yhteiskunnallisten teemojen joukossa, mikä tekee strategian ja 

teologian yhdistämisestä poikkeuksellisen monitieteellisen ja tuoreen tutkimusotteen.  

Samalla kun tutkimus on monitieteellistynyt, strategia itsessään on myös suuressa 

murroksessa. Suurempien intressiryhmien osallistaminen sekä vaatimukset 

merkityksellisyydestä, vastuullisuudesta ja avoimuudesta ovat ajankohtaisia kysymyksiä 

vallitsevassa työelämän murroksessa ja koko strategiatutkimuksen alalla.10 Elitistiseksi ja 

suljetuksi miellettyä ylimmän johtoportaan strategiaa kohtaan alettiin esittää kasvavaa 

kritiikkiä 1990- ja 2000-luvun vaihteessa, mikä näyttäytyi kärkevimmillään käsityksinä 

”strategian lopusta” tai vaatimuksina ”strategian demokratisoinnista”.11 Vastaukseksi 

sisäänpäin kääntyneen johtoportaan strategialle tutkimuskirjallisuudessa on viime 

vuosikymmenellä noussut kiinnostavana ilmiönä avoimen strategian teema, johon 

keskusteluun myös käsillä oleva tutkimus tarjoaa uuden näkökulman. Avoimen strategian 

periaatteena on avoimen innovaation tavoin jakaa strategiatyötä koskevaa tietoa läpinäkyvästi 

ja osallistaa siihen eri sidosryhmiä niin organisaation sisältä kuin sen ulkopuolelta.12  

Historiallisesti tarkasteltuna strategian ”avaaminen” merkitsee suurta muutosta 1950-

luvun puolivälissä vakiintuneeseen strategisen johtamisen perinteiseen ajattelumalliin, jossa 

strategia näyttäytyy professionalisoituneena organisaatioiden ylimmän johdon ja konsulttien 

toimintakenttänä. Strategia on muuttumassa johdon näkemysten viestimisestä yhteiseksi 

tulevaisuuden hahmottamiseksi. Avoin ja ihmiskeskeinen strategiaprosessi ei ole pelkkä 

johdon projekti, vaan jatkuvaa henkilöstön ja sidosryhmien kanssa käytävää dialogia 

tavoitteista, suunnasta ja strategisista valinnoista.13 Aito osallistaminen tekee 

strategiakonsulttien kielessä kuluneesta strategian ”jalkauttamisesta” tarpeetonta. 

Suomen kontekstissa teologiaa ja organisaatiotutkimusta soveltava strategiatutkimus on 

mielekkäintä kohdistaa Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, johon kuului vuoden 2021 

lopussa noin 3,7 miljoonaa jäsentä eli noin kaksi kolmasosaa suomalaisista.14 Suurimpana 

Suomessa toimivana uskonnollisena yhdyskuntana sillä on erityinen julkisoikeudellinen 

asema, joka näkyy muun muassa kirkkolakina, jossa säädetään kirkon järjestysmuodosta ja 

hallinnosta, määrättyinä yhteiskunnallisina tehtävinä, kuten hautaustoimena, 

 
10 Kilpinen 2022, 14. 
11 Whittington 2019, 218–219. 
12 Whittington, Cailluet & Yakis-Douglas 2011, 534. 
13 Kilpinen 2022, 82. 
14 Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2022a. 
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kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja väestörekisterin ylläpitona, sekä kirkon 

oikeutena kerätä jäseniltään kirkollisveroa.15 Suomen evankelis-luterilainen kirkko on 

monella tapaa uniikki organisaatio, jonka yhteiskunnallinen historia, hallintomalli ja perinteet 

ulottuvat vuosisatojen taakse, mutta joka muiden organisaatioiden tavoin pyrkii elämään 

ajassaan ja sopeuttamaan missionsa ja visionsa tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

Kirkon strategisen kehityksen kannalta käsillä olevan tutkimuksen ajankohta osuu 

kriittiseen hetkeen, sillä institutionaalisen uskonnon heikkeneminen länsimaissa heijastuu 

myös Suomessa kirkon laskevaan jäsenmäärään. Yhtenä mediassa näkyneenä mittarina 

kirkkoonkuulumisprosentti laski Helsingissä vuoden 2021 aikana ensimmäistä kertaa 

kokonaisuudessaan alle puolen, kun marraskuussa 2021 enää 49,3 prosenttia kaupungin 

asukkaista kuului kirkkoon. Samaan aikaan kirkon strategisissa asiakirjoissa näkyvät yhä 

vahvemmin avoimuuden ja osallistavuuden pyrkimykset sekä tulevaisuuden 

toimintamahdollisuuksien kartoittaminen. Jäsenmäärätilastojen ohella esimerkiksi kasteiden 

ja vihkimisten väheneminen sekä kirkon oppiin sitoutumisen ja uskonnollisen kasvatuksen 

heikkeneminen ovat antaneet hiippakunnille ja Kirkkohallitukselle aihetta tehdä syventävää 

tutkimusta tämän päivän hengellisyydestä ja tehdä strategisia valintoja siitä, miten kirkko 

voisi tavoittaa jäsenensä muuttuvassa yhteiskunnassa. 

Strateginen ajattelu ja strategiatyön menetelmien puntarointi ovat ajankohtaisia juuri 

hengellisten organisaatioiden murrosvaiheissa. Kohdatessaan kriisejä ja suuria muutoksia 

organisaatioiden tulee mukautua paitsi operatiivisessa toiminnassaan, myös 

strategiatyössään.16 Vaikka lehtiotsikoissa julkisiin organisaatioihin liittyviä kriisejä ja 

muutoshankkeita käsitellään monesti varsin kielteisessä valossa kytkemällä kehitystyö 

sopeuttamisiin ja menoleikkauksiin, on strategiassa kyse paljon muustakin kuin säästöjen 

etsimisestä tai toiminnan pakonomaisesta tehostamisesta. Muiden organisaatioiden tavoin 

myös hengellisten organisaatioiden on tehtävä suunnitelmia ja valintoja tavoitellakseen 

haluamaansa tulevaisuutta. Tässä työssä eri intressiryhmien kuuleminen ja läpinäkyvyyden 

lisääminen osuvat avoimen strategian ydinteemoihin, mikä tekee avoimen strategian 

soveltamisesta hengellisten organisaatioiden kriittisiin kysymyksiin erityisen mielekästä.  

Tämä tutkimus pyrkii osaltaan täyttämään hengellisiä organisaatioita koskevan 

strategiakirjallisuuden aukkoa yhdistämällä strategiatutkimuksen ajanmukaisia menetelmiä 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiatyön tarkasteluun. Monitieteistä 

tutkimusasetelmaa sovelletaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon voimassa olevaan 

 
15 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021. 
16 Deverell & Olsson 2010, 116. 
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strategiaan Ovet auki sekä sen yhteen alahankkeeseen Milleniaalien kirkko, joka on osa kirkon 

strategian toimeenpanoa vuosina 2021–2022 ja jonka keskeisenä tavoitteena on etsiä 

ratkaisuja nuorten aikuisten etääntymiseen kirkosta. Tutkimuksessa ääneen pääsevät kirkon 

strategiatyöhön osallistuneet asiantuntijat, joiden kokemuksia strategiatyön läpinäkyvyydestä 

ja osallistavuudesta peilataan vallalla oleviin strategiakirjallisuuden löydöksiin. 

Strategia synnyttää aina tunteita – osassa se voi herättää innostusta tai toivoa, osassa 

taas turhautumista tai pelkoa. Näitä tunteita kuvailevat myös sitaatit, joita on poimittu tämän 

tutkielman jokaisen luvun alkuun. Johdantoluvun aloittaneen Sananlaskujen kirjan sitaatin 

valossa on kannustavaa ajatella, että viisaus on asunut meissä ihmisissä pitkään. Tarvitaan 

kuitenkin oikeanlainen ympäristö ja sopivia menetelmiä, että jokaisen näkemykset pääsevät 

loistamaan. Strategiatyön raskain kohta on monesti valintojen tekeminen ja priorisoiminen. 

Siinä tehtävässä meitä auttavat Seppo Suokunnaksen säkeet virrestä 443: ”Asioiden paljous 

usein näköalat peittää, anna silloin rohkeus syrjään kaikki turha heittää. Anna nähdä 

olennainen, siitä olla riippuvainen.” 
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2 Aiempi tieteellinen keskustelu ja kirjallisuus 
 

”Strategia on identiteetin pohdinnasta, oman paikan etsimisestä ja toiminnan 

suuntaamisesta muodostuva tavoitteellinen kokonaisuus. Siinä pyritään 

rationaalisen ajattelun avulla löytämään muutosten pyörteessä reitti, jota 

kulkemalla pystytään hoitamaan oma perustehtävä mahdollisimman hyvin, mutta 

samalla vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin.” 

(Kirkkohallitus, Strategiaopas seurakunnille, 2014) 

 

2.1 Hengellisten organisaatioiden määrittely ja moninaisuus 

 

Strateginen johtaminen ja strategiatyö hahmotetaan vahvasti institutionaaliseksi, 

järjestäytyneeksi ominaisuudeksi tai toiminnaksi, minkä vuoksi hengellisen kontekstin 

strategiatyön kannalta on luontevaa tarkastella nimenomaan järjestäytyneitä organisaatioita. 

Hengellisten organisaatioiden (engl. FBO, faith-based organization) nimitys on noussut 2000-

luvun alussa yhä enemmän tutkimuskirjallisuuden käyttöön, minkä on katsottu johtuvan 

uskonnollisen aktiivisuuden kasvusta julkisessa elämässä ja politiikassa.17 Erityisesti 

pohjoisamerikkalaisessa kontekstissa uskonnolliset yhteisöt ovat myös itse alkaneet viitata 

itseensä yhä enemmän hengellisinä organisaatioina, joka nimityksenä korostaa niiden 

organisaatiokulttuurin aktiivista roolia ”kehityksen tuloksena, eikä vain verkostona, jossa 

kehitys tapahtuu”.18 

Kuten uskonnon itsensä määritteleminen, myös hengellisten organisaatioiden 

yksiselitteinen määrittely on osoittautunut niiden moninaisuudesta johtuen haastavaksi 

tutkimuskirjallisuudessa. Tutkijat ovat havainneet epäselvyyden ja monimutkaisuuden syyksi 

muun muassa eri organisaatioiden toisistaan poikkeavien tarkoitusten, roolien, toimintojen ja 

rahoituspohjan.19 Hengellisten organisaatioiden käsitteen syntykonteksti huomioiden osa 

tutkijoista on katsonut termin pohjautuvan liikaa kristinuskon kaltaisiin kirjauskontoihin ja 

sulkevan pois vähemmän organisoituneita, synkretistisiä ja enemmän suulliseen traditioon 

pohjautuvia yhteisöjä.20 Kritiikkiä on myös esitetty sitä kohtaan, mielletäänkö tietyn 

organisaation hengellinen tai uskonnollinen ulottuvuus implisiittiseksi vai eksplisiittiseksi – 

Steven Rathgeb Smith ja Michael R. Sosin ovatkin esittäneet vaihtoehtoiseksi termiksi 

 
17 Tomalin 2012, 692. 
18 Olson 2008, 394. 
19 Jeavons 2004, 140. 
20 Clarke & Jennings 2008, 6. 
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”uskontoon liittyvää organisaatiota” (engl. faith-related organization), joka ei ottaisi kantaa 

organisaation tarkkaan hengelliseen olemukseen ja sopisi paremmin myös sellaisiin 

organisaatioihin, joiden asettuminen maallisten ja hengellisten organisaatioiden väliseen 

kahtiajakoon ei ole suoraviivaista.21  

Vastauksena hengellisten organisaatioiden ilmeiseen moninaisuuteen Ronald J. Sider ja 

Heidi Rolland Unruh toteavatkin, ettei organisaation hengellisyyteen löydy yksinkertaista 

kyllä- tai ei-vastausta, vaan hengellisten organisaatioiden hengellisyys on moniulotteista ja 

vaatii monia eri luokitteluja.22 Sider ja Unruh tulkitsevat omassa tutkimuksessaan 

organisaatioita laajan kategorisoinnin kautta, joka ulottuu ”uskonnon läpäisemistä” (engl. 

faith-permeated) organisaatioista puhtaasti maallisiin. Tämä moninaisuus tiedostaen 

hengellisistä organisaatioista on havaittavissa tiettyjä erityispiirteitä ja yhdistäviä tekijöitä, 

joiden valossa Gerard Clarke ja Michael Jennings määrittelevät hengelliset organisaatiot 

”organisaatioiksi, jotka ottavat inspiraatiota ja ohjausta jonkin uskonnon opetuksista ja 

periaatteista tai kyseisen uskonnon sisäisestä tietystä tulkintatavasta tai koulukunnasta”.23 

Kaiken kaikkiaan hengellisten organisaatioiden käsite on liukuva ja pitää sisällään myös 

oletuksia tyypillisestä uskonnollisesta yhdyskunnasta kontekstin mukaan. Mahdollisesta 

poliittisesta latauksesta tai yhteisön omista vaikuttamispyrkimyksistä huolimatta käsitteen 

käytöllä on myös etunsa, sillä se tarkastelee uskonnollista toimintaa monipuolisemmin kuin 

yksittäiset, organisaation kokoon, uskontokuntaan tai yhteiskunnalliseen asemaan liittyvät 

yksittäiskäsitteet, kuten kirkko, lahko tai liike. Toisaalta hengellisiä organisaatioita käsittelevä 

kirjallisuus pohjautuu samaan organisaatioiden tutkimukseen liittyvään näkökulmaan kuin 

strategiakirjallisuus, mikä perustelee käsitteen käyttöä strategiatyötä tutkittaessa. 

Suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa käsite ei ole yleinen, sillä uskonnollisessa 

kentässä puhutaan yleisemmin uskonnollisista yhdyskunnista, yhteisöistä tai järjestöistä24, 

eikä suomen kielessä tehdä organisaatioista puhuttaessa vastaavaa eroa järjestäytyneen 

uskonnon (religion) ja uskon tai hengellisyyden (faith) välillä kuin englannin kielessä. 

Hengellisen organisaation käsitteen käyttö kansainvälisessä kontekstissa sekä sen 

monipuolisuus erilaisten organisaatiomuotojen huomioinnissa puoltaa kuitenkin sen 

hyödyntämistä tässä tutkimuksessa. 

 
21 Smith & Sosin 2001, 651. 
22 Sider & Unruh 2004, 116. 
23 Clarke & Jennings 2008, 6. 
24 Illman ym. 2017, 7. 
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2.2 Hengelliset organisaatiot strategiatutkimuksen kohteena 

 

Siinä missä hengellisten organisaatioiden organisatorista luonnetta käsittelevä kirjallisuus on 

runsasta ja tarkastelee laajalti yhteiskuntien uskonnollista kenttää, hengellisten 

organisaatioiden strategiaan ja strategiatyöhön liittyvä tutkimus käsittelee lähes poikkeuksetta 

ainoastaan kristillisiä kirkkoja. Tyypillisesti julkaisut keskittyvät joko Yhdysvalloissa 

toimivien uskonnollisten yhteisöjen tai Afrikan maiden kirkkojen toimintaan. Näissä 

julkaisuissa hengellisten organisaatioiden kehittämistoimintaa on analysoitu niin 

liiketaloudellisesta kuin teologisesta taustasta lähtöisin, mikä puoltaa kyseisten tieteenalojen 

yhdistämisen mielekkyyttä. Monitieteiseen tutkimusotteeseen ja luonteeltaan hyvin erilaisista 

organisaatiosta nouseviin kirjallisuuden haaroihin perustuvaan sanastoon liittyy kuitenkin 

samalla myös löydösten tulkintaan ja yleistettävyyteen liittyviä haasteita. 

Hengellisten organisaatioiden strategiatutkimukselle on ollut leimallista 

yritysmaailmaan liittyvien analogioiden soveltaminen uskonnollisessa kentässä tapahtuvaan 

toimintaan. Varhaisimpia aihetta käsitteleviä tutkimuksia on David Coghlanin 1980-luvun 

tutkimus viiden katolisen sääntökunnan strategioista, jonka keskeisenä havaintona 

sääntökunnat näyttivät soveltavan yritysmaailman kaltaisia menetelmiä strategiatyössään, 

kuten työryhmätyöskentelyä, toimintaympäristönsä tarpeiden ja vaatimusten analysointia, 

systemaattista vaihtoehtojen puntarointia ja eri johtotasojen välistä vuorovaikutusta. 

Tutkimustulosten perusteella sääntökunnat yhdistelivät strategisessa ajattelussaan katolisen 

kirkon yleismaailmallista oppia ja ajattelua, sääntökunnan omaa historiaa, muita vastaavia 

uskonnollisia yhteisöjä koskevaa analyysiä sekä muutoksia omassa jäsenistössään.25 

Vastaavanlaista tarkastelutapaa ovat soveltaneet myöhempinä vuosikymmeninä esimerkiksi 

Kent D. Miller tutkiessaan hengellisten organisaatioiden keskinäistä kilpailua26 sekä Mary 

Brown tarkastellessaan hengellisten organisaatioiden kulttuurin muutosta ja yrittäjämäistä 

johtamista27. Gina Grandyn tutkimuksessa tarkastellaan puolestaan erästä katolista 

kanadalaisseurakuntaa strategisen johtamisen näkökulmasta28.  

Vertaileva tutkimus hengellisten ja ei-hengellisten, sekulaarien organisaatioiden 

toimintalogiikan välillä on luonteva ensimmäinen askel kahden kirjallisuudenhaaran 

yhdistämiselle, jossa yhteistä käsitteistöä on vähän eivätkä alojen tyypilliset koulutustaustat 

juuri kohtaa. Kirkkojen kaltaisten organisaatioiden tarkastelu yritysmaailman näkökulmasta 

 
25 Coghlan 1987, 50. 
26 Miller 2022. 
27 Brown 2009. 
28 Grandy 2013. 
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aiheuttaa kuitenkin ilmeisiä ristiriitoja, sillä hengellisiin organisaatioihin liittyy monia 

ulottuvuuksia, joissa ne poikkeavat sekulaareista organisaatioista. Organisaatioteorian 

näkökulmasta kirkkojen toiminnassa on paljon yhteistä voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden kanssa, kuten vapaaehtoistyön merkitys, lahjoituksiin perustuvat resurssit 

sekä tendenssi epämuodolliseen kanssakäymiseen.  

Sekulaareista vapaaehtoisorganisaatioista hengelliset organisaatiot erottaa kuitenkin 

kaksi keskeistä piirrettä: hengelliset virkarakenteet, joiden auktoriteetti perustuu ensi sijassa 

uskonnon oppiin ja traditioon ja jotka valikoivat kirkosta riippuen työntekijöitä eri perustein, 

sekä perimäiset tavoitteet, joihin kirkot itse eivät juuri voi vaikuttaa niiden 

perustavanlaatuisen opillisen ja maailmankatsomuksellisen luonteen vuoksi.29 Käytännön 

tasolla hengellisyys näkyy hengellisten organisaatioiden erityispiirteissä esimerkiksi 

organisaation mission uskonnollisesti sävyttyneessä sisällössä tai kielessä, organisaation 

syntyhistoriassa, suhteissa toisiin uskonnollisiin tahoihin, hallinnoivien elimien jäseniltä ja 

työntekijöiltä vaaditussa vakaumuksessa tai määrätyssä koulutuksessa, lahjoitusten ja tuen 

antamisen kohteissa sekä organisaatiossa harjoitettavassa hartaustoiminnassa.30 Vahva missio 

ja arvot korostuvat myös hengellisten organisaatioiden johtamisessa.31 

Hengellisten organisaatioiden erityispiirteistä johtuen niiden vuorovaikutus ja 

vaikutusmahdollisuudet eri sidosryhmien kanssa poikkeavat merkittävästi sekulaareista 

organisaatioista. Strategian kannalta leimallista on juuri hengellisen organisaation 

perimmäisten tavoitteiden kyseenalaistamattomuus – tietyt uskonnon perustavanlaatuiset opit 

eivät ole kaikilta osin haastattavissa, sillä se johtaisi koko organisaation olemassaolon 

tarkoituksen kyseenalaistumiseen. Toisaalta yksittäisten ihmisten sitoutuneisuus hengelliseen 

organisaatioon poikkeaa sekulaareista siinä, että vakaumukseen sisältyy valinnanvapauden 

ohella myös velvollisuudentuntoa.32  

Hengellisen organisaation strategiatyön tutkimuksessa onkin huomioitava laadinnassa 

olevan strategian liikkumavara sekä organisaation suhde ympäristöönsä: esimerkiksi 

kristillinen kirkko ei voi sanoutua irti tietyistä perimmäisiksi katsomistaan kristinuskon 

opetuksista eikä se yleensä suhtaudu jäseniinsä ”asiakkaina” samassa mielessä kuin sekulaarit 

organisaatiot. Vastaavalla tavalla hengellisen organisaation ”arvolupaus” jäsenilleen on 

 
29 Harris 1998, 182–186. 
30 Sider & Unruh 2004, 121–123. 
31 Grandy 2013, 619. 
32 Harris 1998, 185. 
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vaikeasti määritettävissä, sillä vakaumuksellisuuden takia siihen sisältyy myös vahvasti 

henkilöön itseensä liittyviä arvoja ja uskomuksia. 

Kulttuuriltaan ja toimintalogiikaltaan erilaisten organisaatioiden strategiatyön 

tutkimuksessa on yhtäläisyyksiä kulttuurienvälisen liiketoiminnan tutkimuksen haasteisiin, 

joissa käsitellään yritysten toiminnan tarkastelemista eri maista ja kulttuureista käsin. 

Lingvisti Kenneth Piken 1960-luvulla luomat käsitteet emic ja etic (johdannaisia termeistä 

foneeminen, engl. phonemic, ja foneettinen, engl. phonetic) ovat saaneet jalansijaa myös 

liikkeenjohdon kirjallisuudessa, kun tutkijat ovat tiedostaneet eri kontekstien välisen vertailun 

vaikeuden, jolla on olennaisia vaikutuksia myös tutkimusasetelmiin, saatujen tulosten 

yleistettävyyteen ja mahdollisiin analyysin vinoumiin. Strategian ja organisaatiotutkimuksen 

kannalta emic-orientoitunut tutkimus painottaa organisaation sisäistä kuvaa todellisuudesta, 

kun taas etic-tason tutkimuksessa pyritään suhteuttamaan organisaation sisäiset näkemykset 

universaalimmalle kielelle.33  

Hengellisten organisaatioiden strategiatutkimuksen kannalta enemmistö kirjallisuudesta 

noudattaakin etic-näkökulmaa soveltamalla liikkeenjohdon taustasta kumpuavia käsitteitä ja 

teoreettisia malleja lähes sellaisenaan kirkkojen toimintaan, kun taas kirkkojen toimintaa 

sisältäpäin katsovat tutkimukset ovat enimmäkseen kyseisten organisaatioiden omia 

julkaisuja, jotka jäävät liikkeenjohdollisessa mielessä varsin käytännönläheiselle tasolle. 

Yhtenä tärkeimmistä syistä etic-näkökulman painottumiseen on strategiaa tutkivien 

henkilöiden akateeminen orientaatio, johon ei tyypillisesti sisälly teologista asiantuntemusta. 

Toisaalta emic-näkökulman liiallisen painottumisen haasteena on tuloksien heikko 

hyödynnettävyys muilla tieteenaloilla, mikä luo entisestään siiloja eri tutkimushaarojen 

välille. Hengellisten organisaatioiden strategiatutkimuksessa olisikin syytä painottaa 

kulttuurienvälisen liiketoiminnan tutkimuksen tavoin asetelmia, joissa emic-näkökulmasta 

synnytettyä tietoa käännettäisiin etic-näkökulman käsitteille jatkohyödyntämistä varten.34 

Hengellisten organisaatioiden toiminnan sanoittamista strategiatutkimuksen kielelle on 

2000-luvulla julkaistusta kirjallisuudesta käsitellyt Miller, joka pohjaa havaintonsa 

sosiologian kollektiivisen toiminnan (engl. collective action) mallille. Siinä organisaation 

toimintaan osallistuva ”asiakas” mielletään sekä palvelun tuottajaksi että kuluttajaksi. 

Taloustieteen näkökulmasta hengellisen organisaation toimintaan osallistumisesta syntyy siis 

osanottajille positiivisia ulkoisvaikutuksia, joiden mahdollistamiseksi organisaatiot 

motivoivat osallistujiaan ja pyrkivät toisaalta välttämään niin kutsuttua vapaamatkustajan 

 
33 Sinkovics, Penz & Ghauri 2008, 692. 
34 Sinkovics, Penz & Ghauri 2008, 692. 
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ongelmaa sitouttamalla jäseniään.35 Eri hengellisten organisaatioiden välillä vallitsee samaan 

aikaan niukkuutta resursseista, joihin voidaan lukea niin aineelliset ja rahalliset resurssit kuin 

uskontokuntaan kuuluvat jäsenet ja heidän sitoutumisensa taso.36 Kollektiivisen toiminnan 

periaate ja vallitseva resurssikilpailu muodostavat teoreettisen taustan hengellisen 

organisaation strategiatyön tutkimukselle. 

 

2.3 Strategiatyö hengellisissä organisaatioissa 

 

Hengelliset organisaatiot suunnittelevat ja kehittävät toimintaansa muiden organisaatioiden 

tapaan. Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden strategiatyölle on ominaista tietyn 

sektorin sisällä tapahtuva ”yhtenäisten toimien ja prosessien kehittäminen ja toimeenpano”, 

jossa ne ottavat huomioon keskeiset sidosryhmänsä ja toimintaympäristönsä muutokset.37 

Hengellisten organisaatioiden tapauksessa on relevanttia tarkastella markkinatalouden 

analogiana myös niiden välisiä kilpailullisia suhteita ja yksittäisten hengellisten 

organisaatioiden pyrkimyksiä muuttaa oman toimintansa kautta koko hengellistä kenttää 

yhteiskunnassa.38 Sovellettaessa strategiatutkimusta hengellisten organisaatioiden toimintaan 

voidaan luoda kuvauksia esimerkiksi siitä, mitä organisaatiot tavoittelevat strategiatyöllään, 

millaisia strategiatyön menetelmiä niissä käytetään tai millaisia erityispiirteitä niihin liittyy 

verrattuna ei-hengellisiin organisaatioihin.  

Yhteiskunnan eri hengellisistä organisaatioista muodostuvan ”hengellisen sektorin” 

piirissä tapahtuva ulkoisen tason strategiatyö näyttäytyy Millerin mukaan ennen kaikkea 

suhteiden ja toimintamallien määrittelynä sekä hengellisten organisaatioiden välillä että 

ympäröivän yhteiskunnan kanssa (ks. kuvio 2.1).39 Suhteiden muodostaminen ja niiden 

hallinta sekä yhteiskunnallinen toiminta ovat perusteltuja niiden toimintaedellytysten 

turvaamiseksi ja itselleen tärkeisiin poliittisiin tavoitteisiin vaikuttamiseksi. Eri hengellisten 

organisaatioiden välisiin keskinäisissä strategisissa suhteissa Miller tunnistaa kolme tasoa 

riippuen siitä, kuinka samankaltaisia ne ovat: opiltaan ja uskomuksiltaan yhtenevät 

organisaatiot muodostavat liittoumia hyödyntääkseen toiminnassaan suuremman koon 

mahdollistamia skaalaetuja, opiltaan erilaiset mutta toiminnallisesti tai rakenteellisesti 

 
35 Miller 2002, 437. 
36 Miller 2002, 438–439. 
37 Laurett & Ferreira 2018, 883. 
38 Miller 2002, 447. 
39 Miller 2022, 447. 
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samankaltaiset organisaatiot ottavat vaikutteita toistensa toimintatavoista ja saattavat 

hyödyntää toistensa strategisia teemoja, kun taas etäisemmin toisiinsa kytköksissä olevat 

hengelliset organisaatiot keskittyvät yhteistyössään poliittisten tavoitteiden ajamiseen.40 

Yhteistyön lisäksi yksittäiset hengelliset organisaatiot tekevät myös omaa vaikuttamistyötään, 

joka on riippuvaista niiden yhteiskunnallisesta asemasta ja verkostoista. Strategisessa 

mielessä hengellisten organisaatioiden keskinäiset suhteet näyttäytyvätkin ennen kaikkea 

erilaisten yhteistyömahdollisuuksien hyötyjen ja haittojen arviointina sekä synergioiden 

tunnistamisena yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. 

 

 

Kuvio 2.1 Hengellisten organisaatioiden väliset strategiset suhteet.41 

 

Erityisesti vakiintuneiden kirkkojen ja kirkkokuntien suhde yhteiskuntaan on 

monitahoinen ja riippuu vahvasti muun muassa paikallisesta lainsäädännöstä ja kulttuurista. 

Onkin todennäköistä, että yhteiskunnalliset teemat näkyvät hengellisten organisaatioiden 

strategisessa ajattelussa erityisesti silloin, kun niiden asema tunnustetaan julkisoikeudelliseksi 

ja niillä on määriteltyjä yhteiskunnallisia tehtäviä ja velvollisuuksia.42 Hengellisten 

organisaatioiden rooli voi heijastua laajasti yhteiskunnan kehittymiseen: esimerkiksi 

kehitysmaissa niiden levinneisyys, ulottuminen sosiaalisiin verkostoihin ja monipuoliset 

ohjelmat synnyttävät luottamusta kehitysavun saajissa ja edesauttavat valtion 

sosiaalipoliittisten tavoitteiden saavuttamista, kunhan hengelliset organisaatiot hyväksyvät 

 
40 Miller 2002, 450. 
41 Mukaillen Miller 2002. 
42 Kaira 2019, 99–108. 
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valtiovallan legitimiteetin julkisen tilan kontrolloijana ja ottavat yhteiskunnalliset tekijät 

huomioon strategisessa suunnittelussaan.43  

Hengellisten organisaatioiden ulkoiset strategiat liittyvät laajemmin niiden käsityksiin 

tulevaisuudesta ja sen muokkaamisesta. Uskontojen opillisesta käsityksestä nouseva 

tulevaisuudenkuva välittyy myös hengellisten organisaatioiden strategiatyöhön: esimerkiksi 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia-ajattelua koskevassa tutkimuksessa 

strategiassa on havaittu korostuvan luottamus varjelukseen ja johdatukseen, mikä näkyy 

toiveikkaana suhtautumisena tulevaisuuteen, uskonnollisten päämäärien yhteensovittamisena 

tulevaisuudenkuvan kanssa sekä resilienssinä vaikeuksia kohtaan. Toisaalta johdatuksellisuus 

voi kääntyä myös aktiivista suunnittelua vastaan ja näyttäytyä oikeutuksena kyseenalaistaa 

strategiatyö ja jättäytyä aktiivisen kehittämisen sijaan korkeampien voimien haltuun.44 Kirkon 

omissa strategiadokumenteissa tulevaisuuden hahmottaminen sanoitetaan hallinto- ja 

työalarajat ylittävien ilmiöiden tunnistamiseksi sekä yhteisen tulevaisuuskuvan koostamiseksi 

kirkon elämään liittyvistä keskeisistä ilmiöistä ja rakennetekijöistä.45 

Strategiatyön sisäinen näkökulma painottaa puolestaan hengellisen organisaation 

itseymmärrystä ja käsitystä omasta missiostaan suhteessa ympäristöönsä. Sisäisen strategian 

keskiössä oleva organisaation identiteetti kuvaa yhteisön ja sen jäsenten näkemystä, 

kokemusta ja tuntemusta itsestään yhteisölle keskeisten, pysyvien ja muista erottuvien 

piirteiden kautta.46 Organisaation identiteetin rooli yhteisölle keskeisten, pysyvien ja muista 

erottavien tekijöiden määrittelyssä peilautuu strategiassa uniikin kilpailuedun 

muodostamiseen, jossa hengelliset organisaatiot pyrkivät hyödyntämään omaa erityislaatuista 

olemustaan sekä jäsentensä henkilökohtaisia siteitä erottautuakseen ja saavuttaakseen 

jäljittelemättömissä olevan asemansa ja resurssinsa uskonnollisella kentällä.47 Strategisessa 

ajattelussaan hengelliset organisaatiot joutuvatkin määrittelemään toimintaansa sisäisesti 

luodakseen kilpailuetua uskonnollisten toimijoiden kentällä, mutta tekevät samalla yhteistyötä 

toisten hengellisten organisaatioiden kanssa laajemman yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

edistämiseksi.48  

Muiden organisaatioiden tavoin hengelliset organisaatiotkaan eivät edusta pysyviä 

konstruktioita, vaan niissä vaikuttaa monia strategisen tason muutosvoimia. Siinä missä tämä 

 
43 Olarinmoye 2012, 10. 
44 Kaira 2019, 242. 
45 Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2020, 2. 
46 Kaira 2019, 60. 
47 Miller 2002, 441–444. 
48 Miller 2002, 450. 
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kehitys näkyy lyhyellä tähtäimellä organisaation sisäisen identiteetin kirkastamisena ja muista 

erottautumisena, sitä voidaan pidemmällä aikavälillä kuvata organisaation aseman 

vakiintumiseen liittyvänä kehityksenä yksittäisestä ryhmittymästä tai lahkosta vakiintuneeksi 

kirkkokunnaksi (ks. kuvio 2.2). Sisäisessä strategiatyössä traditio ja innovaatio näyttäytyvät 

vastakkaisina ajureina, joiden välille yhteisöt hakevat tasapainoa.  

Vaikka Millerin kuvaus hengellisen organisaation sisäisestä strategiatyöstä kuvaa 

ensisijaisesti organisaation evoluutiota, se tarjoaa mielekkään tarkastelukulman myös 

vakiintuneen hengellisen organisaation jatkuvaan muutokseen. Määritellessään strategiaansa 

ja uusia linjauksiaan hengelliset organisaatiot joutuvat pohtimaan asemaansa ja ansaitsemaan 

uskottavuutta toimintaympäristössään, minkä yhteydessä ne vakiinnuttavat myös 

toimintatapojaan, rakennettaan ja tavoitteitaan käytössään olevien resurssien ja 

sitouttamiskeinojen mukaan.49 Sisäisen kehityksen ja uudistumisen kannalta keskeisessä 

asemassa ovat organisaation alaisten pienempien ryhmittymien käsitykset perinteessä 

pysymisestä ja toisaalta muutostarpeesta: ryhmittyvät tasapainottelevat joustavuuden ja 

tiukkuuden välillä kontekstista riippuen. Paikallisen tason strategiseen määrittelyyn 

vaikuttavat myös johtajien kyky ja halukkuus ajaa muutosta sekä jäsenistön sitoutuneisuus 

toiminnan kehittämiseen.50 Ristiriidat sisäisessä identiteetissä voivat toisaalta aiheuttaa 

pysyviä eroja eri alaryhmien välille, mikä voi johtaa organisaation jakautumiseen. 

 

 

Kuvio 2.2 Hengellisten organisaatioiden sisäisen strategian muotoutuminen.51 

 
49 Miller 2002, 446. 
50 Brown 2009, 132. 
51 Mukaillen Miller 2002. 
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Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tapauksessa organisaation sisäisen strategiatyön 

painotuksia on tarkasteltu yhteisöidentiteettiin pohjautuvan strategia-ajattelun näkökulmasta. 

Väitöskirjassaan kirkon strategia-ajattelua tutkinut Terhi Kaira tunnistaa kaksitoista kirkon 

yhteisöidentiteettiä ilmentävää strategia-ajattelun ominaispiirrettä (ks. taulukko 2.1), jotka 

heijastelevat erilaisista teologisista lähtökohdista nousevia tulkintoja kirkon luonteesta ja 

tehtävästä.52 Keskeisinä johtopäätöksinä Kaira toteaa, että kirkon strategia-ajattelusta välittyy 

vahva lähetystehtäväkeskeisyys, painopiste kirkon yhteisissä strategioissa on siirtynyt 

vahvasta yhteisökeskeisyydestä kohti yksilökeskeisempää ilmaisua, strategisen kielenkäytön 

tyyli on muuttunut lyhyemmäksi ja yksinkertaisemmaksi ja kirkon strategioissa keskitytään 

yhteisöidentiteetin säilyttämiseen ja vahvistamiseen.53  

 

Taulukko 2.1 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia-ajattelun ominaispiirteet ja 

niistä tehdyt johtopäätökset Kairan mukaan54 

Näkökulma Tutkimuksessa löydetyt 

ominaispiirteet 

Tutkimuksessa tehdyt 

johtopäätökset 

Yhteisöidentiteetti 1. Missionaarisuus 

2. Yhteisöllisyys ja osallisuus 

3. Raamattu-uskollisuus 

4. Luterilaisuus ja 

ekumeenisuus 

5. Arvosidonnaisuus 

6. Eskatologisuus 

7. Ekologisuus 

8. Julkisoikeudellisuus 

9. Seurakuntakeskeisyys 

10. Taloudellinen niukkuus 

11. Työntekijäkeskeisyys 

− Kirkko on syntynyt toteuttamaan 

lähetystehtävää 

− Kirkon yhteisistä strategioista 

Meidän kirkko on vaikuttanut 

voimakkaimmin aikasarjansa 

muiden strategioiden 

yhteisöidentiteettiin 

− Painopiste kirkon yhteisissä 

strategioissa on siirtynyt 

vahvasta yhteisökeskeisyydestä 

kohti yksilökeskeisempää 

ilmaisua 

− Strategioiden kirjoittamisen tapa 

on muuttunut  

− Kirkon strategioissa keskitytään 

yhteisöidentiteetin 

säilyttämiseen ja vahvistamiseen 

Visio ja valinnat 1. Sitoutuminen 

tulevaisuudennäkyyn 

2. Vahvistuva jäsentietoisuus 

3. Jumalanpalveluskeskeisyys 

4. Kastelähtöisyys 

5. Monikulttuurisuus 

6. Lähimmäisyys 

− Kirkko vaikuttaa varsin 

sisäänpäin kääntyneeltä 

− Ominaispiirteet nousevat kirkon 

sanoman ja tehtävän ytimestä 

− Kirkon keskeiset strategiset 

valinnat toistuvat aikasarjasta 

toiseen; visioiden saavuttaminen 

 
52 Kaira 2019, 61. 
53 Kaira 2019, 124–126. 
54 Mukaillen Kaira 2019. 
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7. Muuttuvan teknologian 

hyödyntäminen 

8. Rakenteiden joustavuus 

ja muutosten toteuttaminen on 

hidasta 

Strategiaprosessi 1. Synodaalisuus 

2. Analyyttisyys 

3. Asiantuntijavalta 

4. Heikko mitattavuus 

5. Ohjaavuus 

6. Epäsymmetrisyys 

7. Muodon ja kielen selkeys 

8. Luottamus varjelukseen ja 

johdatukseen 

9. Merkityksellisyys 

− Kirkon strategiat näyttäytyvät 

yhteisinä unelmina 

− Strategiaprosessien kuvauksissa 

korostuu pyrkimys 

monimutkaisuuksien hallintaan 

ja varmuuden etsimiseen 

− Kirkon organisaation eri tasoilla 

laaditut strategiat eivät liity 

toisiinsa velvoittavasti 

− Kirkollisten strategioiden kieli 

maalaa ihannekuvia, 

yksinkertaistaa ja virittää 

toiveen muutoksen 

mahdollisuudesta 

− Kirkon strategiatyön juuret 

kiertyvät syvälle kirkon 

perustehtävään ja pastoraaliseen 

johtamiseen 

 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on laadittu varsinaisten strategiadokumenttien 

ohella muutamia julkaisuja strategiatyön toteuttamisesta ja strategiaprosessista. Vaikka kyse 

on yleistajuisesta, ei-akateemisesta strategiakirjallisuudesta, julkaisut antavat viitteitä kirkon 

kontekstissa ominaisesta tavasta hahmottaa strategiaa ja siihen liittyviä kysymyksiä. 

Kirkkohallituksen vuonna 2014 julkaisema Strategiaopas seurakunnille korostaa 

strategiatyön merkitystä kirkon tullessa ympäröivän yhteiskunnan haastamaksi ja 

organisaatioon liittyvien muutosten kohteeksi. Seurakuntien käytännön strategiatyöhön 

laaditussa oppaassa strategiatyöskentely nojaa neljään perustekijään – identiteettiin, paikkaan, 

suuntaan ja toteutukseen – ja kannustaa pitkäjänteiseen, suunnitelmalliseen yhteistyöhön.55 

Kirkollisten strategioiden kokonaisuuteen opas ottaa kantaa toteamalla kirkon strategisen 

johtamisen kentän monipolviseksi ja peräänkuuluttamalla ”yhteisen näyn” välttämättömyyttä: 

 

Seurakunnat eivät ole yksin katselemassa tulevaisuuteen. Kokonaiskirkko, sen työalat, hiippakunnat ja 

kirkolliset järjestöt ovat omissa strategioissaan antamassa virikkeitä seurakuntien suunnitteluun. 

Paikallisista haasteista kertovat maakuntien ja kuntien strategiat. Näihin kannattaa tutustua ennen oman 

strategian laadinnan tai päivittämisen aloittamista. Monet strategiatutkijat ovat todenneet, että mitä 

monimutkaisempi on hallintorakenne, sitä hankalampaa on yhteisen kokonaisstrategian luominen ja 

toteuttaminen. Oman haasteensa seurakuntien strategiseen työskentelyyn tuo siis kirkon monipolvinen 

organisaatiorakenne. Lisäksi kirkko, sen hiippakunnat ja seurakunnat, koostuvat varsin itsenäisistä 

yksiköistä ja työaloista, joiden toimintaa ohjaavat erilaiset tavoitteet, jopa erilainen lainsäädäntö. Tämän 

kaiken keskellä on kuitenkin välttämätöntä säilyttää yhteinen näky. (Jormakka ym. 2014, 8.) 

 
55 Jormakka ym. 2014, 5–24. 
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Kokonaisuudessaan hengellisten organisaatioiden strategiatyö voidaan siis tulkita 

kristillisessä kontekstissa hengellisten arvojen ja missionaarisuuden läpäisemäksi, 

tulevaisuuteen suuntautuneeksi valintojen tekemiseksi ja yhteisen suunnan etsimiseksi. 

Leimallista hengellisen organisaation strategialle on jännitteisyys toisaalta hengellisten ja 

sekulaarien rakenteiden, toisaalta muutoksen ja pysyvyyden välillä vuorovaikutuksessa 

ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Erityispiirteensä hengelliselle organisaatiolle tuovat myös 

tyypillisesti hajanainen valta- ja johtamisrakenne sekä toiminnassa korostuvat hengelliset, 

moraaliset ja yhteisölliset arvot.56 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kontekstissa 

strategiatyö tapahtuu eräänlaisessa hallinnon kolmikannassa, joka koostuu synodaalisesti 

muodostetusta seurakuntahallinnosta ja kirkolliskokouksesta, episkopaalisesti eli piispallisesti 

johdetusta hengellisestä hiippakuntahallinnosta sekä konsistoriaalisesta taloudellis-

hallinnollisena keskushallintoelimenä toimivasta Kirkkohallituksesta.57 Strategian 

toimeenpanon kannalta eri hallintotasojen strategiat voivat ottaa vaikutteita toinen toisiltaan ja 

tarjota tietoa ja ideoita strategiaprosessiin, mutta niillä ei ole velvoittavaa määrittelyroolia. 

 

2.4 Strategia käytäntönä 

 

Hengellisten organisaatioiden ja niiden strategiatyön määrittelyn jälkeen on syytä tarkastella 

tämän tutkimuksen kannalta kriittisiä vakiintuneen strategiakirjallisuuden aloja ja liittää 

hengellisten organisaatioiden strategiatyö osaksi laajempaa strategiatutkimuksen kenttää. 

Avoimen strategian näkökulma sijoittuu strategiakirjallisuudessa osaksi ”strategia 

käytäntönä” -tutkimussuuntausta (engl. Strategy-as-Practice; SaP), joka on kohdistanut 

strategiatutkimuksen huomiota sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja organisaation jäsenten 

toimintaan strategian toteuttamiseksi. Strategia ei siis ole vain organisaation ominaisuus tai 

resurssi, vaan jotakin, jota ihmiset tekevät.58 Käytäntö-sanan käyttö strategiatutkimuksen 

yhteydessä korostaa paitsi sosiologisten teorioiden hyödyntämistä, myös tutkijan pyrkimystä 

lähestyä itse tutkittavien maailmaa ja todellisuutta. Tutkimussuuntaukselle leimallista on 

myös strategiaprosessin lopputulosten ja seurausten mieltäminen pelkkää suoriutumista 

laajemmaksi, tarkastelevana olevien organisaatioiden moninaisuus julkisista ja voittoa 

tavoittelemattomista kaupallisiin sekä painotus yksityiskohtaisiin, laadullisiin 

 
56 Grandy 2013, 619. 
57 Piispainkokouksen työryhmä 2015, 3. 
58 Whittington 2019, 26. 
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tutkimusmenetelmiin.59 Hengellisiä organisaatioita ei tällä kirjallisuudenhaaralla ole juuri 

tutkittu, kuten ei tosin muutenkaan strategiatutkimuksen kentässä. 

Strategian hahmottaminen jokapäiväiseksi sosiaaliseksi vuorovaikutukseksi on tuonut 

strategiakirjallisuuteen paljon sosiaalitieteiden käsitteistöä. Käytäntöjen toistuvuutta ja 

soveltamista tutkinut Paula Jarzabkowski viittaa mikro- ja makrotason käytäntöjen ja 

ilmiöiden vuorovaikutuksessa ”käytäntöjen yhteisöihin”, joita jokaiseen organisaatioon 

muodostuu ja jossa käytänteiden toistaminen ja soveltaminen voidaan tunnistaa jännitteisiksi 

voimiksi.60 Organisaation selviytymisen kannalta onkin kriittistä, missä määrin käytänteitä 

ollaan valmiita soveltamaan ja toisaalta kuinka paljon organisaatio lukittautuu tiettyihin 

käytänteisiin. Syntyvään strategiaan eivät vaikuta vain yksittäiset työntekijät ja heidän 

ajatusmaailmansa, vaan organisaation sisäinen asiantuntijoiden yhteisö ja toimintatavat sekä 

sen ulkopuoliset kulttuuriset, rakenteelliset ja poliittiset olosuhteet. Strategian käytänteet 

muotoutuvat näiden eri sosiaalisten tasojen vuorovaikutuksessa, jossa organisaatio käsittelee 

sen ulkopuolelta tulevia vaikutteita omien rakenteidensa ja kykyjensä varassa. 

Organisaatiotieteissä puhutaankin organisaation absoprtiokyvystä tarkoitettaessa 

organisaation kykyä ottaa vaikutteita ulkopuoleltaan ja syventää osaamistaan kilpailijoistaan 

erottautuviksi kyvykkyyksiksi.61  

Tarkasteltaessa strategiaa sosiaalisena vuorovaikutuksena tutkimuskirjallisuudessa on 

pyritty rajaamaan, mitä toimintaa tulisi tulkita ylipäänsä strategiseksi tai strategiaan 

liittyväksi. SaP-tutkimussuuntauksessa strategian toiminnallista luonnetta kuvaamaan on 

syntynyt käsite strategisointi, joka viittaa paitsi eri ihmisten toimintaan ja vuorovaikutukseen, 

myös niihin käytänteisiin, joita he kulloinkin soveltavat.62 Tätä ihmisten, toiminnan ja 

käytänteiden muodostamaa strategisoinnin kokonaisuutta on hahmotettu 

tutkimuskirjallisuudessa niin sanotulla kolmen P:n mallilla, joka viittaa erilaisten käytänteiden 

(practices), organisaation ja toimialan esimerkillisten toimintatapojen eli praksisten (praxis) 

sekä asiantuntijoiden (practitioners) vuorovaikutukseen.63 Strategiseen työskentelyyn 

osallistuvat ammattilaiset tuottavat ja saavat vaikutteita organisaatiossa ja sen ulkopuolella 

vallitsevista käytänteistä, joita he toiminnassaan muodostavat paikallisiksi toimintavoikseen 

luodessaan strategiaa ja toimiessaan siis strategisoinnin ytimessä.  

 
59 Vaara & Whittington 2012, 6–7. 
60 Jarzabkowski 2004, 536. 
61 Jarzabkowski 2004, 542. 
62 Jarzabkowski, Balogun, & Seidl 2007, 8. 
63 Whittington 2006, 619–620. 
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Richard Whittington on ehdottanut kolmen P:n joukkoon myös neljättä osatekijää, 

strategian erityistä professiota (profession), jolla hän viittaa strategia-ammattilaisten varsin 

rajattuun koulutustaustaan ja erityislaatuiseen tapaan tarkastella ja ratkaista ongelmia. 64 

Vaikka strategia onkin aina organisaatiokohtaista, niiden välillä on samankaltaisuuksia niin 

alalla vallitsevien käytänteiden ja trendien kuin itse asiantuntijoiden ajattelutavan ja 

osaamisen kautta. Kuvio 2.3 havainnollistaa tätä eri tasojen vuorovaikutusta, jossa paikalliset 

toimintatavat muodostuvat ajan kuluessa asiantuntijoiden soveltaessa käytäntöjä oman 

ammattialansa kontekstissa. Toisaalta organisaation sisäiset praksikset vaikuttavat verkostojen 

kautta muihin asiantuntijoihin ja toimialan käytänteisiin, mikä luo tiiviin vuorovaikutuksen 

käytäntöjen kautta tarkastellun strategiatyön kehitykselle. 

 

 

Kuvio 2.3 SaP-tutkimuskirjallisuuden neljän strategian osatekijän vuorovaikutus65. 

 

Strategisointi ja strategian tarkastelu käytäntönä tarjoavat kiinnostavan näkökulman 

siihen, mitä strategia oikeastaan on ja ketkä siihen vaikuttavat. Hengellisten organisaatioiden 

kannalta strateginen ajattelu ja strategian muotoutuminen eivät riipu pelkästään 

organisaatiotason suhteista eri yhteisöjen sekä yhteisöjen ja yhteiskunnan välillä, vaan niihin 

liittyvät oleellisesti myös henkilötason tekijät ja ammatillinen osaaminen. Aiemmissa osioissa 

käsitellyn hengellisten ja ei-hengellisten organisaatioiden vuorovaikutuksen valossa 

esimerkiksi julkishallinnon ja liike-elämän ajattelutavat vaikuttavat myös kirkkoihin, mutta 

niiden soveltamisen kannalta avainasemaan nousevat strategiatyön ammattilaiset ja heidän 

toimintansa. Hengellisissä organisaatioissa työskentelevien koulutustausta nojaa perinteisesti 

organisaatioiden erityislaatuiseen toimintaan ja pitää sisällään määriteltyjä 

 
64 Whittington 2019, 30. 
65 Mukaillen Whittington 2019. 

Aika

Praksis

Käytänteet

Ammattiala (professio)

Asiantuntijat Asiantuntijat Asiantuntijat

KäytänteetKäytänteet

Praksis
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kelpoisuusopintoja, mutta kehittämistehtävien kannalta oleellista on kirkollisten opintojen 

sekä muun johtamisen ja kehittämisosaamisen vuorovaikutus.  

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kontekstissa kirkollisen ja kehittämisosaamisen 

vuorovaikutus näkyy kaikkien työntekijöiden tasolla esimerkiksi kirkollisten ammattien 

ydinosaamiskuvauksissa, joista kirkon missioon tähtäävän yhteisen ydinosaamisen (ks. kuvio 

2.4) yhtenä osatekijänä on työelämä- ja kehittämisosaaminen. Siihen luetaan kestävän 

kehityksen osaaminen, vaikuttamisosaaminen, verkosto-osaaminen ja yhteisöosaaminen, 

joissa painotetaan muun muassa ”taitoa kartoittaa ja analysoida toimintaympäristöä sekä 

hyödyntää ajankohtaista tietoa”, ”kykyä tukea rakentuvia kumppanuuksia, verkostoja ja 

yhteisiä foorumeita sekä sovittaa yhteen erilaisia tavoitteita yhdessä seurakuntalaisten kanssa” 

sekä ”taitoa käyttää verkostojen resursseja tarkoituksenmukaisesti sekä hyödyntää verkostojen 

tuottamia ideoita ja tuotoksia”.66 

 

 

Kuvio 2.4 Kirkon ammattien yhteinen ydinosaaminen Suomen evankelis-luterilaisessa 

kirkossa.67 

 

Samoin kuin yksittäisen seurakunnan vapaaehtoistoiminta riippuu vapaaehtoisista 

itsestään, hengellisen organisaation kyky tulkita ja ottaa vastaan vaikutteita rakentuu ajan 

kuluessa organisaatiossa työskentelevien henkilöiden osaamisesta ja käytänteistä. 

 
66 Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2022b. 
67 Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2022b. 
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Strategiatyössä keskustelu ja ihmisten vuorovaikutus ovat keskeisiä ajattelun ja toiminnan 

kanavoijia, kun eri ammattilaiset muodostavat, kehittävät ja testaavat jokapäiväisessä 

työssään strategisia vaihtoehtoja ja tekevät tulkintoja organisaatiosta ja sitä ympäröivästä 

maailmasta.68 SaP-tutkimussuuntaus painottaakin tämän vuorovaikutuksen ja siihen 

liittyneiden henkilöiden kokemusten tarkastelua, jotta tutkimuksessa muodostuisi riittävän 

rikas ja aito kuva strategiatyöstä. 

 

2.5 Avoin strategia 

 

Strategiakirjallisuus viittaa toistuvasti strategia-ammattilaisiin ja asiantuntijoihin, joiden 

tehtäväksi mielletään strategiaan liittyvien kysymysten parissa toimiminen ja niihin liittyvien 

ongelmien ratkominen.69 Toisaalta strategiatutkimuksessa ollaan yleensä kiinnostuneita 

etenkin johtoportaasta ja keskijohdosta sekä niiden kyvykkyyksistä ja päätöksenteosta, joiden 

myötä organisaatio tekee valintoja toiminnastaan ja resurssiensa käytöstä.70 Strategiaa 

käytäntönä tarkastelevan tutkimussuuntauksen käsitteet ammattilaisista ja professiosta ovat 

omiaan luomaan kuvan strategiasta suljettuna toimintana, johon osallistuu vain rajattu joukko 

koulutettuja asiantuntijoita, jotka varsinkin suuremmissa organisaatioissa ovat selvästi erillään 

organisaation jokapäiväisestä ruohonjuuritason työskentelystä. Kilpailussa selviäminen 

strategisen työskentelyn tavoitteena nojaa vaikeasti jäljiteltävien kyvykkyyksien 

rakentamiseen ja viime kädessä eräänlaisen läpinäkymättömyyden ylläpitämiseen.  

Vastavoimana strategian suljetulle ja sisäänpäin kääntyneellle luonteelle Whittington on 

tuonut esiin avoimen strategian suuntausta, jossa strategisia kysymyksiä tehdään 

läpinäkyviksi niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolella ja jossa eri sisäisiä ja ulkoisia 

sidosryhmiä otetaan mukaan ja osallistetaan strategiatyöhön.71 Strategiatyön kannalta kyse ei 

ole kaksijakoisesta suljetusta tai avoimesta järjestelmästä, vaan ennemmin jatkumosta, jossa 

organisaation strategisen lähestymistavan avoimuus vaihtelee.72 Avoin strategiatyö ei 

merkitse siis jotain, jota organisaatio tekee tai ei tee, vaan erilaisten avoimuuteen liittyvien 

valintojen tunnistamista ja hyödyntämistä organisaation strategiatyössä. 

 
68 Mäki 2019, 61–64. 
69 Whittington 2019, 3–4. 
70 Mäki 2019, 11. 
71 Whittington 2019, 215. 
72 Whittington ym. 2011, 535. 
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Kirjallisuudessa esiintyy kaksi avoimen strategian keskeistä ulottuvuutta, läpinäkyvyys 

(engl. transparency) ja osallistaminen (engl. inclusion), joita voi analogiana verrata 

ikkunoihin ja oviin: strategian läpinäkyvyys merkitsee strategisten kysymysten tekemistä 

näkyviksi ja saavutettaviksi eri kohderyhmille, kun taas osallistamisessa tarjotaan avoimesti 

mahdollisuuksia eri sidosryhmille osallistua strategiatyöhön ja strategisten kysymysten 

käsittelyyn73. Läpinäkyvyys ja osallistaminen voivat puolestaan ulottua sekä organisaation 

sisälle että sen ulkopuolelle muodostaen neljä keskeistä avoimen strategiatyön kontekstia, 

joissa organisaatiot voivat soveltaa erilaisia strategiatyön menetelmiä (ks. kuvio 2.5). 

 

 

Kuvio 2.5 Avoimen strategiatyön neljä areenaa.74 

 

Toinen tapa hahmottaa avoimen strategiatyön luonnetta on tarkastella sitä sen eri 

ilmenemismuotojen kannalta. Julian Birkinshaw tunnistaa avoimen strategian viitekehyksestä 

neljä tunnusomaista käyttötilannetta (ks. kuvio 2.6): uuden tiedon tai strategisen sisällön 

tuottamisen, näkemysten tarjoamisen päätöksenteon tueksi, osallistavan strategian 

toimeenpanon sekä yhteisen ymmärryksen muodostamisen.75 Organisaatiot voivat siis 

hyödyntää läpinäkyvyyttä ja osallistamista strategisten tai operatiivisten prosessiensa eri 

vaiheissa ja tuottaa läpi prosessin sekä sanallista että hiljaista tietoa toimintaympäristöstään. 

Toisaalta avoimen strategiatyön ulottuvuudet ovat kytkeneet strategiaan uusia näkökulmia, 

kuten maineenhallintatyön sidosryhmien parissa organisaation ulkoisen kuvan parantamiseksi 

sekä lisääntyneen sosiaalisen median käytön organisaation avoimuuden lisäämiseksi.76 

 
73 Whittington 2019, 220. 
74 Mukaillen Whittington 2019. 
75 Birkinshaw 2017, 2–4. 
76 Birkinshaw 2017, 3. 
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Kuvio 2.6 Avoimen strategiatyön nelivaiheinen prosessi.77 

 

Avoimen strategian trendeissä organisaatiot oppivat ja ottavat vaikutteita toinen 

toisiltaan samalla kun yleiset odotukset työelämän avoimuudesta kasvavat. Whittington 

hahmottaa keskeisiksi avoimen strategian ajureiksi organisaatioon, kulttuuriin ja teknologiaan 

liittyviä tekijöitä: siinä missä nykyajan toimintaympäristössä on luontaisesti järkevä 

hyödyntää kaikkia saatavissa olevia ideoita, ympäristö itsessään kohdistaa organisaatioihin 

paineita ja odotuksia avoimuudesta, yhä koulutetummat työntekijät ovat itse tietoisempia 

osallistumismahdollisuuksistaan ja halustaan vaikuttaa, lainsäädäntö velvoittaa organisaatioita 

suurempaan avoimuuteen ja informaatioteknologia tarjoaa uusia avoimuuden keinoja.78 

Läpinäkyvyyden ja osallistamisen kasvaessa voidaankin jopa puhua ”rajattomista 

organisaatioista”, jotka verkottuvat yhä tiiviimmin ympäröivän yhteiskunnan ja toinen 

toistensa kanssa. Avoimuuden lisääntyessä strategioiden on yhä vaikeampaa perustua 

luottamuksellisuuteen ja salassapitoon, vaan organisaatioiden on haettava kilpailuetua tiiviisti 

omaan toimintaansa ja hiljaiseen tietoonsa perustuvista kyvykkyyksistään. Erottautuminen 

perustuu tällöin yksityiskohtaisempiin ja hienovaraisempiin ei-jäljiteltäviin ominaisuuksiin ja 

ulottuu vahvemmin aina henkilötasolle asti.79 

Avoimeen strategiaan on viitattu vallankumouksen kaltaisena strategiatyön uuden ajan 

demokratisoitumisena.80 Strategian avoimuuteen liittyy kuitenkin monia haasteita, joiden 

kanssa organisaatiot joutuvat tasapainottelemaan. Julia Hautz, David Seidl ja Richard 

Whittington tunnistavat viisi keskeistä haastetta (ks. kuvio 2.7), jotka kuvaavat sitä, missä 

määrin avointa strategiatyötä onnistutaan hyödyntämään organisaation tarkoitusperien 

 
77 Mukaillen Birkinshaw 2017. 
78 Whittington 2019, 224–233. 
79 Whittington ym. 2011, 540. 
80 Whittington 2019, 221. 
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saavuttamiseen ja millaisia riskejä siihen liittyy81. Vaikka laajempien yleisöjen osallistuminen 

ja strategisten kysymysten avaaminen tarjoavat organisaatioille monia mahdollisuuksia, 

niiden on samalla hallittava avoimuuteen liittyviä riskejä ja riippuvuuksia.  

 

 

Kuvio 2.7 Avoimen strategiatyön keskeiset dilemmat.82 

 

Avoimen strategian johtamista voidaankin kuvata dynaamiseksi prosessiksi, jossa 

organisaatio säätelee läpinäkyvyyttään ja avoimuuttaan suhteessa vallitsevaan tilanteeseen 

muodostaen pidemmällä aikavälillä erilaisia ”strategisia vaiheita”. 83 Organisaatiot eroavat 

tässä suhteessa toisistaan: muun muassa erot organisaation kilpailullisissa ja sääntelyyn 

liittyvissä tekijöissä, elinkaaren vaiheessa, rakenteissa sekä kyvykkyyksissä selittävät erilaisia 

lähestymistapoja avoimuuteen ja sen sääntelyyn. Sopivan avoimuuden tason saavuttaminen 

vaatii organisaatiolta mukautumiskykyä, aiempien toimenpiteiden kriittistä arviointia sekä 

lähestymistavan muuttamista uuden tiedon valossa.84 Läpinäkyvyyden ja osallistamisen 

saavuttaminen riippuu viime kädessä toki myös henkilöiden omista kyvykkyyksistä. 

Avoimen strategian onnistumisen kannalta keskeiseksi ominaisuudeksi nouseekin 

organisaation eri jäsenten refleksiivisyys eli kyky pohtia ja oppia kokemuksistaan, tarttua 

mahdollisuuksiin ja soveltaa käytänteitä tarkoituksenmukaisella tavalla.85 Osallistuminen ja 

 
81 Hautz ym. 2016, 8–12. 
82 Mukaillen Hautz ym. 2016. 
83 Hautz ym. 2016, 13–14. 
84 Hautz ym. 2016, 16. 
85 Whittington 2019, 235. 
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sitoutuminen eivät jakaudu tasaisesti, vaan kokemukset internetin kautta tehdystä avoimesta 

kehitystyöstä ovat osoittaneet aktiivisuuden vaihtelevan hyvin epätasaisesti osallistujien 

keskuudessa aktiivisimman prosentin vastatessa parhaimmillaan lähes kaikista 

muokkauksista. Menestyksekäs avoimen strategian johtaminen vaatii seurantaa, sitouttamista, 

tukemista ja opastamista. Yhteisten pelisääntöjen ohella organisaation täytyy olla myös 

valmis tekemään investointeja ja panostamaan strategiatyöskentelyyn.86 

Hengellisten organisaatioiden toiminnan kannalta avoimen strategian periaatteissa on 

paljon ilmeistä ja luonteenomaista: vapaaehtoisuuteen ja yhteisöllisyyteen nojaavat 

seurakunnat ovat esimerkkejä ympäristöistä, joissa avointa strategiatyötä on todennäköisesti 

hyvin luontaista harjoittaa ja jossa ihmiset odottavatkin voivansa osallistua strategian 

ideointiin, päätöksentekoon ja toimenpanoon. Hengellisten organisaatioiden hyödyksi koituu 

myös niiden jäsenten vahva sitoutuminen organisaatioon ja sen missioon: avoimen strategian 

vastuuttamisen kannalta sitoutuneelle ja sisäisesti motivoituneelle joukolle on helpompi 

tarjota vastuuta, joskin vapaaehtoiset voivat kokea merkittävästä vastuusta myös paineita. 

Avoimen strategian toisen tunnuspiirteen eli osallistamisen kanssa läheinen termi onkin 

osallisuus, ja toisaalta valtauttamisen (engl. empowerment) käsite esiintyy avoimen strategian 

kirjallisuudessa esimerkiksi Hautzin ym. esittelemien dilemmojen kuvauksissa.87 Avoimeen 

strategiatyöhön osallistuminen voi itsessään merkitä siihen osallistuville henkilöille hyvin 

monenlaisia asioita, minkä vuoksi keskusteluun avoimesta strategiatyöstä liittyvät vahvasti 

myös vuorovaikutus ja henkilökohtaiset merkityksellisyyden kokemukset. 

Yhteisöllistä ymmärrystä lisäävässä pohdinnassa tarvitaan tiiviiden yhteisöjen lisäksi 

hieman etäämpänä tai jopa yhteisöjen ulkopuolella toimivien näkemyksiä, jotta organisaatio 

tiedostaa myös ulkoiset tekijät toiminnassaan eikä rajoitu refleksiivisyydessään pelkästään 

sisäisen koheesion voimaan. Avoimen strategiatyön johtaminen ja toimivien käytänteiden 

muodostaminen asettaa puolestaan haasteita organisaation johdolle, jotta jäsenten ja 

sidosryhmien aktiivisuus koituisi organisaation hyödyksi ja jotta organisaatio kykenisi 

hallitsemaan avautumistaan ilman merkittäviä kielteisiä oheisvaikutuksia. Hengellisten 

organisaatioiden maailmassa puhutaan paljon aktiivisesta kansallisesta ja kansainvälisestä 

verkostoitumisesta ja vaikuttamistyöstä.88 Huomionarvoista kuitenkin on, että avoimen 

strategiatyön näkökulmasta avautuminen ei liity niinkään organisaation omien tavoitteiden 

edistämiseen ja lobbaamiseen, vaan ulkopuolisen tiedon hyödyntämiseen kehittämistyössä.   

 
86 Whittington 2019, 238–244. 
87 Hautz ym. 2016, 11. 
88 Clarke 2006, 845. 
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteutus 
 

”Koko historiansa ajan kirkko on tähyillyt tuntemattomaan tulevaisuuteen 

rohkeasti ja toiveikkaana. Strategiatyöskentelyssä liitymme tuohon visionäärien 

joukkoon. Ovet auki -strategiassa nykyisyys ja tuleva, pysyvyys ja muutos 

kietoutuvat toisiinsa. Luotamme, että kirkon uudistuminen jatkuu Jumalan armon 

varassa. Ovi tulevaisuuteen on auki.” 

(Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Ovet auki: Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon strategia vuoteen 2026, 2020) 

 

3.1 Tutkimustehtävä 

 

Tämä tutkimus tarkastelee hengellisessä organisaatiossa tehtävää strategiatyötä avoimen 

strategian viitekehyksestä käsin. Tutkimustehtävänä tutkitaan, miten avoimen strategian 

kahden perustekijän, läpinäkyvyyden ja osallistamisen, koetaan toteutuvan yksittäisessä 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiahankkeessa. Tarkempina tutkimuskysymyksinä 

selvitetään, 

 

1) miten tapausesimerkiksi valitussa strategiahankkeessa mukana olleet 

asiantuntijat kuvailevat kirkossa tehtävää strategiatyötä esimerkkihankkeen 

kautta, 

2) miten asiantuntijat kokevat läpinäkyvyyden ja osallistamisen toteutuvan 

esimerkkihankkeessa, sekä 

3) millaisten tekijöiden asiantuntijat arvioivat edesauttaneen läpinäkyvyyden ja 

osallistamisen toteutumista erityisesti esimerkkihankkeessa. 

 

Tutkimuskysymykset pohjautuvat avoimen strategian teoriaan ja keskittyvät Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon Milleniaalien kirkko -strategiahankkeeseen asiantuntijan roolissa 

osallistuneiden haastateltavien kokemuksiin avoimen strategian keskeisten tunnusmerkkien 

ilmenemisestä ja toteutumisesta kyseisessä esimerkkihankkeessa. Whittingtonin ym. 

määrittelyä seuraten läpinäkyvyys (engl. transparency) mielletään ”organisaation strategiaa 

koskevan tiedon näkyvyydeksi”, joka voi toteutua joko strategiaprosessin aikana tai 

viimeistään sen valmistuessa. Vastaavasti osallistaminen (engl. inclusion) viittaa 

”osallistumiseen organisaation strategiseen keskusteluun” eli organisaation strategian 
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kehittämistä koskevan tiedon, näkemysten ja ehdotusten jakamiseen.89 Läpinäkyvyyttä ja 

osallistamista käsitellään tässä tutkimuksessa kirjallisuuden pohjalta lähtökohtaisesti 

tavoiteltavina asioina, minkä vuoksi tutkimuskysymyksissä viitataan ”edesauttamiseen”. 

Avoimen strategian näkökulma strategiatyöhön ei rajoitu pelkästään yksittäisen 

hankkeen mikrotason strategisointiin, vaan se tarjoaa mahdollisuuksia kuvata strategiatyöhön 

liittyviä rooleja ja käytänteitä myös laajemmalla tasolla.90 Tässä suhteessa tutkimustehtävä 

keskittyy tunnistamaan ja erittelemään hengellisen organisaation strategiatyöhön 

osallistuneiden asiantuntijoiden kokemuksia kirkossa tehtävästä strategiatyöstä sekä 

pohtimaan läpinäkyvyyteen ja osallistavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimusotteessa 

painottuu monitieteellisyys teologiaa ja strategiatutkimusta yhdistettäessä. 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kautta perehdytään kirkossa tehtävän strategiatyön 

laajempaan kontekstiin säilyttäen tutkimuskohteena kuitenkin valitun esimerkkihankkeen, 

jonka kautta haastateltavat pohtivat kokemuksiaan ja joka taustana yhdistää haastateltavia. 

Laajemman strategiatyön läpikäynti auttaa myös tunnistamaan, missä määrin uniikkina 

haastateltavat pitävät esimerkkihankkeen työskentelytapoja ja millaisia mahdollisia 

kehityskulkuja kirkossa tehtävään strategiatyöhön on heidän kokemuksiensa perusteella 

liittynyt. Toinen ja kolmas tutkimuskysymys keskittyvät puolestaan esimerkkihankkeeseen ja 

tarkastelevat avoimen strategian kirjallisuudessa käytettyä kahta rakennetekijää, 

läpinäkyvyyttä ja osallistamista erityisesti kyseisessä hankkeessa.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole arvioida kirkon strategiatyön tai yksittäisen 

hankkeen onnistumista läpinäkyvyyden tai osallistavuuden kannalta, vaan tunnistaa 

läpinäkyvyyden ja osallistavuuden ilmenemismuotoja ja niitä edistäviä tekijöitä yksittäisessä 

hankkeessa ja heijastaa niitä esimerkkihankkeen kautta kirkon laajempaan strategiatyöhön. 

Haastattelemalla kehittämisen asiantuntijarooleissa työskenteleviä kirkon työntekijöitä, joista 

osalla on työtaustaa myös kirkon ulkopuolelta, on mahdollista analysoida, millaiseksi he 

kuvailevat kirkossa tehtävää strategiatyötä ja minkälaisia asioita tai mahdollisia erityispiirteitä 

he siihen liittävät organisaation sisäisestä näkökulmasta käsin. Tutkimustehtävä ottaa 

huomioon luvussa 2.4 esitellyn neljän P:n mallin mukaisesti esiin sekä strategian asiantuntijat 

(engl. practitioners) ja heidän ammattialansa (engl. profession) että organisaatiossa ja 

toimialalla vallitsevat käytänteet (engl. praxis ja practice) osana strategiatyötä. 

 

 
89 Whittington ym. 2011, 536. 
90 Whittington ym. 2011, 541. 
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3.2 Metodologia 

 

Koska tässä tutkimuksessa lähestytään hengellisten organisaatioiden strategiatyötä 

sosiokonstruktivistisesta näkökulmasta käsin sosiaalisena ja vuorovaikutteisena toimintana, 

avoimeen strategiaan liittyvien ilmiöiden toteutumista tutkitaan laadullisin menetelmin, joissa 

korostuvat merkitysten etsiminen, tutkijan toiminen pääasiallisena tutkimusvälineenä, 

induktiivinen tutkimusprosessi sekä pyrkimys sisällöltään rikkaisiin kuvauksiin.91 Keskeisenä 

tutkimusmenetelmänä hyödynnetään lähdeaineiston laadullista sisällönanalyysiä, jossa 

luodaan induktiivisesti aineistoa kuvaavia teemoja ja käsitteitä sekä pyritään johtopäätösten 

muotoilun yhteydessä ymmärtämään, mitä asiat tutkittaville itselleen merkitsevät.92 

Tutkimuksen lähdeaineisto koostuu kuuden Milleniaalien kirkko -hankkeen 

strategiatyöhön osallistuneen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työntekijän haastattelusta. 

Haastateltavat toimivat haastatteluhetkellä kehittämiseen painottuvissa asiantuntijatehtävissä 

joko Kirkkohallituksen, hiippakunnan tai yksittäisen seurakunnan tai seurakuntayhtymän 

tasolla. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina eli teemahaastatteluina93, 

jotka pohjautuivat tietyille etukäteen valituille teemoilla ja niihin liittyville tarkentaville 

kysymyksille. Teemahaastattelut antoivat vuorovaikutteisten haastattelutilanteiden myötä 

erityistä painoarvoa haastateltavien omille tulkinnoille ja heidän eri asioille liittämilleen 

merkityksille.94  Haastateltavien pienestä määrästä ja heidän erityisestä asiantuntemusalastaan 

johtuen tulokset anonymisoitiin tutkimuksen eettisyyden takaamiseksi ja asianomaisten 

henkilöllisyyden suojelemiseksi. Koska haastateltavat osallistuivat tutkimukseen 

asiantuntijaroolissa, käsiteltäviä teemoja ei voi pitää erityisen arkaluontoisina tai 

henkilökohtaisina, mikä olisi vaatinut tarkempaa tutkijan omaan positioon tai haastateltavien 

turvallisuuteen liittyvää pohdintaa. Haastattelurunko on esitetty liitteessä 1. 

Haastatteluiden laaduntarkkailun näkökulmasta kaikki haastattelut toteutettiin 

samankaltaisissa olosuhteissa, äänitallenteet litteroitiin ja haastateltavat valittiin siten, että 

edustetuksi tuli eri kirkon tehtävissä ja organisaatiotasoilla työskenteleviä henkilöitä, joilla oli 

työtehtäviensä kautta kokemusta kirkossa tehtävästä strategiatyöstä. Tekijä tarkistutti 

tulkintojaan haastateltavilla tulosten uskottavuuden määrittelemiseksi, ja useilla 

haastateltavilla esiintyi keskenään eri haastatteluissa myös samankaltaisia päätelmiä, mikä voi 

kertoa tutkimuksen reliaabeliuudesta tai siitä, että samanmieliset haastateltavat ymmärsivät 

 
91 Merriam 2002, 4–5. 
92 Tuomi & Sarajärvi 2017, 94–95. 
93 Tuomi & Sarajärvi 2017, 65. 
94 Hirsjärvi & Hurme 2008, 48. 
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kysymykset samalla tavalla.95 Haastatteluaineiston tulkinnassa hyödynnettiin myös 

haastateltavien itsensä tarjoamaa tausta-aineistoa esimerkiksi yksittäisten projektien nimien 

tai käsitteiden ymmärtämiseksi sekä haastateltavien esimerkkien havainnollistamiseksi. 

Haastatteluaineiston analysointi perustui aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

kolmivaiheeseen prosessiin96 eli aineiston pelkistämiseen (redusointi), ryhmittelyyn 

(klusterointi) sekä teoreettisten käsitteiden luomiseen (abstrahointi). Ensimmäisessä 

vaiheessa haastattelujen litteraatit pelkistettiin etsimällä niistä tutkimustehtävää kuvaavia 

ilmaisuja97, jotka liittyivät esimerkiksi avoimen strategian periaatteisiin (mm. läpinäkyvyys, 

avoimuus ja osallistaminen) tai strategiatyön keskeisiin rakenneosiin ja menetelmiin (mm. 

tavoitteet, mittarit, organisaatio ja johtaminen). Näin aikaansaadun datan pelkistämisen 

jälkeen aineistoa ryhmiteltiin etsimällä siitä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaavia 

käsitteitä ja jaottelemalla samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet tietyiksi alaluokiksi98, kuten 

esimerkiksi organisaation hierarkiaa tai avointa tiedonjakoa kuvaaviksi ilmauksiksi.  

Luokittelua jatkettiin yhdistelemällä alaluokkia pääluokiksi sekä lopulta kolmeen 

yhdistävään luokkaan, jotka olivat yhteydessä itse tutkimustehtävään99: kirkossa tehtävän 

strategiatyön sekä sen läpinäkyvyyden ja osallistamisen kuvauksiin. Huomionarvoista on se, 

että tulosten kuvaamisessa avoimen strategian viitekehys jäsentyi eri tavalla kuin 

tutkimuskysymyksissä – sen sijaan, että jaottelu tapahtuisi ilmentymien ja edesauttavien 

tekijöiden mukaan, haastatteluaineistosta nousi vahvemmin jako itse läpinäkyvyyden ja 

osallistamisen välille, joita haastateltavat erittelivät omina kokonaisuuksinaan. Luokittelun 

jälkeen pelkistettyä ja ryhmiteltyä aineistoa käsitteellistettiin erottamalla tutkimuksen 

kannalta olennainen tieto ja muodostamalla valikoidun tiedon perusteella teoreettisia 

käsitteitä100. Teoreettisina tuloksina tutkimuksessa tuotettiin yhdistävien luokkien 

johtopäätösten lisäksi strategiatyön tasapainottelua kuvaava viiden ulottuvuuden malli. 

 Tutkimustulosten esittelyn yhteydessä luvussa 4 aineistosta esiin nousseita löydöksiä 

sekä niistä tehtyjä havaintoja ja analyysia on havainnollistettu kolmen kuvion avulla (ks. 

esimerkkinä kuvio 3.1), jotka esittävät eri dataluokkien suhteita toisiinsa. Analyysin 

tavoitteena oli laadullisen sisällönanalyysin mukaisesti edetä ”empiirisestä aineistosta kohti 

käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä”101 ja sitä kautta tunnistaa 

 
95 Hirsjärvi & Hurme 2008, 189. 
96 Tuomi & Sarajärvi 2017, 91. 
97 Tuomi & Sarajärvi 2017, 92. 
98 Tuomi & Sarajärvi 2017, 92. 
99 Tuomi & Sarajärvi 2017, 93. 
100 Tuomi & Sarajärvi 2017, 93–94. 
101 Tuomi & Sarajärvi 2017, 94. 
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haastatteluaineistosta tutkimustehtävän ja tutkimuskysymyksien valossa merkityksellisiä 

teemoja. Selkeyttämisen vuoksi päädyttiin kolmiportaiseen esitystapaan, jossa 

oikeanpuoleisin taso kuvaa tutkimusaineistosta klusteroinnin kautta nousseita yläluokkia, 

keskimmäinen taso pääluokkia ja kolmas, vasemmanpuoleisin taso yhdistäviä luokkia, jotka 

muodostavat keskeiset tutkimustulokset. Tutkimusaineistosta eriteltiin lisäksi huomioita 

avoimen strategiatyön menetelmistä, joista rakennettiin tutkimuskirjallisuuteen peilaten viiden 

tasapainoteltavan ulottuvuuden malli (ks. kuvio 4.4 seuraavassa luvussa). 

 

 

Kuvio 3.1 Esimerkki aineiston klusteroidusta esitystavasta. 

 

Haastatteluaineiston lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin tausta-aineistona lisäksi 

Milleniaalien kirkko -hankkeen projekti- ja ohjausryhmien omaa materiaalia, kuten esityksiä, 

muistioita, tutkimuksia ja raportteja (esimerkkejä liitteessä 2). Aineisto oli tallennettuna 

hankkeen sähköiseen Microsoft Teams -työtilaan, johon tutkielman tekijä sai pääsyn. Tätä 

aineistoa ei kuitenkaan analysoitu systemaattisesti, vaan sen tarkoituksena oli tukea 

haastatteluissa esiin nousseiden asioiden tulkintaa ja taustoittaa hankkeen etenemistä ja 

tavoitteita. Projektiaineiston puoliavoimen luonteen takia siihen viitataan tässä tutkielmassa 

vain yhtenä kokonaisuutena, ei erillisten asiakirjojen tarkoilla nimillä. 

 

YläluokkaPääluokkaYhdistävä luokka
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3.3 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

 

Tutkimuksen laatua ja luotettavuutta arvioidaan tyypillisesti sen validiteetin ja reliabiliteetin 

eli pätevyyden ja toistettavuuden kautta.102 Sosiaalisessa empiirisessä tutkimuksessa ja 

erityisesti tapaustutkimuksessa, jota tämä tutkimus edustaa, tutkimuksen laatua arvioitaessa 

voidaan soveltaa neljää kriteeriä: aineistovaliditeettia, joka kuvaa tutkimusaineiston 

pätevyyttä ja sitä, kuinka hyvin aineiston analysointimenetelmä vastaa tutkimusaineistoa, 

sisäistä validiteettia, joka tarkastelee empiirisessä tutkimuksessa saatujen tulosten tai 

muuttujien välisten erojen kausaalisuuden arviointia, ulkoista validiteettia, jossa arvioidaan 

tutkimustulosten yleistettävyyttä, sekä reliabiliteettia, joka ilmaisee sen, miten luotettavasti ja 

toistettavasti käytetyt tutkimusmenetelmät mittaavat haluttua ilmiötä.103  

Laadullisen tutkimuksen tapauksessa erityisesti tutkimuksen toistettavuusvaatimusta 

kohtaan on esitetty kritiikkiä sen taustasta määrällisessä tutkimuksessa104, mutta toisaalta 

laadullisessa metodikirjallisuudessa on painotettu mainittujen käsitteiden soveltamista ja 

tulkitsemista nimenomaan metodispesifistä kontekstista käsin105. Tämän tutkimuksen kannalta 

reliabiliteettia käsitellään yleisenä tavoitteena suorittaa tutkimus niin läpinäkyvästi ja 

systemaattisesti, että toisella tutkijalla olisi saman aineiston, metodologian ja teoreettisen 

osaamisen perusteella periaatteessa mahdollisuus päätyä samankaltaisiin lopputuloksiin. 

Tapaustutkimuksen yhteydessä tutkija voi eri tavoin lisätä tutkimuksensa validiteettia ja 

reliabiliteettia käyttämällä johdonmukaisia ja harkittuja tutkimusmenetelmiä. Taulukossa 3.1 

on esitetty yhteenveto tapaustutkimukseen hyvistä käytänteistä Robert K. Yinin tunnettua 

tapaustutkimuksen opasta mukaillen ja luonnehdittu niiden käyttöä tässä tutkimuksessa. 

 

Taulukko 3.1 Tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin edistäminen case-tutkimuksessa106 

Kriteeri Case-tutkimuksen menetelmä Hyödyntäminen tässä 

tutkimuksessa 

Sisältövaliditeetti − Useiden eri lähteiden käyttö 

− Perusteluiden linkittäminen 

toisiinsa 

− Avaininformanttien 

hyödyntäminen tulosten 

arvioinnissa 

− Tutkimusaineistoa kerättiin 

systemaattisesti monesta 

lähteestä 

− Havainnoista keskusteltiin 

informanttien kanssa  

 
102 Tuomi & Sarajärvi 2017, 119. 
103 Yin 2018, 42–43. 
104 Tuomi & Sarajärvi 2017, 119. 
105 Tuomi & Sarajärvi 2017, 120. 
106 Mukaillen Yin 2018, 41. 
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Sisäinen 

validiteetti 
− Samankaltaisuuksien 

tunnistaminen (engl. pattern 

matching) 

− Selitysten rakentaminen 

− Kilpailevien selitysten 

huomioiminen 

− Loogisten mallien käyttö 

− Haastatteluaineisto koodattiin 

systemaattisesti 

− Aineistosta tunnistettiin 

toistuvia yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia 

− Löydöksistä rakennettiin 

teoreettisia malleja 

Ulkoinen 

validiteetti 
− Teorian hyödyntäminen 

yksittäisissä 

tapaustutkimuksissa (engl. 

single-case studies) 

− Tutkimuksen suunnittelu 

pohjautui aiempaan 

kirjallisuuteen 

− Löydöksiä analysoitiin 

tutkimuskirjallisuuden valossa 

Reliabiliteetti − Tutkimus- ja 

haastattelusuunnitelman käyttö 

− Tutkimustietokannan 

rakentaminen 

− Analyysin rakentaminen 

evidenssiketju säilyttäen 

− Aineistoa kerättiin 

systemaattisesti ja 

suunnitelmallisesti  

− Haastatteluäänitteet, 

taustamateriaalit ja 

muistiinpanot järjesteltiin 

tutkijan sisäiseen tietokantaan 

− Analyysi perustui 

systemaattiseen tarkasteluun 

 

Taulukossa 3.1 kuvaillut tapaustutkimuksen neljä laatukriteeriä vaikuttivat kauttaaltaan 

tutkimuksen suunnitteluun ja rajaukseen sekä tutkimusmenetelmien käyttöön. Erityistä 

huomiota tapaustutkimuksen osalta onkin suunnattava datan keräämiseen ja analysoitiin.107 

Tutkimuksen suunnittelun kannalta kriittistä oli sopivan tapausesimerkin valinta ja siihen 

syvällisesti tutustuminen. 

 

3.4 Tapaustutkimuksen valinta ja taustoitus 

 

Tämä tutkimus edustaa toteutustavaltaan niin kutsuttua yksittäistä tapaustutkimusta (engl. 

single-case study), jossa tarkastelu keskittyy yhteen tapausesimerkkiin ja sen esiintymiseen 

yksittäisessä kontekstissa. Yksittäisen tapauksen käyttö on perusteltavaa muun muassa silloin, 

kun tutkittava tapausesimerkki on teorian kannalta erityisen kriittinen, jollain tapaa 

äärimmäinen tai erityistapaus tutkittavasta ilmiöstä, tyypillistä tilannetta edustava, uuden 

datalähteen tai ilmiön kannalta paljastava tai hyödyntää pitkittäistutkimusta jonkin ilmiön 

tutkimiseksi pidemmässä ajallisessa kontekstissa.108  

 
107 Yin 2018, 47. 
108 Yin 2018, 47–51. 
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Tapaustutkimuksen valintaan vaikutti tutkimuskontekstiksi rajatun Suomen evankelis-

luterilainen kirkon strategiatyön tilanne. Kirkko laatii tulevaisuuttaan koskevia kirjallisia 

strategioita määrätyin väliajoin, joista tutkimuksen kirjoitushetkellä uusin virallinen 

strategiajulkaisu Ovet auki (2020) on Kirkkohallituksen täysistunnon syyskuussa 2020 

hyväksymä kirkon strategia vuoteen 2026. Strategiakausi on nykyistä edeltävän strategian 

Kohtaamisen kirkko (2014) tavoin kuusivuotinen, ja sen laadinnasta on vastannut 

Kirkkohallituksen täysistunnon asettama 13-henkinen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on 

toiminut Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo. Ohjausryhmän työtä on tukenut 

valmisteleva työryhmä, jonka lisäksi strategiaprosessiin ovat osallistuneet piispankokous sekä 

kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunta.109 

Ovet auki -strategian johdanto-osa kuvaa strategiakauden 2020–2026 lähtötilannetta 

sekä strategiatyössä noudatettuja menetelmiä ja periaatteita. Strategian kerrotaan pohjautuvan 

kirkon organisaation ja työalat läpileikkaavien ilmiöiden tunnistamiseen sekä niistä 

nousevaan yhteiseen tulevaisuuskuvaan. Teksti viittaa useaan otteeseen avoimen strategiatyön 

piirteisiin, kuten kuulemisten järjestämiseen, työntekijätapaamisiin osallistumiseen, kyselyjen 

toteuttamiseen ja modernin viestintäteknologian hyödyntämiseen.110 Lisäksi se mainitsee 

strategiatyön perusperiaatteina eksplisiittisesti avoimuuden, laajapohjaisuuden ja 

monipuolisen valmistelun: 

 

Kirkon yhteinen strategia perustuu kirkon tulevaisuuden kannalta olennaisten, hallinto- ja työalarajat 

ylittävien ilmiöiden tunnistamiseen. Strategian taustaksi on koostettu yhteinen tulevaisuuskuva, jonka 

pohjalta nousee kirkon elämään liittyviä keskeisiä ilmiöitä. Kuvan muodostamisessa on hyödynnetty 

viime vuosina työskennelleiden kirkon tulevaisuustyöryhmien työtä, kirkon omia ja muiden tahojen 

tuottamia tilastoja sekä laajasti eri toimijoiden tulevaisuusmateriaalia. Työskentelyn aikana on järjestetty 

kuulemisia ja seurattu tulevaisuuskeskusteluja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi on osallistuttu kirkon 

työntekijätapaamisiin ja toteutettu kyselyjä. Kiinnostavan tausta-aineistokokonaisuuden muodostaa 

kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleihin laaditut vaaliohjelmat. Perusperiaatteena on ollut 

avoimuus, laajapohjaisuus sekä monipuolinen valmistelu. Strategiaa laadittaessa on haluttu kuulla 

erilaisten ihmisten näkemyksiä kirkosta ja sen tulevaisuudesta. Joiltain osin työskentelyssä on kiinnitytty 

kirkon aikaisempiin yhteisiin strategioihin. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2020, 2–3; 

alleviivaukset tekijän.) 

 

Kirkon virallisen strategiadokumentin avoimeen strategiaan viittaavat sanamuodot ja 

painotukset tarjoavat siis relevantin lähtökohdan hengellisen organisaation strategiatyön 

tarkasteluun avoimen strategian viitekehyksestä käsin: kirkko asettaa strategiatyönsä 

avoimuudelle kunnianhimoisia tavoitteita tulevaisuutensa kannalta haastavassa tilanteessa, 

jossa sen relevanssi ja vaikutusmahdollisuudet suomalaisessa yhteiskunnassa tulevat 

 
109 Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2022c. 
110 Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2020, 2. 
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haastetuiksi monella eri tavalla. Samalla kirkon strategiset kuvaukset painottavat 

moniäänisyyden merkitystä, mikä voidaan nähdä paitsi eri viiteryhmien osallistamisena 

strategiatyöhön, myös laajemmin peräänkuulutuksena avoimemmalle vuoropuhelulle ja eri 

näkemyksien kuuntelemiselle liittyen kirkon kantaan yhteiskunnallisia kysymyksiä koskien.  

Strategiadokumentin tavoitteita peilaten Kirkkohallituksen hyväksymän strategian 

odotetaan edesauttavan organisaation kykyä suunnitella tulevaisuuttaan eri organisaatiotasot 

läpäisten: se ”tukee strategista suunnittelua kirkon kaikilla tasoilla, kirkon toimijoiden välistä 

yhteistyötä ja keskustelevaa toimintakulttuuria”.111 Kirkon hallinnon eri tasojen ja eri puolilla 

maata sijaitsevien hallintoyksiköiden välisen vuoropuhelun toteuttamisessa tuomiokapituleilla 

on tärkeä rooli alueellisen näkökulman huomioimisessa. Hiippakunnille määritellään kirkon 

strategiatyössä kolme keskeistä tehtävää: ”(1) pitää esillä kirkon yhteistä strategiaa 

hiippakunnallisissa tapahtumissa ja koulutuksissa, (2) tukea seurakuntia paikallisissa 

strategiaprosesseissa ja (3) laatia tuomiokapitulien omat toimintalinjaukset niin, että ne 

huomioivat yhteisen strategian linjaukset”.112 Koko maan laajuisen organisaation strategian 

sisäänrakennettuna haasteena onkin kyetä löytämään sopiva tasapaino yhtenäisille linjauksille 

ja toimintatavoille sekä joustavuudelle, joka huomioi alueelliset erot ja erityispiirteet. 

Siinä missä 24-sivuinen varsinainen strategiadokumentti tausta-aineistoineen edustaa 

strategian taustoitusta ja ylätason tulevaisuudenkuvaa, strategiatutkimuksen kannalta on 

tarkoituksenmukaista rajata tarkastelua yksittäiseen strategiseen hankkeeseen, jolla on 

määritelty kesto, suppeampi aineisto ja nimetyt vastuuhenkilöt. Kirkon strategiset hankkeet 

ovat sen keskusorganisaation määrittelemiä projekteja laajemman strategian toteuttamiseksi ja 

edistävät strategiassa määriteltyjen valintojen ja priorisointien toteutumista helpommin 

yksilöitävinä kokonaisuuksina. Tutkimuksen kirjoitushetkellä kirkossa oli käynnissä kaksi 

strategista hanketta, Kaste ja kummius sekä Milleniaalien kirkko, joiden tehtävänä oli etsiä 

vaihtoehtoja kuusivuotisstrategiassa esitettyihin haasteisiin liittyen eri ikäryhmien 

tavoittamiseen ja kirkon jäsenenä olon merkityksellisyyteen eri elämänvaiheissa. Hankkeet 

nimettiin kirkon verkkosivuilla erityisesti osaksi Ovet auki -strategian jalkauttamista.113 

Tapausesimerkiksi valittua Milleniaalien kirkko -strategiahanketta voidaan pitää 

edustavana erityisesti sen ajankohtaisuuden, merkittävyyden, erikseen korostetun aseman ja 

siihen kohdennettujen resurssien suuren määrän takia. Hanke liittyy kirkon jäsenyys- ja 

kastetilastoissa havaittuun pidempiaikaiseen laskevaan trendiin sekä Ovet auki -strategiassa 

 
111 Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2022e. 
112 Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2022c. 
113 Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2022d. 
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tehtyyn linjaukseen milleniaalisukupolvea koskevan tutkimuksen laatimisesta. Milleniaalien 

kirkko on resurssinäkökulmasta merkittävä, sillä se edustaa yhtä kolmesta suuremmasta 

hankkeesta, jolle kirkolliskokous on myöntänyt erillisrahoitusta ja joka tarkastelee kirkon 

toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittisiä kysymyksiä.  

Hankkeen taustalla on aiempi tutkimuskokonaisuus Kaste ja kummius, jonka 

jatkotyöstöä varten Kirkkohallituksessa laadittiin projektiehdotus Aikuinen usko ja jäsenyys 

tarkastelemaan erityisesti 15–40-vuotiaiden kristittyjen identiteettiä, jäsenyyskokemuksen 

vahvistumista ja jäsenviestintää sekä erilaisten yhteisöjen syntymisen vahvistamista 

seurakunnissa. Milleniaalien kirkoksi sittemmin nimetyn pääprojektin alla suoritetaan useita 

osaprojekteja, joissa ”työstetään valtakunnallisia malleja kehittämisen pohjaksi”114 

verkostomaisessa yhteistyössä useiden seurakuntien kanssa. Yhteistyöverkostoa koordinoivat 

Kirkkohallituksen kansliapäällikön toimisto ja toiminnallinen osasto, ja siihen kuuluu 

toiminnallisen osaston yksikköjen lisäksi hiippakuntia, suuria seurakuntia sekä järjestöjä, 

kuten Lasten ja nuorten keskus ry ja Kirkkopalvelut ry.  

Milleniaalien kirkko -hankkeen käytännön työskentelystä vastaa kahdeksanhenkinen, 

kirkon organisaation eri tasoja ja sidosryhmiä edustava ohjausryhmä sekä Kirkkohallituksen 

työntekijöistä koostuva samankokoinen projektiryhmä. Hankkeen tavoitteena on edistää 

”ihmislähtöistä, monimuotoista ja merkityksellistä seurakuntaa ja kirkkoa myös nuoremmille 

sukupolville”115 erityisesti kolmella määritellyllä alueella, ja sen yhteydessä on hyödynnetty 

kirkon tuottaman oman tutkimustiedon lisäksi myös ulkoisten kumppanien laatimia 

segmentointimalleja sekä etnografisia tutkimuksia nuorten aikuisten hengellisyydestä ja 

suhteesta kirkkoon (ks. liite 2). Hankkeesta on suunnitelmana viestiä kirkon verkkosivuilla ja 

erillisessä blogissa maalis-lokakuun 2022 välisenä aikana, ja siitä pidetään alustuksia 

erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa.  

Hankkeen tarkastelu avoimen strategian näkökulmasta on kiinnostavaa etenkin siksi, 

että sen tavoitteissa ja keinoissa viitataan useaan otteeseen vuorovaikutukseen, yhteistyöhön 

ja yhteiskehittämiseen. Milleniaalien kirkon yhteydessä toteutettavat ulkoiset tutkimukset 

tekevät siitä kirkon sisäistä selvitystä laajemman kokonaisuuden, jonka yhteydessä on 

mielekästä tarkastella myös strategiatyön ulkoisen läpinäkyvyyden ja osallistamisen 

toteutumista. Hankkeessa on esillä myös kokeileva ja verkostomainen ote, mikä antaa 

mahdollisuuden tarkastella informanttien näkemyksiä strategiatyön konkreettisista 

lopputuloksista ja yksittäisen hankkeen vaikuttavuudesta.  

 
114 Kirkkohallitus, hankeaineisto, tekijän hallussa. 
115 Kirkkohallitus, hankeaineisto, tekijän hallussa. 
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4 Läpinäkyvyys ja osallistaminen tapaushankkeessa 
 

”Kirkon elämä ei tapahdu kokoushuoneissa. Kirkon totuus ei toteudu 

toimikunnissa. Kirkon tunnusmerkit eivät täyty työryhmissä. Kirkon haasteet eivät 

ratkea hankkeilla. Taivas ei laskeudu maan päälle Turun kristillisen opiston 

kokoussalissa eikä Etelärannan neuvottelukopeista löydy uutta Jerusalemia.” 

(Helsingin piispa Teemu Laajasalo puheessaan kirkolliskokoukselle 4.5.2022) 

 

4.1 Kirkon ja strategiatyön suhde mielletään ristiriitaiseksi 

 

Haastatteluissa selvitettiin aluksi asiantuntijoiden yleisiä käsityksiä kirkossa tehtävästä 

strategiatyöstä esimerkkihankkeeseen peilaten. Osalla haastateltavista oli työkokemusta myös 

muista kuin hengellisistä organisaatioista, joten heidän vastauksiinsa sisältyi kirkossa tehtävän 

strategiatyön vertailua esimerkiksi julkishallintoon tai yksityiseen sektoriin, kun taas osa 

keskittyi strategiatyön ja kirkon toimintakulttuurin kuvailuun. Yleisesti ottaen haastateltavat 

liittivät strategiatyön laajempaan organisaation kehittämiseen teemaan ja kuvailivat strategiaa 

muun muassa uusien toimintamuotojen tai näkemysten löytämiseksi, tulevaisuuden 

ennakoinniksi, toiminnan parantamiseksi tai kirkon uudistamiseksi. Näkemyksissä korostui 

jännite kirkon perinteikkyyden ja muutoksen välillä: osa keskittyi pohtimaan kirkon sisällä 

vallitsevia asenne-eroja liittyen muutoksiin ja uudistuksiin, kun taas osa pohti kirkon roolia 

perinteitä ja pysyvyyttä edustavana organisaationa, jonka kuitenkin pitäisi kyetä uudistumaan.  

Ensimmäisenä keskeisenä kirkossa tehtävää strategiatyötä kuvaavana löydöksenä kirkon 

ja strategiatyön suhde miellettiin ristiriitaiseksi. Vaikka haastateltavat toivat esiin kirkon 

sisällä tapahtuvia radikaaliksikin miellettyjä kokeiluja ja uudistushankkeita, kaikki liittivät 

kirkkoon hitauteen tai jopa muutoshaluttomuuteen viittaavia kuvauksia, mikä on linjassa 

Kairan löydösten kanssa visioiden saavuttamisen ja muutosten toteuttamisen hitaudesta.116 

Kirkon koettiin edustavan organisaationa monitahoista kokonaisuutta, jossa on monia julkisen 

sektorin ei-hengellisten organisaatioiden piirteitä, mutta jolle on kuitenkin erityistä ja 

leimallista sen hengellinen tehtävä, missionaarisuus ja evankeliumin julistaminen. Näin ollen 

kirkkoa analysoitaessa on mahdollista tehdä vertailuja muihin organisaatioihin ja hyödyntää 

yleisiä strategisen johtamisen periaatteita, mutta samalla on kuitenkin pidettävä mielessä 

kirkon erityislaatuisuus ja sen olemassaolon perimmäinen syy.117 Osa haastateltavista piti 

 
116 Kaira 2019, 185. 
117 Ks. hengellisten organisaatioiden moninaisuuden määritelmistä esim. Sider & Unruh 2004 tai Clarke & 

Jennings 2008. 
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kirkon hengellistä olemusta erottamattomana osana kaikkea sen toimintaa, mukaan lukien 

strategiatyötä, kun taas osa lähestyi kehittämistä enemmän hallinnollisesta näkökulmasta. 

 

Toisaalta kirkko on organisaatio siinä missä mikä tahansa muukin. Tässä mielessä strategiatyö on hyvin 

samantapaista kuin esimerkiksi yleishyödyllisissä organisaatioissa tai julkisella sektorilla. Toisaalta mä 

kuitenkin ajattelen, että kirkossa sekoittuu aina tavallaan se hengellinen ulottuvuus, mitä kirkko on 

olemukseltaan, Kristuksen kirkko. Tarkoittaako se, että kirkon strategia on aina kirkon mission 

toteuttamista? Jotenkin mä ajattelen, että kirkko on sitä, minä se näyttäytyy – kirkko on yhtä paljon 

Kristuksen kirkko, kuin mitä se näyttää olevansa. Siksi strategiatyö on musta todella merkityksellistä. Sen 

tavoite on palvella seurakuntien jäseniä, jotta seurakunta pysyy olemukseltaan ja toiminnaltaan 

merkityksellisenä heille. 

 

Mulle strategiatyöskentely on tietynlainen muutospaperi, jossa avattais uusia ovia ja uudenlaisia 

näkökulmia, ja kaikki lähtisi liikkeelle kirkon missionaarisuudesta. Siitä, että kirkolla on selkeä tehtävä 

muuttaa tätä maailmaa ja julistaa hyvää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Mä en näe, että strategia on 

mikään kirkon tunnustuksen yleisesitys. – – Strategia ei ole mikään paperi, jota lähtökohtaisesti jaetaan 

kadulla kaikille ohikulkijoille, vaan se on toimintaan liittyviä uusia näkökulmia, jolloin siinä ei sanota 

kaikkea. Strategiatyössä joutuu myös karsimaan todella paljon. 

 

Kirkko-organisaation hitauden kokemusten ohella strategista kehittämistä itseään 

pidettiin joko verrattain uutena kirkollisessa kontekstissa tai ainakin jonkinlaisen uuden 

ajattelutavan sisällyttämisenä kirkon toimintaan. Haastateltavat pohtivat strategiatyön 

yhteydessä tavoitteiden mittaamista ja seuraamista sekä datan keräämistä ja tiedolla 

johtamista, joita he pitivät varsin tuoreina kehityksinä kirkon toimintakulttuurissa. 

Haastateltavien kuvauksissa korostui erilaisten työkalujen ja mallien vakiinnuttaminen: 

hajanaisesti käytössä olleista toimintatavoista on viime vuosina kehitetty systemaattisempia ja 

laajemmalle levinneitä. Strategian kannalta haastavaa on kirkon toiminnan mitattavuuden 

vaikeus, jonka myös Kaira mainitsee yhtenä kirkon strategiaprosessin ominaistekijänä118.  

Toisaalta haastateltavat kokivat, ettei tavoitteellisuus ylipäänsä ole erityisen läsnä 

kirkon työtehtävissä, mikä vaikeuttaa strategian toimeenpanoa. Kirkon eri työalojen ja 

työntekijäryhmien tehtäviin on liitetty tavoitteita ja ydinosaamiskuvauksia, mutta ne jäävät 

varsin ylätasolle eivätkä varsinaisesti vaikuta jokapäiväiseen työskentelyyn tai johtamiseen. 

Tavoitteiden mittaamisen vaikeuden lisäksi haastateltavat tunnistivat myös vaikeaksi arvioida 

kirkon vaikuttavuutta ja ylipäänsä mitattavuuden mielekkyyttä. Myös tiedon keräämistä 

kirkon toiminnasta pidettiin ennemmin pistemäisenä kuin systemaattisena, eikä kirkon 

johtamisjärjestelmän katsottu ensisijaisesti perustuvan tarkkaan, ajantasaiseen tilannekuvaan 

pohjautuvaan tiedolla johtamiseen. Toisaalta haastateltavat pitivät tärkeänä, ettei kirkko ryhdy 

arvottamaan erilaisia toimintamuotojaan, vaan voi nähdä potentiaalia myös pienissä asioissa. 

 
118 Kaira 2019, 234. 
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Mun mielestä olis äärimmäisen tärkeää, että niitä [strategisia valintoja] seurattaisiin yksinkertaisilla, 

selkeillä tavoilla, jolloin johtoasemissa toimivat pystyis näkemään, miten me ollaan menemässä kohti 

tavoitteita. Silloin tavoitteiden pitää olla sellaisia, että niitä pystytään jotenkin seuraamaan ja mittaamaan. 

– – Mä pidän todella tärkeänä tällaista kulttuuria, mutta näen omassa työssäni tosi monenlaisia tapoja 

katsoa tätä. Tavoitteet kyllä ymmärretään, mutta niitä ei osata asettaa sillä tavalla konkreettisiksi, että 

niitä pystyttäisiin oikeasti seuraamaan kunnolla ja löytämään mittareita. Varsinkin vaikuttavuuden 

arviointi on vaikeaa meille, ja voi olla vaikeaa silloin, kun puhutaan esimerkiksi auttamistyöstä tai 

sielunhoidosta. 

 

Kirkon työntekijät on tottuneet solistiseen otteeseen, ja tavoitteiden mittaaminen ja määrittely ovat 

uhkaavia asioita melkein kaikille. Mä näen siinä kyllä muutosta. Toi tilastointihan herättää valtavaa 

kritiikkiä, ja saahan sitä kritisoida, mutta pitäähän meillä olla jotain mittareita, jotta nähdään mitä 

tapahtuu. Toki pitää kysyä, mittaako ne oikeita asioita. Sitten se tavoitteenasettelu on kirkon ja 

seurakunnan luonteen kanssa jännitteinen: jos halutaan vaikka tavoittaa x määrä ihmisiä, onko se 

vaikuttavaa ja onko se seurakunnan tavoite, vai onko sittenkin se yksittäinen kohtaaminen jonkun kanssa 

merkittävämpi ja siitä voi syntyä myöhemmin isompia asioita. Onko kirkon tavoite olla vaikuttava ja 

yhteiskunnallisesti aktiivinen toimija? Nää on kaikki hyviä kysymyksiä. Mutta kyllä mä lähtisin siitä, että 

tavoitteiden asettaminen ja vaikuttavuuden arviointi on tarpeellisia. 

 

Toisena keskeisenä kirkossa tehtävää strategiatyötä kuvaavana löydöksenä kirkon oman 

organisaatiorakenteen ja toimintakulttuurin katsottiin asettavan erityisiä tarpeita ja haasteita 

strategiatyölle ja vaikuttavan käytettäviin menetelmiin ja kunnianhimon tasoon. Kirkon 

hiearkkisesta organisaatiokulttuurista huolimatta haastateltavat korostivat seurakuntien ja 

seurakuntayhtymien itsenäisyyttä, mikä ulottuu resurssien käytön ohella laajemmin myös 

kehittämistyöhön. Siinä missä tutkimuskirjallisuuden kuvaukset hengellisten organisaatioiden 

strategiatyöstä pohjautuvat olettamaan yhtenäisistä organisaatioista119, haastateltavat pitivät 

tärkeänä kirkossa tehtävän strategiatyön ominaisuutena sitä, ettei se perustu suoraan 

linjaorganisaatioon eikä kirkon keskushallinto voi ohjata strategiaa ylhäältä alaspäin. Strategia 

pitäisikin laatia hajautettu johtamismalli huomioiden ja eri tasojen itsenäisyys säilyttäen. 

Kokonaiskirkon, hiippakuntien ja yksittäisten seurakuntien tasoilla laadittujen 

strategioiden koettiin vaikuttavan toinen toisiinsa, mutta Kairan havaintojen kanssa 

yhtäpitävästi niiden ei katsottu liittyvän toisiinsa velvoittavasti.120 Kokonaiskirkon strategiaa 

kuvattiinkin eräänlaiseksi ”strategioiden strategiaksi”, joka voi parhaassa tapauksessa ohjata 

muiden tasojen strategiatyötä yhtenäiseen suuntaan mutta joka ei sinänsä velvoita tietynlaisiin 

valintoihin. Kirkon valtakunnallisen toiminta-alueen ja paikallisen tason eroavaisuuksien 

koettiin toisaalta vaikuttavan siihen, että ylätason strategioiden tulisi olla joustavia ja 

mukautuvia erilaisten seurakuntien tarpeisiin ja arkityön painotuksiin. 

 
119 Esimerkiksi Millerin (2002) ulkoisessa mallissa hengellinen organisaatio on yksittäinen kokonaisuus, jolla on 

yhteneväiset lähestymistavat strategisiin kysymyksiin. Suomen kontekstissa seurakunnat ja hiippakunnat 

linkittyvät toisiinsa väljästi, mutta niiden johtamisessa on tehtävä ero synodaalisesti muodostetun 

seurakuntahallinnon ja kirkolliskokouksen sekä piispallisesti johdetun hiippakuntahallinnon välille. Millerin 

isäistä strategiatyön mallia voisi kehittää ottamaan huomioon tämän hallinnollisen monitasoisuuden. 
120 Kaira 2019, 236. 
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Kun seurakunnat ovat itsenäisiä, niin meillähän ei ole sellaista suoraa linjaa toimeenpanna strategiaa. 

Kirkkohallitus ja tuomiokapituli voivat tehdä edistäviä ja tukevia toimenpiteitä. Seurakunnat tekee oman 

strategiansa ja niillä on omat strategiset tavoitteensa, jotka usein jollain tavalla nojaa tähän yhteiseen 

strategiaan. Strategiatyön pitääkin olla sellaista, että se on paikalliseen toimintaympäristöön mukautuvaa. 

Tiettyjä valtakunnallisia suunnitelmia toki on, mutta se paikallinen soveltaminen ja paikallinen 

toimintaympäristö ja resurssit ratkaisevat. Harvat alueet on todella säänneltyjä, vaan seurakunnilla on 

suuri vapaus linjata omaa toimintaansa. 

 

Kirkon strategiatyön avoimuuden ja verkostoitumisen erityisenä haasteena 

haastateltavat nostivat esiin organisaation sisäänpäin kääntyneisyyden ja voimakkaan sisäisen 

koheesion, joka saattaa etäännyttää kirkon työntekijöitä ja aktiivisimpia jäseniä 

passiivisemmista seurakuntalaisista ja yhteiskunnasta ylipäänsä. Sisäänpäin kääntyneisyys voi 

liittyä esimerkiksi ulkopuolisille vaikeasti avautuvaan ”kirkolliseen jargoniin” tai suureen 

määrään kirjoittamattomia sääntöjä ja toimintatapoja. Tiedolla johtamisen kannalta 

haastateltavat kantoivat huolta siitä, kuinka seurakuntatyön arjen kokemukset ovat vaarassa 

vääristyä ja etääntyä valtaväestön näkemyksistä, jos palautetta saadaan vain aktiivisimmilta 

kirkon jäseniltä eikä kehittämistyössä onnistuta näkemään oman ”kuplan” ulkopuolelle. 

Sisäpiiriajattelua koettiin esiintyvän myös kirkon sisällä työntekijöiden keskuudessa, jossa 

kehittämiseen osallistuu vain osa työntekijöistä osan pitäessä strategiatyötä tarpeettomana. 

 

Mitä korkeammalla hierarkiassa on, sitä helpommin kuplautuu omaan kirkolliseen kuplaansa, josta ulos 

näkeminen vaatii valtavia ponnisteluja. – – Vaikeus on luoda yhteys siihen ympäristöön ja saada aikaan 

muutosta tai yhteyttä ihmisiin. Tää hierarkia on yksi, mutta toinen on heimoutuminen. Kirkon työntekijät 

muodostaa valtavan ison keskenään toimeentulevan heimon, joka ei välttämättä tarvitse seurakuntalaisia 

mihinkään. On työlästä alkaa miettiä ja laittaa uusiksi asioita ja löytää uusia ihmisiä; se on todella 

raskasta ja vastassa voi olla myös vihamielistä maastoa, siihen tarvii tukea tosi paljon.  

 

Edelleenkin arkityön kokemus seurakunnissa on todella hyvä, tulee paljon kiittävää palautetta, mutta 

samalla me ei nähdä sitä isoa kuvaa, että tarve tällaiselle toiminnalle laskee koko ajan. Vaikeaa on, kun 

arkityön kokemus ei tunnetasolla vahvista tilastodataa. – – Päivittäisen vuorovaikutuksen kenttä eriytyy 

loppujen lopuksi isosta kuvasta koko ajan, mutta sitä ei ehkä huomata siinä mittakaavassa, kun pitäisi.  

 

Siinä missä haastateltavat peräänkuuluttivat kirkon jäsenten näkemyksien ja 

yhteiskunnan ymmärtämisen tärkeyttä, kirkon suhdetta jäseniinsä pidettiin monitahoisena, 

mikä heijastuu myös siihen, että strategian kohderyhmien ja keinojen määrittely koetaan 

vaikeaksi. Kirkko voi asioida yksittäisen seurakuntalaisen kanssa elämäntilanteesta riippuen 

hyvin erilaisissa rooleissa, jotka vaihtelevat epäsymmetrisestä viranomaissuhteesta 

tasapuolisempaan kumppanuuteen ja rinnalla kulkemiseen. Useat haastateltavat pohtivat 

analogiana yksityiseltä sektorilta termien asiakas tai asiakasymmärrys käyttöä kirkollisessa 

kontekstissa: vaikka he kokivat niihin sisältyvän kirkollisen kehittämisen kannalta tärkeitä 
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merkityksiä ja mahdollisuuksia, he pitivät kirkon toiminnan pelkistämistä asiakassuhteeseen 

ongelmallisena ja turhan yksinkertaistavana.  

Kirkon tulee haastateltavien mielestä ymmärtää jäsentensä tarpeita ja pyrkiä vastaamaan 

niihin omanlaisellaan tavalla, mutta sen toimintamuotoja ja -mahdollisuuksia määrittävät 

ennen kaikkea sen hengellinen rooli, yhteisöllisyys ja lähimmäisenrakkaus. 

Tapaustutkimuksessa hyödynnettyä segmentointiajattelua pidettiin kirkon kannalta 

ongelmallisena: toisaalta sitä pidettiin hyödyllisenä työkaluna kohderyhmien jäsentelyyn, 

mutta toisaalta sen katsottiin olevan osin ristiriitainen sen periaatteen kanssa, että kirkon 

ulkopuolelle ei pitäisi sulkea ketään eikä sen toiminta voi perustua pelkästään omien jäsenten 

palveluun. Tutkimuskirjallisuuden valossa havainto linkittyy hengellisen organisaation 

monitasoiseen toimintaan sekä epämääräiseen suhteeseen sen keskeiseen kohderyhmään eli 

kirkon jäseniin. Asiakas tai kirkon jäsen voidaan taloustieteellisesti ajateltuna mieltää sekä 

tietyn toiminnan tai palvelun tuottajaksi että kuluttajaksi121, mikä tekee asiakkuusanalogian 

hyödyntämisestä haastavaa. 

 

Me ollaan käyty pitkiä keskusteluja siitä, voidaanko kirkon piirissä puhua asiakkaista. Siinä on usein 

esitetty vasta-argumentti, ettei me olla mikään palveluorganisaatio, me ollaan yhteisö, jossa jokainen on 

yhtä arvokas. Tällaisella sloganilla väistetään kuitenkin se ongelma, että me ollaan aika 

työntekijävaltaisia ja valtaa käytetään joka tapauksessa. Me ei ehkä myöskään nähdä sitä, että kirkko on 

niin valtavan suuri toimija, että iso osa suhtautuu meihin silti yhtenä palveluntuottajana muiden joukossa.  

 

Jos me puhutaan asiakkaista eikä vaikka jäsenistä, me joudutaan nöyrtymään ja miettimään aidosti sitä, 

mikä ihmisiä kiinnostaa ja miten me voidaan heitä palvella. Sitten asiakas kääntää selkänsä, jos me ei 

siinä onnistuta. Toki tossa diakonian kohdalla en oikein tiedä, mitä pitäis käyttää terminä, kun diakonian 

otteeseen kuuluu kuitenkin se, että palvellaan kaikkia. Mut asiakas-sana on ihan hyvä, tai palvelulupaus. 

Ne on musta käyttökelpoisia tiivistyksiä siitä, miten tätä toimintaa pitäis kehittää. 

 

Kirkon suhde ympäröivään yhteiskuntaan näyttäytyi haastateltavista strategiatyön 

kannalta avoimempaan suuntaan kehittyvänä, mutta haastateltavat toivat esiin suuria eroja 

kirkon työntekijöiden asennoitumisessa verkostoitumiseen ja yhteistyöhön. Kirkon koettiin 

perinteisesti edustavan varsin itsenäistä organisaatiota, joka ei tee toimintansa tuottamisessa 

juurikaan yhteistyötä muun yhteiskunnan kanssa. Siinä missä paikallisesti seurakunnat ovat 

onnistuneet luomaan parhaimmillaan laajoja yhteistyöverkostoja, haastateltavat pitivät 

tärkeänä kirkon avautumista ja yhteistyön syventämistä kaikilla organisaatiotasoilla muiden 

yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Kysymykset itsenäisyydestä ja yhteistyöstä herättivät myös 

pohdintoja siitä, mitkä kirkon toimintamuodot tai tehtävät ovat sen puhtaasti itsenäisesti 

tuottamia sekä toisaalta siitä, miten kirkko voisi kehittyä erilaisten kumppanuuksien kautta. 

 
121 Miller 2002, 437. 
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Kuviossa 4.1 on esitetty yhteenveto tutkimuksessa esiin nousseista löydöksistä liittyen 

haastateltavien käsityksiin kirkossa tehtävästä strategiatyöstä esimerkkihankkeen kautta. 

Ylätason havainnot olivat pitkälti linjassa aiemman tutkimuskirjallisuuden ja erityisesti 

Kairan tutkimien strategia-ajattelun ominaispiirteiden kanssa. Kokonaisuudessaan 

strategiatyötä pidettiin kirkon kannalta tärkeänä mutta osittain vieraana tai uutena 

ajattelutapana, mistä osaltaan kertoo myös kirkon virallisten strategioiden verrattain lyhyt, 

muutaman kymmenen vuoden pituinen historia. 

 

 

Kuvio 4.1 Keskeisimmät löydökset käsityksistä kirkossa tehtävästä strategiatyöstä. 
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Kirkossa tehtävä strategiatyön koettiin haastateltavien näkemyksien valossa koostuvan 

hyvin samanlaisista rakenneosista kuin minkä tahansa muun organisaation: Richard Rumeltin 

näkemystä ”hyvän strategian ytimestä”122 hyödyntäen strategia lähtee liikkeelle tunnistetusta 

organisaation haasteesta eli diagnoosista, jonka jälkeen esitetään valinnat haasteesta 

selviämiseksi sekä toimenpiteet valintojen toteuttamiseksi. Siinä missä sisäisen ja ulkoisen 

tutkimustiedon katsottiin tuottavan kirkolle valtavan määrän tietoa strategiatyön tueksi, 

valintojen tekemisen sekä toimenpiteiden määrittely tavoitteineen ja seurattavine mittareineen 

koettiin hengellisen organisaation toimintakulttuurissa haastavaksi. Vaikka haastateltavat 

eivät sinänsä pitäneet tavoitteellista ja tehokkaasti johdettua organisaatiomallia poissuljettuna 

ajatuksena, he painottivat kirkon hengellisen tehtävän tuomaa erityislaatuisuutta organisaation 

toimintaan ja arvoihin. Kirkon ja strategiatyön välinen suhde näyttäytyi haastateltaville siis 

ristiriitaisena ja nykyinen strategiatyön malli osin epäsopivana organisaation vaatimuksiin. 

 

4.2 Läpinäkyvyys asettaa kirkon strategiaprosessille erityisiä 
vaatimuksia 

 

Haastateltavat erittelivät kokemuksiaan strategiatyön läpinäkyvyydestä sekä Milleniaalien 

kirkko -tapaushankkeessa että laajemmin kirkossa tehtävässä strategiatyössä. Pohdintojen 

perusteella tapaushanke edusti kirkollisessa strategiatyössä poikkeuksellisen läpinäkyvää ja 

avointa lähestymistapaa kehittämiseen, mitä pidettiin myös hankkeen yhtenä tavoitteena ja 

vaikuttamiskeinona toimintakulttuuriin. Yleisesti ottaen läpinäkyvyys liitettiin kirkon 

kontekstissa yksityiskohtaisempaan tiedon jakamiseen, jossa tärkeänä erona tavanomaiseen 

strategiatyöstä viestimiseen pidettiin keskeneräisen, valmisteilla olevan tiedon jakamista 

projektiryhmien ulkopuolelle. Läpinäkyvyyden tarkastelussa painottui Whittingtonin jaottelua 

mukaillen123 kirkon sisäinen taso, johon haastateltavat lukivat kirkon työntekijät sekä monesti 

myös keskeiset luottamushenkilöt, kun taas kirkon rivijäsenille ja ulkoisille sidosryhmille 

strategiatyötä avataan verrattain vähän. 

Tapaushankkeen ja laajemmin kirkossa tehtävän strategiatyön läpinäkyvyyden 

keskeisenä trendinä haastateltavat pitivät sitä, että strategisen tiedon läpinäkyvyydessä on 

otettu merkittäviä edistysaskeleita viimeisten vuosien aikana. Haastateltavat vertasivat 

läpinäkyvyyttä laajemmin kirkon hallintokulttuuriin ja työskentelymenetelmiin, joihin heidän 

 
122 Rumelt 2011. 
123 Whittington (2019) jaottelee avoimen strategian toteutumisen kahden ulottuvuuden mukaan, joista toinen 

edustaa rajanvetoa organisaation sisällä ja sen ulkopuolella.  
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mukaansa kohdistetaan kirkon työntekijöiden piiristä yhä enemmän odotuksia avoimuudesta. 

Esimerkkeinä ennakkoluulottomasta projektiotteesta haastateltavat viittasivat muun muassa 

laajempaan eri henkilöstöryhmien mukaanottoon, avoimempaan ja joustavampaan sähköiseen 

työskentelyn sekä aktiivisempaan kirkon ulkopuolella tuotetun tutkimustiedon 

hyödyntämiseen. Strategiatyön kuvailtiin kehittyneen ihmisiä huomioivampaan suuntaan. 

Strategiatyön kannalta läpinäkyvyyden toteutumiselle keskeistä on vahva 

projektisidonnaisuus, joka määrittää tiedon avautumisesta huolimatta vahvasti sitä, ketkä 

tosiasiassa pääsevät tietoon käsiksi ja ketkä kiinnostuvat siitä. Strategiatyötä tehdään 

määritellyissä hanke- tai projektikokoonpanoissa, ja vaikka tietoa periaatteessa jaettaisiinkin 

kaikille halukkaille, sillä on vahva kytkös tiettyyn projektiin ja sen taustaorganisaatioon. 

Prosesseja on kuitenkin avattu jo työstövaiheessa ja esitetty keskeneräisiäkin asioita avoimeen 

kommentointiin, jotta ihmisille muodostuisi aito kokemus vaikuttamismahdollisuuksistaan. 

Läpinäkyvyyden kannalta hyödynnetään eniten niin kutsuttuja puoliavoimia alustoja, joiden 

sisällä tietoa jaetaan yksityiskohtaisemmin, mutta jonka jäseneksi on erikseen hakeuduttava. 

 

Kun tuodaan valmisteluvaiheessa olevia asioita julkiseksi ja esitellään ”raakileita”, niin sillä on 

avoimuutta lisäävä vaikutus. Ihmiset haluaa mieluummin liittyä sellaiseen, jossa ne kokee voivansa 

vaikuttaa siihen. Myös se, että työstetään puoliavoimella alustalla ja samalla alustalla eri alaprosessien 

kesken, niin se edistää avoimuutta ja avointa ilmapiiriä. Nää on paljon myös ryhmädynamiikkaan liittyviä 

asioita, joissa pienet toimintatavan valinnat voi olla merkittävästi vaikuttamassa. Muutamissa hankkeissa 

ollaan kokeiltu myös avointa pestausta, se on yksi työvälineistä. 

 

Haastateltavat kokivat, että kirkon kehittämistyöstä on ylipäänsä alettu viestiä kirkon 

työntekijöitä laajemmin. Tapaushankkeen kannalta läpinäkyvä viestinnällinen ote on ilmennyt 

esimerkiksi erillisenä strategiablogina sekä hankkeesta löytyvänä julkisena tietona kirkon 

verkkosivuilla. Tietoa ei ole haluttu pitää kirkon työntekijöiden intranetissä, vaan sitä on 

levitetty julkisille alustoille läpinäkyvyyden ja osallistamisen mahdollistamiseksi. 

Haastateltavat tosin tiedostivat viestinnän sisältävän ainakin jonkin verran ammatillista 

sanastoa ja vaikuttavan byrokraattiselta esimerkiksi projektikaavioiden ja 

organisaatioyksiköiden luetteloinnin takia. Pohtiessaan jaettavan tiedon relevanssia eri 

kohderyhmille haastateltavat toivat esille viestinnällisten resurssien ja osaamisen vähyyden 

sekä kysymyksen siitä, miksi strategiatyötä koskevan tiedon pitäisi kiinnostaa muita kuin 

niitä, joiden varsinaisena työntehtävänä se on. 

 

Monet näistä kirkollisista hankkeista on sellaisia, että ne ei välttämättä kiinnosta tavallisia ihmisiä. Jos on 

joku milleniaalihanke käynnissä jossain Kirkkohallituksessa, niin minkä ihmeen takia tavallisen 

seurakunnan jäsenen omassa arjessa pitäisi kiinnostaa tällainen strategia? Tavallaan se viestintä ja uusien 
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ideoiden tuottaminen ja jalkauttaminen on tietenkin osa sitä hanketta, mutta ehkä nää on sellaisia 

hankkeita, joiden on tarkoituskin jäädä kirkon työntekijöiden ja kirkon luottamushenkilöiden tasalle.  

 

Läpinäkyvyyttä pidettiin koko strategiatyölle leimallisena osatekijänä, jonka 

toteutuminen edellyttää vaivannäköä ja suunnitelmallisuutta läpi strategiaprosessin – se ei 

siis synny itsestään, vaan se on otettava huomioon kaikissa strategiatyön vaiheissa ja 

työtapoja pohdittaessa. Läpinäkyvyydelle tunnusomaista on sen vahva kytkös viestintään: 

strategiatyön läpinäkyvyyden katsottiin määräytyvän pitkälti käytetyn kielen ja 

tiedonvälityskanavien kautta. Siinä missä kirkon verkkosivuilla jaetaan staattista tietoa, 

useampi haastateltava korosti sosiaalisen median merkitystä uudenlaisena 

tiedonjakokanavana, jota voisi hyödyntää myös kirkon kehittämistyöstä kertomiseen. 

Sosiaalisen median roolista organisaatioiden läpinäkyvyyden edistäjänä on tehty avoimen 

strategian alalla jonkin verran tutkimusta, jossa ulkoista läpinäkyvyyttä on pidetty tiedonjaon 

ohella maineenhallinnan keinona124. Haastateltavat eivät kuitenkaan korostaneet strategiatyön 

läpinäkyvyyden tarjoamia mahdollisuuksia kirkkoon liittyvien mielikuvien muokkaamiseen, 

vaan lähestyivät läpinäkyvyyttä ennemmin mahdollisuutena sisällyttää strategiatyöhön uusia 

näkemyksiä. 

Haastateltavat korostivat strategisen tiedon ymmärrettävyyttä kohdeyleisölleen, missä 

suhteessa he pohtivat tasapainottelua riittävän täsmällisyyden ja helppolukuisuuden välillä. 

Tasapainottelua esiintyy kirkko-organisaation monimutkaisuudesta ja monitasoisuudesta 

johtuen myös siinä, kuinka yhtenäisenä ja yksiäänisenä strategisia aiheita halutaan esittää: 

erityisesti kokonaiskirkon kontekstissa asiantuntijat joutuvat puntaroimaan moninaisuuden 

toteutumista ja alueellisia eroja. Strategisen tiedon sanoittamisessa haastateltavat pitivät 

tärkeänä toimintatapojen ja kehittämismallien sovellettavuutta paikalliseen kontekstiin, mikä 

näyttäytyi tapaushankkeessa erilaisina kokeiluina kirkon eri organisaatiotasojen kanssa. 

Haastateltavat pohtivat myös hankkeissa kerätyn tiedon hyödynnettävyyttä ja analyysitasoa, 

jossa osa koki kirkolla olevan kehittämisen varaa. 

 

Miten me avataan sitä [strategiatyötä] niin, että se on ymmärrettävissä mahdollisimman monenlaisessa 

toiminnallisessa viitekehyksessä, niin se on meille tärkeä kysymys, jota täytyy pohtia. – – Tärkeintä 

kontekstualisointia kun puhutaan seurakuntien kanssa on se, että ne tajuaa, mitä tämä tarkoittaa heille. 

Joku kokonaiskirkollinen tieto voidaan aina tulkita, että se liittyy vain niiden suurten kaupunkien 

seurakuntiin. Valtakunnallisessa hankkeessa tulisi voida tuottaa mahdollisimman hyvin paikallisesti 

sovellettavaa tietoa ja materiaalia. Kirkollisessa kehittämistyössä ja strategisessa työssä sen 

abstraktiotason ja konkretian suhteen löytäminen on muutenkin tosi haastavaa. Jos tulee liian suuria 

linjoja, joihin toivotaan, että seurakunnissa löytyy konkreettisia ratkaisuja, niin se jää se usein siihen, että 

 
124 Whittington 2019, 224–233. 
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eihän tässä oo mitään konkreettista. Sit jos tullaan tosi konkreettisen ehdotuksen kanssa, sitten taas 

astutaan vähän niin kuin varpaille, että nyt ne kertoo, mitä meidän pitää tehdä. 

 

Jos mietitään [strategiahankkeen] ydinryhmää, niin ne valinnat, mitä siitä aineistosta on nostettu ja mihin 

muotoon, niin ne on tuottaneet sille porukalle tietoa. Mut sit juuri se jatkokysymys, että sieltähän pystyis 

pääsemään vielä monta askelta eteenpäin ja joihinkin sellaisiin taustaoletuksiin, joita olis hyvä 

jatkotyöstää. Se potentiaali, miten se aineisto voisi olla hyödynnettävissä eri juttuihin, niin se jää sille 

vastaanottajan vastuulle. – – Ne on aina valintoja, mihin muotoon se laitetaan se aineisto. 

 

Strategiatyön läpinäkyvyyttä edesauttavia tekijöitä pohtiessaan haastateltavat nostivat 

päällimmäisinä esiin luottamukseen ja vuorovaikutukseen liittyviä asioita. Perinteisesti varsin 

luottamuksellisen ja sisäänpäin kääntyneen strategiatyön avaamista kaikille kirkon 

työntekijöille tai ulkoisille sidosryhmille pidettiin rohkeana tekona, joka edellyttää 

luottamusta ja uskallusta. Erityisesti haastateltavat korostivat luottamuksen ja 

vuorovaikutuksen merkitystä strategiatyön tulevaisuudensuunnitelmien kommunikoinnissa, 

minkä katsottiin edustavan läpinäkyvyyttä parhaimmillaan. Vuorovaikutus liittyy myös 

vaikuttamismahdollisuuksista kertomiseen ja kiinnostuksen herättämiseen: läpinäkyvyys 

onnistuu tavoitteessaan, jos strategiatyö herättää mielenkiintoa eri kohderyhmissä ja tavoittaa 

laajasti eri sidosryhmiä, jotka kokevat olevansa tiedon kohderyhmää ja kykenevänsä 

halutessaan vaikuttamaan strategiatyöhön. Lisäksi haastateltavat peräänkuuluttivat valmiutta 

jakaa luonnosvaiheen tietoa ja rakentaa projekteista vaiheittaisia, jotta tietoa voidaan jakaa 

mahdollisimman säännöllisesti hankkeen edetessä. 

Kuviossa 4.2 on esitetty yhteenveto tutkimuksessa esiin nousseista löydöksistä liittyen 

haastateltavien kokemuksiin läpinäkyvyydestä ja sitä edesauttavista tekijöistä. 

Läpinäkyvyyteen liittyvissä asioissa haasteltavien huomio kiinnittyi erityisesti erilaisiin 

tasapainottelutilanteisiin, mikä antaa viitteitä Hautzin ym. avoimen strategian dilemmoja125 

käsittelevästä pohdinnasta asiantuntijoiden keskuudessa. Läpinäkyvyys asettaakin 

strategiatyön hallinnoimiselle erityisiä haasteita ja tarvetta rajanvedolle erityisesti abstraktion 

ja konkretian välillä. Viitatessaan läpinäkyvyyden toteutumiseen haastateltavat liittivät 

pohdintoihinsa kielikuvia siirtymisestä ”sanoista tekoihin”, mikä korostaa läpinäkyvyyden 

kytkeytymistä haastateltavien käsityksissä käytännön tietoon ja sovellettavuuteen. Samalla 

erityisesti kokonaiskirkon tasolla työskentelevät strategiatyön asiantuntijat joutuvat kuitenkin 

arvioimaan toimintansa hienotunteisuutta – strategiatyössä ei saisi ”astua varpaille”, vaan 

jättää riittävästi tilaa paikallisille tulkinnoille. 

 

 
125 Hautz ym. 2016, 8–12. 
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Kuva 4.2 Keskeisimmät löydökset läpinäkyvyydestä tapaushankkeessa. 

 

Siinä missä Kairan tarkastelemissa kirkon strategia-ajattelun ominaispiirteissä pyrkimys 

selkeyteen niin muodon kuin kielen kannalta126 on vahvasti läsnä, haastateltavat eivät pitäneet 

kirkon strategiatyön kielenkäyttöä ja toimintamalleja erityisen helposti avautuvina. Toisaalta 

Kairankin esiintuomat digitaalisen viestinnän mahdollisuudet127 näkyivät myös 

haastateltavien pohdinnoissa, joissa Kairaa mukaillen ”digitaalisuus nähdään paitsi välineenä, 

myös sisältönä, kulttuurina ja toimintaympäristönä”. Läpinäkyvä strateginen tieto mielletään 

siis nykymaailman ideaaleissa väistämättä digitaaliseksi, verkostoituneeksi ja helposti 

 
126 Kaira 2019, 234. 
127 Kaira 2019, 174. 
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Strategiatyötä on avattu kirkon 
henkilöstölle, mutta se ei näy 

suurelle yleisölle tai 
sidosryhmille

Strategiatyö painottuu sisäisiin 
hankkeisiin ja projekteihin

Strategiatyötä tehdään 
kokouksissa, seminaareissa ja 

työpajoissa

Strategiatyöhön osallistutaan 
ryhmän jäsenenä, joskin 

jäseneksi pääsyn edellytykset 
vaihtelevat

Strategiatyötä on avattu, mutta 
se ei juuri herätä laajempaa 

kiinnostusta

Strategiatyöstä on alettu viestiä 
jonkin verran julkisissa 

kanavissa

Strategiatyötä ei pidetä kirkon 
rivijäsenelle erityisen  

mielekkäänä tai kiinnostavana

Sisäpiirin kieli ja toimintatavat 
avautuvat huonosti 

ulkopuolisille

Läpinäkyvyys asettaa 
strategiaprosessille vaatimuksia 

kauttaaltaan

Viestinnällä on keskeinen rooli 
läpinäkyvyyden mahdollistajana

Strategiasta on osattava viestiä 
ymmärrettävästi ja kohderyhmä 

huomioiden

Asioita on kyettävä kiteyttämään 
kirkon moninaisuutta ja 

alueellisia eroja kunnioittaen

Läpinäkyvä strategiatyö 
edellyttää luottamusta ja 

vuorovaikutusta

Keskeneräisten asiakirjojen ja 
suunnitelmien julkistamista 

pidetään tärkeänä

Soveltamista ja kokeiluja 
koskevan tiedon jakaminen on 

erityisen hyödyllistä

Tulevaisuuden suunnitelmien 
avaaminen on tärkeä osa 

läpinäkyvyyttä

Kokemukset vaikuttamisen 
mahdollisuudesta lisäävät 
kiinnostusta strategiatyötä 

kohtaan



47 

jaettavaksi, mikä saattaa kytkeä strategiatyön vahvasti viestinnälliseksi suoritteeksi. Toisaalta 

läpinäkyvyys voi aiheuttaa myös haasteita ja korostaa erimielisyyksiä. Havainto toistuu 

avoimen strategiatyön kirjallisuudessa, joka korostaa refleksiivisyyttä organisaation kykynä 

soveltaa sosiaalisen median läpinäkyvyydestä ja mahdollisista jännitteistä syntyvää tietoa 

organisaation strategisointiin.128 Haastateltavat toivat digitaalisen viestinnän ohella esiin myös 

ruohonjuuritason vaikuttamistyötä ja strategiahankkeiden esittelyä erilaisissa fyysisissä 

tapahtumissa paikallisella tasolla. Tapaushankkeen ajoittuminen poikkeukselliseen 

ajankohtaan koronaviruspandemian ajalle asetti kuitenkin haasteita strategiatyöstä 

viestimiselle kasvotusten ihmisten parissa.  

 

4.3 Osallistaminen vaatii yhteistä suuntaa ja jaettuja kokemuksia 

 

Haastateltavien kokemukset osallistamisesta tapaushankkeessa ja laajemmin kirkossa 

tehtävässä strategiatyössä heijastelivat erityisesti kirkon johtamiskulttuuria ja 

asiantuntijavaltaisuutta. Eri viiteryhmien osallistamista kirkon kehittämistyöhön pidettiin 

varsin tuoreena ilmiönä, johon liitettiin paljon asenteisiin ja mielikuviin liittyviä kertomuksia. 

Osallistaminen tai sen puute on seurausta sosiaalisista suhteista ja verkostoista sekä 

periaatteista, jotka ohjaavat strategiatyötä ja eri sidosryhmien suhteuttamista kirkon 

kehittämiseen. 

Haastateltavat pitivät kirkon toimintakulttuurille leimallisena vahvaa asiantuntijavaltaa, 

joka ilmenee erityisesti kirkon johtotehtävien keskittymisessä papeille. Tiettyjen 

professioalojen korostuminen sekä asiantuntijapohjainen työote tekevät strategiatyöstä 

itsestään hyvin ammattimaista, minkä katsottiin etäännyttävän osallistujia strategisista 

kysymyksistä. Vaikka ammatillisen tai työalallisen orientaation katsottiin vaikeuttavan jo 

sisäistä eri työntekijäryhmien osallistamista strategiatyöhön, erityisen merkittävänä haasteena 

sitä pidettiin muiden kuin kirkon työntekijöiden osallistamisessa strategiseen työskentelyyn. 

Haastateltavat pohtivat myös kirkko-organisaation siiloutuneisuutta eri työaloihin, joissa 

samankaltaisesta koulutustausta tulevat ihmiset päätyvät helposti lähestymään strategisia 

kysymyksiä vain rajatuista ja eristäytyneistä näkökulmista. Organisaation pirstaloitumisen 

katsottiin haittaavan osallistamisen kokemuksien syntymistä. 

Strategiatyön professionalisoitumista pohtiessaan haastateltavat kiinnittivät huomiota 

läpinäkyvyyden yhteydessä käsiteltyjen viestinnällisten kysymysten tavoin 

 
128 Baptista ym. 2017, 329–330. 
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yksinkertaistamisen haasteeseen: strategiatyöstä ei tulisi tehdä tarpeettoman monimutkaista, 

vaan vaikeita ja monimutkaisiakin ongelmia tulisi voida yksinkertaistaa riittävästi siten, että 

niiden käsittelyyn voisi osallistua myös ”ruohonjuuritason kokemusasiantuntijoita”. 

Organisaation etääntymistä voi haasteltavista ilmentää pahimmillaan se, että hallintotyöstä 

tulee itsetarkoitus, eikä kirkon jäsenten tarpeita aseteta kaikessa toiminnassa etusijalle. 

Toisaalta haastateltavat pohtivat sitä, kuinka osallistamisen eri muodot ja tasot ovat pitkälti 

myös tulkintakysymyksiä, joita eri henkilöt kokevat eri tavoin. Näin ollen osallistamisessa 

onnistumista on vaikea kysyä muilta kuin osallistettavilta henkilöiltä itseltään. Haastateltavat 

näkivät yleisesti ottaen kehittämisen varaa siinä, kuinka kirkko osaisi hyödyntää 

vapaaehtoisia hallinnollisessa työskentelyssä muutenkin kuin pistemäisesti ja ulottaa 

vapaaehtoisten osaamista omien ammattilaistensa rinnalle yhteistä asiantuntemusta 

vahvistavaksi voimavaraksi.  

 

Huonostihan me osataan seurakuntatasolla tai ylätasolla hyödyntää sitä valtavaa potentiaalia, jota meillä 

olisi. Meillä on tässä hankkeessa [Milleniaalien kirkko] pyrkimyksenä ollut, että yhteiset tavoitteet 

kuvaamalla me voitaisiin avata näitä asioita yhteiseen omistukseen ja kaikkien pohdittavaksi. Meillä on 

valtavan työntekijäkeskeinen toimintakulttuuri tällä hetkellä. Kyllä mä ajattelen, että se olisi tavoite, että 

seurakunta olisi seurakuntalaisten ja heidän osaaminen voisi rakentaa sitä seurakuntaa sillä tavalla, miten 

ihmiset pystyy liittymään ja haluaa osaamistaan antaa.  

 

Ajattelen, että oikeasti kehitettäisiin niitä keinoja, ettei vain jossain kohdassa kartoiteta tai kysytä jotain 

yksittäistä asiaa, vaan se [osallistaminen] olisi normaali osa kaikkea tekemistä. Silloin mä koen, että se 

osallistaminen tulee silloin todeksi, jos ihminen kokee itse olevansa osallinen. – – Niitä osallistamisen 

tapojakin on niin monta eri tasoa. Ihminen voi itse olla jonkin asian organisoija, ja ajattelisin, että se voi 

olla joillekin haluttava taso. Sitten taas joku toinen ajattelee olevansa osallinen, jos hän kuulee jostakin. 

Kyllä mä tänkin asian merkitystä hakisin niistä ihmisistä itsestään, että mitä on riittävä osallistaminen. 

 

Avoimen strategiatyön tutkimuskirjallisuudessa esiintyvän organisaation rajojen 

murtamisen hengessä haastateltavat painottivat verkostoitumista ja verkostomaista työotetta, 

jossa tehdään aktiivisesti yhteistyötä kirkon ulkopuolisten tahojen kanssa. Tapaushankkeessa 

verkostoitumiseksi esiteltiin esimerkiksi yhteistyötä järjestökentän kanssa, mutta 

haastateltavat pohtivat myös muiden kuin kirkkoon suoraan kytkeytyvien organisaatioiden 

kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia. Verkostoituminen nähtiin kirkon supistuvien 

resurssien tilanteessa välttämättömäksi keinoksi turvata toiminnan laajuus ja 

mahdollisuudeksi tunnistaa kirkon toiminnan kannalta keskeisimmät prioriteetit. Verkostojen 

osallistamisen katsottiin kuitenkin vaativan kirkon sisäistä pohdintaa sen roolista 

yhteiskunnassa sekä hyvin kirkkokeskeisen, vahvan vallankäytöllisen aseman muuttamista, 

mitä pidettiin kirkon organisaatioluonne ja perinteikkyys huomioiden radikaalina kehityksenä.  
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Keskusteltaessa osallistumiseen vaikuttavista tekijöistä haastateltavat korostivat 

yhteisen suunnan ja sitouttamisen merkitystä osallistumisen turvaamisessa. Jotta sidosryhmiä 

voidaan osallistaa kirkon strategiatyöhön, osallistujille on luotava yhteisiä tavoitteita ja 

herätettävä sisäistä motivaatiota hanketyöskentelyssä pysymiseen. Haastateltavat nostivat 

esiin sitoutumisen puutteeseen liittyviä haasteita strategiatyön kehittämisessä: pitkäjänteinen 

työskentely on vaikeaa, mikäli projektiryhmien jäsenet eivät sitoudu strategiatyöhön 

muutamaa kuukautta kauemmin tai eivät alkuinnostuksen jälkeen jaksa panostaa yhteiseen 

työhön. Toisaalta haastateltavat pohtivat sitä, onko tapaushankkeen kaltaiseen 

valtakunnalliseen kehittämiseen vaikeampi sitouttaa vapaaehtoisia kuin paikallistason 

kehittämistyöhön, jonka konteksti olisi osallistujille tutumpi ja vaikuttavuus helpommin 

tunnistettavissa. 

 

Tässä vaiheessa seurakuntalaisia on saatu sitoutettua vielä huonosti. Toiveena olisi, että 

kehittämisprojekteilla olis tiivis kytkös joidenkin seurakuntien kanssa, joissa voisi olla paikallisia 

toimijoita ja heidän sitouttaminen eri tasolla kuin tämänhetkisessä valtakunnan tasolla toimivassa asiassa. 

Meillä sitouttamisen taso on tällä hetkellä se, että ollaan saatu sitoutettua kirkon työntekijöitä tähän 

mukaan. Mutta se, miten seurakuntalaisia pitäisi sitouttaa, niin se hakee enemmän paikallistason 

kontekstia. 

 

Kyllä se sitoutuminen lähtee sisäisestä motivaatiosta siihen asiaan. Ei sitä voi sitouttaa tarjoamalla jotain 

bonusta tai porkkanaa, vaan porukka, joka sinne tulee, niin lähtee siihen omasta itsestään. Kyl mä koen, 

että meidän työpajoissa kaikilla on ääni, eikä ne ole olleet mun kokemuksen mukaan pelkkää 

yksimielisyyttä, vaan on myös eriäviä mielipiteitä ja keskustelua näkökulmien yhdistämisestä. Jos näissä 

työryhmissä pystytään käymään näitä keskusteluja, niin se on jo hyvin osallistavaa ja siinä luodaan hyvää 

pohjaa sille, ettei jostain putkesta tule vain jotain yksimielistä mietintöä irrallaan todellisuudesta.  

 

Sitoutumiseen liittyvien haasteiden lisäksi haastateltavat nostivat esiin kirkon hallintoon 

liittyviä mielikuvia strategisen ja operatiivisen tason keskinäisestä irrallisuudesta. Komitea- 

ja asiantuntijapainotteisen strategiatyön katsottiin kentän silmissä näyttäytyvän irrallisena 

kirkon jokapäiväisestä toiminnasta; pahimmillaan niin, ettei strategiatyöhön osallistuvilla 

asiantuntijoilla ole riittävää näkemystä seurakuntien realiteeteista eivätkä seurakuntien 

kannalta relevantit haasteet päädy kirkon johtoportaan huolenaiheiksi. Hierarkkinen 

organisaatiokulttuuri, joka voi näyttäytyä esimerkiksi johtotehtävissä olevien henkilöiden 

myötäilynä ja alempien tason viranhaltijoiden vaikenemisena, tekee osaltaan strategiatyöstä 

enemmän johdon harjoituksia kuin aidosti koko kirkkoa osallistavia selvityksiä.  

Yksittäisten henkilöiden asennoituminen ja kiinnostus strategiatyöhön voi osaltaan 

määrittää lopputulosta paikallisella tasolla. Vaikka Kirkkohallituksen ja hiippakuntien rooli 

osallistamiseen liittyvissä kysymyksissä on muun strategiatyön tavoin tukeva ja innostamaan 

pyrkivä, haastateltavat tiedostivat vaikeudet, jota toimintatapojen levittämiseen ja kirkon eri 



50 

tasojen väliseen yhteistyöhön liittyy. Kielteiset kokemukset strategiatyöstä voivat jopa 

etäännyttää kirkon eri hallintotasoja toisistaan ja tehdä strategiatyöstä ei-toivotun 

puheenaiheen. Toisaalta haastateltavat jakoivat esimerkkejä tilanteista, joissa strategiset 

kysymykset ja aineistot ovat aidosti synnyttäneet uutta myös seurakunnissa ja tarjonneet uusia 

työkaluja toiminnan kehittämiseen. 

 

Siinä on iso välimatka seurakuntaorganisaation ja yksittäisen ihmisen elämän kanssa, se on pitkä. Mutta 

kyl se tosi pitkä matka on myös kirkolliskokouksesta ja Kirkkohallituksesta seurakunnan toimintaan. Se 

on tietyllä tavalla rakennettu tähän meidän systeemiin, että asian tai jonkun ajatuksen kulkeminen koko 

matkan seurakuntalaisrajapintaan saakka on tosi pitkä, niin siinä matkalla on hirveen paljon kiinni siitä, 

minkälaisia henkilöitä siinä sattuu olemaan. – – Me ollaan siis tietyllä tavalla annettu jonkinlainen asian 

pysäyttämis- tai veto-oikeus jollekin tavoitteelle, siinä matkan varrella on hirveen monta, jotka pystyy sen 

tekemään. Vaatii aika paljon omistautuneisuutta monessa portaassa, että se saadaan ajettua loppuun 

saakka. Siks me ollaan ajateltu Milleniaalien kirkko -hankkeessa, että me ollaan tosi takamatkalla tässä 

osallistamisessa. 

 

Eri organisaatiotasojen ja ulkoisten sidosryhmien osallistaminen strategiatyöhön nähtiin 

keinona torjua strategian etäisyyden ongelmaa. Strategiatyön ihanteita kuvattiinkin 

diversiteetin kautta: hyvä strategia hyödyntää monipuolisesti kirkossa olevaa osaamista ja 

osaa suhteuttaa ylätason tutkimuksista löydetyt ilmiöt seurakuntien arkeen. Strategisen 

suunnittelun merkittävänä riskinä pidettiin lukittautumista tiettyihin kysymyksenasetteluihin, 

vaikka laajemmin organisaatiossa ratkaistavat ongelmat olisivatkin paljon läpileikkaavampia 

ja vaatisivat kattavampaa, systeemitason lähestymistapaa. Eri organisaatiotasojen 

osallistamisen koettiin myös parantavan strategiatyön legitimiteettiä sekä suhtautumista 

kehittämiseen myönnettäviin määrärahoihin. Niukkenevien resurssien tilanteessa kaikki 

hallinnollinen työskentely on tiukan arvioinnin kohteena, ja strategiatyön asiantuntijat kokivat 

joutuvansa etsimään oikeutusta kehitystyölle organisaatiouudistusten ja leikkausten keskellä. 

Milleniaalien kirkko -hankkeessa käytetyt etnografiset tutkimusmenetelmät nuorten 

aikuisten hengellisyyden tutkimiseksi ja kirkon jäsenten ja sidosryhmien segmentoimiseksi 

nousivat monilla haastateltavilla esiin keskusteltaessa strategiatyön osallistavuudesta ja tiedon 

tuottamisesta. Haastateltavat kokivat, että osallistavassa strategiatyössä on keskeistä kuulla 

aidosti kohderyhmän ääntä ja suunnitella kirkon toimintaa sen tarpeiden mukaan. 

Etnografinen tutkimus koettiin myös yhdeksi osallistamisen muodoksi tarjoamalla ihmisille 

mahdollisuus vaikuttamiseen. Kirkon kontekstissa haastateltavat tiedostivat, että perinteiset 

mielikuvat kirkon roolista saattavat rajoittaa mahdollisuuksia, joita siltä uskalletaan toivoa. 

Toisaalta kokeileva työote ja ihmisten kuuntelu miellettiin tärkeäksi osaksi avointa strategiaa, 

ja sen kerrottiin myös herättäneen uudenlaista mielenkiintoa monen kirkosta etääntyneen 

parissa. Haastateltavat pohtivat myös sitä, miten erilaiset kentältä nousevat hiljaiset signaalit 
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ja nousevat trendit saataisiin yhä varhaisemmassa vaiheessa osaksi strategiatyötä ja miten 

varmistetaan strategiatyön pohjana käytetyn tiedon ajankohtaisuus. 

 

 

Kuvio 4.3 Keskeisimmät löydökset osallistamisesta tapaushankkeessa. 

 

Kuviossa 4.3 on esitetty yhteenveto tutkimuksessa esiin nousseista löydöksistä liittyen 

haastateltavien kokemuksiin osallistamisesta strategiatyössä ja sitä edesauttavista tekijöistä. 

Johtamiseen ja sitouttamiseen liittyvät haasteet kuvastavat Hautzin ym. tunnistamia avoimen 

strategian riskejä129, joista strategiatyöhön osallistuvat tuntuvat arvioivan erityisesti 

sitoutumista ja vaikutusmahdollisuuksiaan. Toisaalta haastateltavien pohdinta on osin 

 
129 Hautz ym. 2016, 8–12. 
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Osallistaminen hallinnolliseen työhön on 
kirkossa alkutekijöissään, vaikka 

vapaaehtoiset ovat tiiviisti mukana 
päivittäistoiminnassa

Työntekijäkeskeinen kulttuuri ei edistä 
osallistavaa strategiatyötä

Kirkon organisaatiossa vastuuta ja 
aloitteellisuutta ei ole totuttu jakamaan 

vapaaehtoisille johtamiseen ja 
kehittämiseen liittyvissä asioissa 

Johtotehtävissä pappien ja 
teologikoulutuksen rooli korostuu 

erityisesti

Ammattiryhmien ja työalojen sisällä 
esiintyy "heimoutumista"

Strategiatyö koetaan ammattimaiseksi 
toiminnaksi, johon on vaikea osallistua

Kirkossa on paljon professioammatteja ja 
kelpoisuusehtoja, jotka vaikuttavat 

mielikuviin kehittämistyöstä

Strategiatyötä ei osata yksinkertaistaa 
riittävästi

Verkostomaista työotetta ei hyödynnetä 
vielä tarpeeksi

Osallistaminen ei toteudu ilman riittävän 
vahvaa yhteistä suuntaa ja jaettuja 
merkityksellisyyden kokemuksia

Osallistaminen edellyttää selkeää 
vastuunjakoa ja johtamista

Omistajuus koetaan erityisen tärkeäksi 
strategiatyön onnistumisen kannalta

Osallistamisen edellytyksenä ovat yhteiset 
tavoitteet ja sisäinen motivaatio

Kirkon organisaatio koetaan monin 
paikoin hyvin siiloutuneeksi ja 
pirstaloituneeksi, mikä tekee 

osallistamisesta vaikeaa

Moni kokee kirkon strategiatyön 
irralliseksi jokapäiväisestä toiminnasta

Strategiatyössä pitäisi vahvistaa alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaa aloitteellisuutta ja 

tiedon keruuta

Hierarkian korostuminen tekee 
strategiatyöstä helposti jäykkää ja 

tarkoitushakuisen virallista
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ristiriitaista Kairan tunnistamien strategia-ajattelun ominaispiirteiden kanssa: Kaira korostaa 

merkityksellisyyden yhteydessä kirkko-organisaation antamaa arvostusta strategiatyölle130, 

kun taas haastateltavat toivat esiin merkittäviä riskejä strategiatyön muuttumisesta turhan 

varovaiseksi ja etäiseksi yhteisen keskustelun herättämisen sijaan. Osallistava strategiatyö 

toteutuu haastateltavien näkemysten perusteella parhaiten silloin, kun muiden kuin kirkon 

työntekijöiden osuutta kehittämistyössä kasvatetaan ja liiallisen professionalisoitumisen 

vastapainoksi tarjotaan matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia. 

 

4.4 Läpinäkyvä ja osallistava strategiatyö edellyttää 
tasapainottelua 

 

Tapaushankkeeseen osallistuneiden asiantuntijoiden kokemuksien perusteella avoin 

strategiatyö toteutuu kirkossa hyvin moniulotteisesti ja pitää sisällään tasapainon hakemista ja 

kompromisseja usean eri tekijän suhteen. Avoin strategiatyö miellettiin jatkuvasti 

muuttuvaksi uusien lähestymistapojen kirjoksi, mikä on havaintona yhtäpitävä Whittingtonin 

strategiatyön dynaamisuutta koskevan havainnon kanssa.131 Varsinaisen tasapainottelun 

lisäksi haastateltavat puntaroivat useissa vastauksissaan erilaisia vaihtoehtoja ja kuvasivat 

strategiatyöhön liittyvien valintojen kompromissiluonnetta. Kirkko miellettiin organisaationa 

niin laajaksi ja moninaiseksi, että kauttaaltaan onnistuneen strategiatyön toteuttaminen tuntui 

haastateltavista monesti liki mahdottomalta tehtävältä.  

Kirkon organisaation hajanaisuudesta aiheutuva tasapainottelu näyttäytyi 

haastateltavien kokemuksissa sekä myönteisenä että kielteisenä asiana. Myönteisessä mielessä 

haastateltavat kuvailivat strategiatyön joustavuutta sekä kirkon kannalta merkityksellisten 

kysymysten tunnistamisen vapautta erilaisissa seurakunnissa ja kirkon toimintaympäristöissä. 

Ylätason strategioiden, kuten kokonaiskirkon Ovet auki -strategian, katsottiin tarjoavan 

yhtenäisen pohjan, jolle kukin hiippakunta ja seurakunta voivat tuoda omat prioriteettinsa. 

Havainto peilautuu kirkon kuusivuotisstrategian omaan sanoitukseen, jonka mukaan ”kaikki 

yhteiset valinnat eivät kosketa seurakuntia, seurakuntayhtymiä, tuomiokapituleja, kirkollisia 

järjestöjä tai Kirkkohallitusta samalla tavoin – taustalla vaikuttavat ilmiöt ovat kuitenkin 

jossain muodossa totta eri puolilla Suomea”.132 Toisaalta hajanaisuus sai myös kielteisiä 

 
130 Kaira 2019, 234. 
131 Whittington ym. 2011, 535. 
132 Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2020, 4. 
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merkityksiä, kun haastateltavat kuvailivat strategisen johtamisen vaikeutta ja eri 

organisaatiotasojen etäisyydestä koituvia hallinnollisia ja toiminnallisia epäyhtenäisyyksiä. 

Eri haastateltavien käsityksissä kirkon strategiatyöhön liittyvästä tasapainottelusta 

esiintyi hyvin samankaltaisia teemoja. Tutkimuslöydösten pohjalta hahmottui viisi 

läpinäkyvyyteen ja osallistamiseen liittyvää ulottuvuutta (ks. taulukko 4.1), jotka kuvaavat 

niitä tyypillisiä rajanveto-ongelmia, joiden kanssa avoimessa strategiatyössä joudutaan 

tasapainottelemaan. Ulottuvuudet heijastelevat Hautzin ym. kuvaamia avoimen strategiatyön 

dilemmoja, jotka edustavat puolestaan organisaatiosta riippumattomia avoimen strategiatyön 

riskejä ja riippuvuuksia.133 Taulukossa on esitetty myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

kannalta merkittäviä havaintoja, jotka pohjautuvat haastateltavien pohdintoihin kirkon 

strategiakulttuurin kehittämisestä ja pidemmän aikavälin trendeistä. 

 

Taulukko 4.1 Avoimen strategiatyön tasapainoteltavat ulottuvuudet ja niihin liittyvät 

keskeiset havainnot tapaustutkimuksen kontekstissa 

Ulottuvuus Keskeiset kysymykset Tapaustutkimuksen kannalta 

keskeiset havainnot 

Avoimuus Missä vaiheessa ja kuinka paljon 

yksittäistä strategiaprosessia 

avataan projektiryhmän 

ulkopuolelle?  

Mitä kanavia ja alustoja 

hyödynnetään? 

Strategiatyöskentely on 

muuttumassa yhä avoimemmaksi, 

ja asioita on mahdollista 

kommentoida jo 

valmisteluvaiheessa. Näkyvyys 

muille kuin kirkon työntekijöille 

on kuitenkin vähäistä. 

Konkreettisuus Kuinka yksityiskohtaista ja 

valmiiksi kontekstualisoitua tietoa 

projektissa tuotetaan? 

Miten tunnistetaan ja vastuutetaan 

työaloja läpileikkaavia teemoja? 

Sopivan tasapainon löytäminen 

abstraktion ja konkretian välillä on 

haastavaa monitasoisessa ja 

pirstaleisessa organisaatiossa. 

Tiedon sovellettavuus on oleellista 

seurakuntien toiminnassa. 

Kohderyhmät Mille työalalle ja oletetulle 

kohderyhmälle strategia 

suunnataan? 

Miten edistetään vastuiden 

jakamista ja tavoitteiden 

asettamista? 

Siiloutuneisuus työaloihin ja 

toimintamuotoihin on keskeinen 

haaste strategiatyölle, jossa pitäisi 

tunnistaa läpileikkaavia teemoja. 

Projekteissa tuotettu tieto ei ohjaa 

vastuiden määrittelyä riittävästi. 

Osaaminen Kuinka paljon tietynlaista 

substanssiosaamista tai 

asiantuntemusta strategiaprojektin 

osallistujilta edellytetään? 

Miten osallistumisen kynnystä 

voidaan madaltaa? 

Kirkon vapaaehtoistyössä 

painottuu tasa-arvoisuus sekä 

vähäinen substanssiosaamisen 

vaatimus. Kehittämistyössä kirkon 

jäsenten osallistaminen ja 

ammatillisen osaamisen 

 
133 Hautz ym. 2016, 8–12. 



54 

hyödyntäminen on vielä 

alkutekijöissään.  

Aloitteellisuus Kuinka paljon työskentelytavat ja 

osallistamisen muodot ovat 

projektiryhmän jäsenten itsensä 

päätettävissä? 

Miten projektiryhmille saadaan 

luotua yhteinen suunta? 

Miten strategiatyötä saisi ulotettua 

yksittäisistä projekteista 

jokapäiväiseen työskentelyyn? 

Strategiaprojektit toimivat varsin 

itsenäisesti ohjausryhmien 

minimaalisella ohjauksella. 

Läpinäkyvyys ja osallistavuus ovat 

henkilökohtaisia kokemuksia, 

joiden toteutumistasoa ei säädellä 

suunnitelmallisesti. Sisäisen 

motivaation ja vaikuttamisen 

mahdollisuuksien katsotaan 

tuottavan parhaita lopputuloksia. 

 

Aiemmassa kirjallisuudessa havaittujen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia-

ajattelun ominaispiirteiden134 kannalta avoimessa strategiatyössä korostuvat myönteisessä 

mielessä kirkon yhteisöllisyys ja osallisuus sekä muuttuvan teknologian hyödyntäminen. 

Toisaalta kirkon asiantuntijavalta, toimintakulttuurin heikko mitattavuus sekä hallinnollinen 

epäsymmetrisyys asettavat haasteita yhtenäiselle strategiatyölle. Tutkimustulosten perusteella 

tavoitteisiin ja mitattavuuteen kytkeytyvä strategian toimeenpanon kulttuuri vaatii kirkossa 

vielä vahvistamista sekä toimintamallien mukauttamista organisaation hajanaisuuteen. Kirkon 

johtamismalleista synodaalisesti muodostettu seurakuntahallinto ja kirkolliskokous sekä 

piispallisesti johdettu hiippakuntahallinto vaikuttavat molemmat strategiatyöhön sekä 

sisällöllisesti että toiminnallisesti, mutta niiden keskinäiset vastuut sekä kyky sitouttaa 

seurakuntia läpileikkaaviin strategisiin kysymyksiin ovat puutteellisia.  

Kaiken kaikkiaan haastateltavien kokemukset läpinäkyvyyden ja osallistamisen 

toteutumisesta kirkossa tehtävässä strategiatyössä painottivat joustavuutta ja sopivien 

toimintatapojen kokeilua. Strategiahankkeiden yhteydessä teetettävillä tutkimuksilla ja 

sisäisellä tiedonkeruulla on tärkeä merkitys vaihtoehtojen arvioinnissa ja strategiatyön 

sovellettavuutta pohdittaessa. Uuden tutkimustiedon tuottaminen koettiin ennen kaikkea 

kirkon ylätason tehtäväksi, mutta pelkän tiedon määrän lisäämisen ohella painotettiin 

analyyttista syvyyttä ja tiedon tulkintaa riippumattomin silmin. Strategisen tiedon 

läpinäkyvyys ja kehittämistyöhön osallistaminen koettiin myös välineiksi juuri kirkon 

uudistamisessa ja uudenlaisen paikan löytämisessä muuttuvassa yhteiskunnassa. 

Kehittämistyön välinearvoisuuden ohella haastateltavien kokemuksista heijastui pyrkimys 

toteuttaa strategiatyöllä itsellään kirkon missiota ja luoda kirkosta myönteistä kuvaa.   

 
134 Kaira 2019. 
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5 Johtopäätökset 
 

”Tietyssä mielessä meidän on löydettävä uudelleen paikkamme ja opittava uutta 

kieltä. Se ajaa meitä lähtemään tästä vanhasta johonkin uuteen, mikä on ihan 

hyväkin juttu. Kun tutkimustietoa katsoo tai intuitiolla sanoo, niin se muutos on 

niin iso, että kyllä me siinä keskellä jo siihen liu’utaan. Sitten on vielä omat 

vaiheensa, kun pitää rakentaa uudet struktuurit, mutta ehkä vielä on 

poisoppimisen aika menossa.”  

(Tutkimukseen haastateltu asiantuntija, 2022) 

 

5.1 Tutkimustulosten reflektointi 

 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu hengellisten organisaatioiden strategiatyötä avoimen 

strategian näkökulmasta ja hyödynnetty tapaustutkimuksena Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon Milleniaalien kirkko -strategiahanketta. Tapaushankkeeseen osallistuneiden 

asiantuntijoiden haastatteluiden perusteella milleniaalihanke täyttää monelta osin avoimen 

strategiatyön tunnusmerkit ja on edistänyt läpinäkyvyyden ja osallistamisen toteutumista 

kirkon strategiatyössä.  

Avoimen strategiatyön voimavaroja hyödynnetään kirjallisuudessa tunnistetuista 

tilanteista etenkin näkemysten tarjoamiseen päätöksenteon tueksi ja yhteisöllisen 

ymmärryksen muodostamiseen, mutta osittain myös uuden tiedon tai sisällön luomiseen.135 

Avoin työote on haastateltavien mukaan merkinnyt tervetullutta kehitystä kirkossa tehtävään 

strategiatyöhön, jossa on aiemmin korostunut projektipainotteisuus, byrokraattisuus ja 

sisäänpäin kääntyneisyys. Haastateltavat kokivatkin, että Milleniaalien kirkon myötä 

strategiatyöhön voisi vakiintua uudenlaisia tiedonhankinnan ja työskentelyn menetelmiä, 

jotka ottaisivat entistä paremmin huomioon kirkon toiminnan eri kohderyhmät ja auttaisivat 

kehittämään kirkon työtä ihmisten toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi. Avoimesta 

strategiatyöstä voi kasvaa myös yksi verkostoitumisen menetelmä, jolla kirkko muuttaa 

rooliaan itsenäisestä toimijasta vastavuoroiseksi kumppaniksi. 

Kirkossa tehtävä strategiatyö edustaa sekä kirjallisuuden että haastatteluaineiston 

valossa organisaatiotason lähestymistapaa uudistumiseen, toiminnan kehittämiseen ja 

kuvaavassa mielessä ”kilpailuedun” saavuttamiseen.136 Strategiatyön tavoitteena on tuottaa 

sekä uutta tietoa että sen soveltamiseen liittyviä työkaluja eri hallintotasojen käyttöön ja 

 
135 Birkinshaw 2017, 2–4. 
136 Miller 2002, 436. 
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samanaikaisesti vaalia kirkon identiteettiä muuttuvassa ympäristössä.137 Leimallista kirkon 

organisaatiolle on sen samanaikainen hierarkkisuus ja hajanaisuus, mikä näyttäytyy toisaalta 

tarkasti määriteltyinä organisaatiotasoina ja esimies–alaissuhteiden korostumisena, toisaalta 

taas eri hallintotasojen autonomisuutena, johtamisvastuiden epäselvyyksinä ja 

suunnittelujärjestelmän hajanaisuutena. 138  

Strategiatyön kannalta kuvattu organisaatiomalli vaikeuttaa strategiatyön tavoitteellista 

johtamista ja eri hallintotasojen vuoropuhelua, mutta antaa toisaalta mahdollisuuksia 

paikalliseen soveltamiseen ja oma-aloitteeseen kehittämiseen. Ratkaisevaksi muodostuukin 

eri tasojen välisen viestinnän onnistuminen, sopivan abstraktiotason löytäminen ja 

sidosryhmien innostaminen. Kirkon toiminnan kuvauksissa runsaasti jalansijaa saavat erilaiset 

työmuodot ja niitä ohjaavat toimialastrategiat, jotka saattavat strategisessa työskentelyssä 

kuitenkin keskittyä oman työnsä merkittävyytensä korostamiseen ja resurssien turvaamiseen 

yhteisen kehittämisen sijaan.139 Yksittäisen strategiahankkeen tarkastelussa korostui myös 

ylipäänsä kirkon sisäinen strategiatyö ulkoisen sijaan, jossa avoimuuden eri osatekijöiden 

kanssa tasapainottelua ja toimintakulttuurin murrosta voidaan verrata Millerin strategiamallin 

kontekstualisointiin140 eli rajanvedoksi pysyvyyden ja muutoksen välille. 

Kirkon työntekijöiden käsitykset oman organisaationsa toiminnasta heijastelevat nopeaa 

muutosta sekä osin jopa kriisiytymistä, minkä johdosta strategiatyössä tulee ymmärtää myös 

tunnetasolla varmuuden luominen, myönteisen tulevaisuudenuskon herättäminen sekä 

moniäänisyyden ja monialaisuuden valjastaminen voimavaroiksi. Organisaatiokriisejä 

käsittelevässä kirjallisuudessa havaitut strateginen ja organisatorinen mukautuvuus141 sekä 

toisaalta avoimen strategian hyödyntämisessä keskeinen refleksiivisyys142 antavat aihetta 

kehittää keinoja, joilla organisaatio kykenee tekemään haastavissakin tilanteissa päätöksiä ja 

osaa hyödyntää erilaisia sisäisiä ja ulkoisia signaaleja toimintansa kehittämiseksi.  

Käsitykset kirkon hitaudesta ja jäykkyydestä eivät ole omiaan edistämään vaadittavaa 

mukautuvuutta hälyttävien jäsentilastojen valossa, mutta toisaalta hengellisten 

organisaatioiden voimavaroina verrattuna muihin organisaatioihin voidaan pitää niiden 

voimakasta sitoutumista, pysyvää arvopohjaa, lähimmäisyyden ja jäsentietoisuuden 

merkitystä sekä viime kädessä luottamusta varjelukseen ja johdatukseen. Yksin strategiatyön 

 
137 Kaira 2019, 239. 
138 Kaira 2019, 250. 
139 Kaira 2019, 250. 
140 Miller 2002, 445. 
141 Deverell & Olsson 2010, 120. 
142 Whittington 2019, 235. 
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kannalta kirkon johtamisjärjestelmä ei ole ihanteellinen, mutta keskiset riippuvuudet ja 

rajoitteet huomioon ottamalla ja toisaalta kirkon jäsenten osaamispotentiaali tiedostamalla 

strategiatyön kehittäminen avoimen strategian periaatteilla on perusteltua ja suositeltavaa. 

 

5.2 Suositukset kirkossa tehtävälle strategiatyölle 

 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa tehtävälle strategiatyölle ja erityisesti valitulle 

tapaushankkeelle voidaan antaa tämän tutkimuksen ja haastatteluaineiston valossa joitakin 

suosituksia. Ensimmäisenä nousee vahva havainto strategiatyön sopeuttamisesta hajautetun 

ja moninaisen organisaation tarpeisiin, missä suhteessa kirkon on tunnistettava yhä 

vahvemmin toimintansa läpileikkaavia teemoja ja huolehdittava niiden vastuuttamisesta läpi 

organisaation. Kirkon eri organisaatiotasojen johtamista ei voi käsitellä linjaorganisaation 

tapaan eikä strategiaprosessissa voida puhua ”jalkauttamisesta”, vaan strategiatyötä tulee 

johtaa Paula Kilpisen kuvaamaa inhimillistä strategiaprosessia mukaillen osallisuuden ja 

dialogisuuden keinoin.143 Avoimen strategiatyön menetelmillä ja teoreettisella pohjalla on 

tässä työssä keskeinen rooli, jotta kirkon työntekijät, jäsenet ja sidosryhmät kokevat tulevansa 

aidosti kuulluiksi ja pääsevät vaikuttamaan strategiatyöhön. Läpinäkyvyyttä ja osallistavuutta 

edistämällä voidaan parantaa organisaation sisäistä vuorovaikutusta ja ymmärrystä 

kokonaisuudesta sekä kannustaa tiedon soveltamiseen. 

Toisena tutkimuksen perusteella annettavana suosituksena kirkon tulisi vähentää 

sisäänpäin kääntyneisyyttä ja asiantuntijavaltaisuutta kehittämistyössään. Liiaksi kirkon 

sisäiseen, byrokraattiseksi miellettyyn asiantuntijatyöhön perustuva kehittämisote on omiaan 

etäännyttämään kirkon jäseniä toiminnan suunnittelusta ja luo tarpeettomia rajalinjoja 

esimerkiksi aktiivisten luottamushenkilöiden ja muiden seurakunnan jäsenten välille. 

Avoimen strategiatyön kannalta liiasta professionaalisuudesta irti pääseminen edellyttää 

yhteistä oivaltamista ja uskallusta144, jossa strategiatyön fasilitaattorien rooli on kiinnittää 

huomiota oletusten haastamiseen ja hypoteesivapaan ympäristön luomiseen. Läpinäkyvä ja 

osallistava strategiatyö ei merkitse päätäntävallan siirtämistä pois päätöksentekijöiltä, vaan 

yhteisen näkemyksen ja palautteen hyödyntämistä päätöksiä tehtäessä.145 Strategiatyön 

avaamisessa myös ulkopuolella tuotetun tiedon ja verkostoitumisen merkitys on keskeinen. 

 
143 Kilpinen 2022, 94–95. 
144 Whittington 2019, 238–239. 
145 Whittington ym. 2011, 535–536. 
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Kolmantena suosituksena kirkon on syytä vahvistaa refleksiivistä ja henkilökohtaista 

tavoitekulttuuria uuden oppimiseksi ja toiminnan kehittämiseksi laajasti eri ryhmistä 

nousevien palautteiden ja mahdollisten jännitteiden pohjalta. Tutkimuskirjallisuuden valossa 

refleksiivisyys eli erilaisten suhteiden uudelleen tarkastelu näyttäytyy strategiatyön 

keskeisenä voimavarana, jossa uutta tietoa ja palautetta kyetään asteittaisesti hyödyntämään 

osana kehittämiskulttuuria. Refleksiivisyyden kehittäminen vaatii palautteen hyväksymistä 

arvokkaaksi resurssiksi, rakenteiden ja kannustimien muokkaamista edistämään avoimuutta 

sekä tiedon integroimista johtamiseen, hallinnointiin ja strategiatyöhön.146 Kyse on 

muutoksesta paitsi tietopohjaisempaan johtamiseen, myös uuden tiedon ja näkemysten 

hyödyntämistä tavoitteita asetettaessa.  

On ilmeistä, ettei kirkon kaltaisen ihmisten kohtaamista ja lähimmäisenrakkautta 

painottavan organisaation toimintaa tai vaikuttavuutta voida pelkistää määrällisiin mittareihin. 

Strategian henkilökohtaistaminen vaatii kuitenkin strategisten valintojen taustalla olevien 

yhteisten tarkoitusten muuntumista henkilökohtaisiksi merkityksiksi, kyvykkyyksien 

välittämistä yksilötason osaamiseksi, kulttuurin hahmottamista henkilön tavaksi toimia ja 

tavoitteiden sanoittamista jokapäiväisiksi teoiksi.147 Keskeisenä mahdollisuutena 

osallistavassa strategiatyössä on yhdessä tunnistaa erilaisia tapoja tavoitteiden ja 

vaikuttavuuden arviointiin ja hyödyntää niitä osana johtamista ja työntekijöiden osaamisen 

kehittämistä. Henkilökohtaiseksi mielletty strategia tuottaa myös tunnetason kytköksiä 

yhteisen päämäärän edistämiseksi ja luo innostusta, uskoa ja luottamusta tulevaan. 

 

5.3 Tutkimuksen arviointi ja mahdollisuudet jatkotutkimukselle 

 

Tämä tutkimus on lisännyt tietoa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiatyöstä ja 

siihen vaikuttavista tekijöistä avoimen strategian näkökulmasta sekä täydentänyt osaltaan 

Kairan havaitsemia tutkimuksellisia aukkoja käsittelemällä ensimmäisten alansa julkaisujen 

joukossa kirkossa tehtävää strategiatyötä strategisen johtamisen ja teologian monitieteellisestä 

viitekehyksestä. Tutkimuksessa on liitetty kansainväliselle strategiakirjallisuudelle 

merkittäviä tutkimuksellisia näkökulmia paikallisen hengellisen organisaation toimintaan ja 

hyödynnetty tutkijan keräämää haastatteluaineistoa kirkossa työskentelevien asiantuntijoiden 

näkemyksistä. Uutta tutkimuksellista tietoa on syntynyt etenkin hengellisen organisaation ja 

 
146 Baptista ym. 2017, 330–331. 
147 Kilpinen 2022, 99. 
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avoimen strategian suhteesta sekä tapaustutkimuksen perusteella tarkastelluista avoimen 

strategian keskeisistä tasapainoa vaativista ulottuvuuksista. Havaintojen perusteella on 

annettu myös joitakin suosituksia kirkossa tehtävän strategiatyön kehittämiseen. 

Tulosten yleistettävyys laajemmin hengellisten organisaatioiden strategiatyöhön on 

rajoittunutta, sillä monet tutkimuskirjallisuudessa kuvatuista tarkemmista strategiatyön 

vaikuttimista ovat hyvin organisaatiospesifejä ja vaativat myös organisaation 

toimintaympäristön tuntemusta. Esimerkiksi muissa maissa toimivilla kristillisillä kirkoilla on 

keskenään hyvin erilaisia hallintorakenteita ja käytettävissä olevia resursseja, jotka 

vaikuttavat merkittävästi käsiteltäviin asioihin ja käytettäviin menetelmiin. Hengellisen 

organisaation yhteiskunnallinen asema, vuorovaikutus ja jäsenrakenne ovat myös 

perustavanlaatuisia tekijöitä strategiatyön lähtökohtia arvioitaessa. Avoimen strategian 

perusperiaatteiden on kuitenkin osoitettu pitävän paikkansa myös esimerkkiorganisaatiossa, 

joten on oletettavissa, että samankaltaisia työskentelymenetelmiä sekä ylätason havaintoja 

voitaisiin hyödyntää myös muissa hengellisissä organisaatioissa. 

Tutkimustulosten luotettavuutta arvioitaessa voidaan todeta, että tutkimuksen 

toteutuksessa onnistuttiin luvussa 3 kuvatuissa tapaustutkimuksen periaatteissa sisällöllisen, 

sisäisen ja ulkoisen validiteetin sekä reliabiliteetin vahvistamiseksi. Tulosten yleistettävyyttä 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kontekstiin voidaan pitää hyvänä, sillä haastateltavat 

edustivat monipuolisesti eri organisaatiotasoja ja työaloja, tulokset eivät olleet keskenään 

erityisen ristiriitaisia ja tutkimuksen taustalla ollut hanke edustaa itsessään ajankohtaisinta 

kirkosta löytyvää strategista käytäntöä.  

Haastateltavien asiantuntijaposition sekä heitä yhdistäneen, tapaustutkimuksena 

käsitellyn Milleniaalien kirkko -strategiahankkeen ansiosta strategiatyötä oli mahdollista 

käsitellä yksityiskohtaisesti, ja haastateltavat erittelivät kokemuksia ja toimintatapoja runsain 

käytännön esimerkein. Suurin haaste kirkossa tehtävän strategiatyön asettamisessa 

laajempaan kontekstiin on vertailukelpoisuus: osalla informanteista oli aiemman 

työhistoriansa ja koulutuksensa ansiosta omiin kokemuksiinsa ja luotettavina pitämiinsä 

havaintoihin perustuvaa taustaa arvioida kirkon ja muiden organisaatioiden strategiatyön 

suhdetta, kun taas pelkästään kirkossa työskennelleiden haastateltavien näkemykset muiden 

organisaatioiden toiminnasta perustuvat oletettavasti enemmän mielikuviin ja toisen käden 

lähteisiin.  

Tutkimuksen aikana kerätyn haastatteluaineiston laadullisen sisällönanalyysin lisäksi 

tutkimuksessa hyödynnettiin jonkin verran myös tapaustutkimuksena käytetyn 

strategiahankkeen omaa projektiaineistoa. Vaikka tämän kirjallisen aineiston systemaattinen 
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läpikäynti ei ollut tämän tutkimuksen tarkoitus, kirjalliset lähteet auttoivat taustoittamaan 

haastateltavien esittämiä näkemyksiä ja todentamaan tutkijan tekemiä tulkintoja. Strategia 

käytäntönä -tutkimussuuntauksen kannalta kirjalliset aineistot eivät edusta yhtä rikasta 

aineistoa kuin strategiatyöhön osallistuneiden henkilöiden kokemukset, mutta niiden käyttö 

varsinkin laajan organisaation strategiatyön sanoituksina ja ilmentäjinä on perusteltua. 

Haastateltavien valinnan ja käytetyn projektiaineiston vuoksi tässä tutkimuksessa on 

kuitenkin korostunut organisaation sisäinen näkökulma, mikä asettaa rajoitteen tulosten 

tulkinnalle: saadut tulokset edustavat asiantuntijoiden näkemystä omasta toiminnastaan ja 

ovat siksi alttiita subjektiivisille käsityksille ja väärintulkinnoille.  

Hengellisten organisaatioiden strategiatyö on tutkimusalana verrattain tuore, mistä 

johtuen tutkimuksellisten aukkojen määrä on valtaisa. Organisaatioteorian kannalta käsitys 

hengellisten organisaatioiden erityispiirteistä ja toimintamekanismeista syvenee jokaisen 

tutkimuksen myötä, mutta yksityiskohtaisempien selvitysten sekä vertailujen 

aikaansaamiseksi on välttämätöntä tarkastella organisaatioita yksittäisen maan tai muun 

määritellyn alueen sisällä sekä tapaustutkimuksina että mahdollisuuksien mukaan 

pitkittäistutkimuksina. Suomen kontekstissa Suomen evankelis-luterilainen kirkko on 

maamme suurimpana hengellisenä organisaationa tutkimuksellisesti kiinnostavin ja tarjoaa 

runsaasti resursseja ja tutkittua tietoa strategiatutkimuksen pohjaksi, mutta yhtä lailla 

tutkimusmahdollisuuksia löytyy eri kirkkokuntien kehittämisen vertailevasta tutkimuksesta. 

Kirjallisuuden painotusten valossa olisi kiinnostavaa laajentaa tarkastelunäkökulmaa myös 

muihin uskontokuntiin kuin pelkästään kristillisiin kirkkoihin. 

Strategiatutkimuksessa esiintyvien, liike-elämään liittyvien analogioiden rajoitteiden 

takia on tärkeää, että hengellisten organisaatioiden strategiatyötä tutkittaisiin myös teologian 

kontekstissa. Tällöin tunnistettaisiin ja ymmärrettäisiin riittävissä määrin opillisia ja 

organisaatioiden historiasta johtuvia erityispiirteitä, kuten kirkon virkarakennetta, 

missionaarisuutta ja suhdetta jäseniinsä. Tutkimustulosten perusteella hengelliset teemat 

vaikuttaisivat kytkeytyvän kirkon kehittämistyöhön monitasoisesti ja ainakin välillisesti, 

minkä suhteen lisätutkimus olisi tarpeellista. Parhaimmillaan hengellisen organisaation 

tutkimuksessa kyetäänkin yhdistämään sisäistä ja ulkoista näkökulmaa, jolloin on 

kiinnitettävä erityistä huomioita tutkijoiden omaan suhteeseen tutkittavaan organisaation.  

Strategiaprosessin kannalta tämä tutkimus on tarjonnut ensimmäisen katsauksen 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avautuvaan strategiatyöskentelyyn avoimen strategian 

viitekehyksestä käsin. Osallistamisen ja läpinäkyvyyden kannalta jatkotutkimusta olisi syytä 

tehdä myös muiden kuin kirkon työntekijöiden, kuten luottamushenkilöiden, seurakunnan 



61 

rivijäsenten tai jopa kirkon ulkopuolisten henkilöiden ja yhteisöjen keskuudessa, jotta 

sisäisten näkemysten rinnalla voitaisiin tarkastella kirkon strategiatyöhön liittyviä ulkoisia 

käsityksiä ja vaikuttavuutta. Kehittämistyöhön osallistumisen kannalta tutkimus herätti myös 

kiinnostavia jatkokysymyksiä siitä, missä määrin hengellisen organisaation kehittämistyöhön 

osallistumisessa yksilön hengelliset motiivit ja tarpeet voivat toimia toisaalta mahdollistavina, 

toisaalta rajoittavina tekijöinä ja miten seurakuntien jäsenten erityisosaaminen olisi 

hyödynnettävissä hyvin työntekijä- ja asiantuntijavaltaiseksi mielletyssä organisaatiossa. 

Haastattelututkimuksien ja kirjallisuusanalyysien ohella kirkon strategiatyön tutkimusta 

rikastaisi observoinnin hyödyntäminen joko pelkkänä seuraajana tai itse strategiaprosessiin 

osallistuen. 

Kaiken kaikkiaan hengelliset organisaatiot ovat erityispiirteidensä ja ainutlaatuisuutensa 

takia kiehtovia kohteita strategiatutkimukselle. Vaikka kirkkososiologisessa tutkimuksessa 

yksilöiden ja yhteisöjen hengelliset kokemukset nousevat usein organisaatioiden 

hallinnollisten teemojen edelle eikä kehittämistyön rooli yksilön hengellisten tarpeiden 

täyttämisessä ole ilmeinen, tarvitaan lisää tutkimusta kirkon strategiatyöstä myös 

organisaatioiden hengellisen luonteen rikastamiseksi. Strategiat ovat keskeisessä roolissa 

hengellisten organisaatioiden kehityksessä ja toimintamahdollisuuksien luomisessa, mistä 

syystä organisaatioiden on syytä oivaltaa työskentelynsä rajoitteita ja ottaa ulkopuoleltaan 

nousevia uusia näkemyksiä huomioon. Läpinäkyvyys ja osallistaminen toimivat tämän 

tutkimuksen perusteella varteenotettavina tienviittoina yhteisen suunnan etsimisessä. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Haastattelurunko 

 

Johdanto 

 

Aluksi haluaisin kuulla hieman taustastasi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa 

sekä nykyisestä työnkuvastasi. Minua kiinnostaa myös, missä määrin ja mistä rooleista käsin 

olet osallistunut kirkossa strategiseen kehittämistyöhön. 

 

Teema 1. Kirkossa tehtävä strategiatyö 

 

Ensimmäiseksi puhumme yleisesti kokemuksistasi kirkossa tehtävästä strategiatyöstä 

esimerkkihankkeen kautta. Haluaisin erityisesti ymmärtää, millaiseksi miellät kirkossa 

tehtävän strategiatyön. 

 

− Mitä käsite ”strategiatyö” merkitsee sinulle yleisesti ottaen kirkon kontekstissa? 

− Miten koet, että strategiatyötä kirkossa ohjataan? Kenellä on strategiatyöstä vastuu?  

− Millä eri tasoilla strategiatyötä kirkossa tehdään? Miten näillä eri tasoilla tehtävä 

strategiatyö eroaa toisistaan? 

− Miten koet, että yksittäisen seurakunnan tai hiippakunnan strategiatyö linkittyy koko 

kirkon strategiaan ja strategiatyöhön? 

− Miten ja kenen toimesta koet, että strategiatyölle asetetaan tavoitteita kirkossa? 

Millaisia nämä tavoitteet yleensä ovat? 

− Millaisiin työskentelymenetelmiin olet strategiatyön aikana osallistunut? Mitkä olet 

kokenut toimivimmiksi? Miksi? 

− Millä tavoin koet, että strategiatyössä tehdään valintoja ja priorisointeja?  

− Mitä koet, että kirkossa tehtävässä strategiatyössä yleensä painotetaan? Mistä sitä 

vastoin ei yleensä puhuta? Mistä arvelet tämän johtuvan? 

− Oletko pannut merkille, että kirkossa tehtävässä strategiatyössä olisi ilmennyt 

jonkinlaisia muutoksia viimeisten 2–5 vuoden aikana? Millaisia? 
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Teema 2. Strategiatyön läpinäkyvyys 

 

Seuraavaksi tarkastelemme kokemuksiasi läpinäkyvyydestä Milleniaalien kirkko -hankkeessa. 

Läpinäkyvyydellä tarkoitan tässä yhteydessä kirkossa tehtävää strategiatyötä koskevan tiedon 

näkyvyyttä ja saatavuutta halki organisaation.  

 

− Miten koet, että milleniaalihankkeesta ja sen tavoitteista on viestitty kirkossa? Entä 

laajemmin Ovet auki -strategiasta? 

− Miten ja kuinka laajasti koet, että hankkeeseen liittyvää tietoa jaetaan kirkon 

työntekijöille? Entä laajemmalle yleisölle, kuten seurakuntalaisille ja ulkoisille 

sidosryhmille? 

− Millaiseksi koet hanketta koskevan tiedon ymmärrettävyyden ja relevanssin eri 

kohderyhmille? Miten sitä voitaisiin edistää? 

− Mitkä tekijät ovat mielestäsi edistäneet läpinäkyvyyttä milleniaalihankkeessa? Entä 

ylipäänsä kirkossa tehtävässä strategiatyössä? 

− Kuinka läpinäkyvää strategiatyö kirkossa sinusta yleisesti ottaen on? Mitä haasteita 

näet läpinäkyvyyden toteutumiselle? 

 

Teema 3. Strategiatyön osallistaminen 

 

Seuraavaksi keskustelemme kokemuksistasi osallistamisesta Milleniaalien 

kirkko -hankkeessa. Osallistamisella tarkoitan tässä yhteydessä sitä, että strategiatyöhön 

osallistuu kirkon työntekijöitä ja ulkoisia sidosryhmiä laajasti eri organisaatiotasoilta, 

ammattiryhmistä ja koulutustaustoista. 

 

− Miten koet kirkon eri henkilöstöryhmien osallistamisen toteutuvan 

milleniaalihankkeessa? Millaisista rooleista käsin strategiatyöhön osallistutaan? 

− Miten koet, että eri ammattiryhmien näkemyksiä ja osaamista hyödynnetään 

hankkeessa? Entä seurakuntalaisten ja kirkon ulkopuolisten sidosryhmien näkemyksiä 

ja osaamista? 

− Miten koet, että osallistujia sitoutetaan hankkeen työskentelyyn ja sen tavoitteisiin? 

− Mitkä tekijät ovat mielestäsi edistäneet milleniaalihankkeen osallistamista? Entä 

ylipäänsä kirkossa tehtävässä strategiatyössä? 
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− Kuinka osallistavaa strategiatyö kirkossa sinusta yleisesti ottaen on? Mitä haasteita 

näet osallistamisen toteutumiselle? 

 

Lopetus 

 

Olemme käsitelleet tässä haastattelussa kokemuksiasi kirkossa tehtävästä strategiatyöstä sekä 

erityisesti sen läpinäkyvyydestä ja osallistavuudesta. Haluaisitko lisätä jotain siihen, mistä 

olemme keskustelleet? 

 

Lopuksi olisi vielä kiinnostavaa kuulla, millaisena näet kirkossa tehtävän strategiatyön 

tulevaisuudessa. Minkä toivoisit muuttuvan kirkon strategiatyössä? Miksi? 

 

Kiitos haastattelusta! 
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Liite 2. Milleniaalien kirkko -hankkeen valikoitua projekti- ja 
tutkimusaineistoa 

 

Hankkeen tavoitteet ja keinot 

 

Tavoite Keino 

1. Nuoret ja nuoret aikuiset kokevat 

kasteen ja kirkon jäsenyyden itselleen 

merkityksellisinä asioina, ja haluavat 

tuoda lapsensa kasteelle. 

Kokemus merkityksellisyydestä rakentuu yksilön 

kasvun vuosien myötä, seurakunnan ja kirkon 

kasvatustoiminnan muodostaessa yksilön 

kristillistä identiteettiä monipuolisesti vahvistavan 

kokonaisuuden (Polku-malli). 

2. Kokemus kirkon jäsenyydestä 

lujittuu ja monipuolistuu, jäsenyys on 

yhä selvemmin tietoinen valinta. 

Paikallisseurakunta ja kokonaiskirkko viestivät 

jäsenilleen vuorovaikutteisesti ja jäsenlähtöisesti, 

hyödyntäen niitä välineitä, joita seurakuntalaiset 

muutoinkin käyttävät (jäsenviestinnän sisältöjen ja 

toimintatapojen kehittäminen). 

3. Seurakuntiin syntyy uutta 

merkityksellistä yhteisöllisyyttä, jossa 

vapaaehtoisuus ja seurakuntalaisten 

osallisuus ovat keskiössä.  

Lähdetään yhdessä seurakuntien ja järjestöjen 

kanssa kehittämään ja pilotoimaan uusia tapoja 

synnyttää ja vahvistaa kaikenikäisten 

yhteisöllisyyttä.  

 

Hankkeen jakautuminen osaprojekteihin ja läpileikkaaviin kokonaisuuksiin 
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Taloustutkimus Oy:n laatima segmentointimalli 

 

 

 

Noren Oy:n laatima etnografinen tutkimus nuorten  

aikuisten elämästä ja hengellisyydestä  

 

 

 

Lähteet: projektiryhmän aineisto ja evl.fi. 


	Tiivistelmä
	1 Johdanto
	2 Aiempi tieteellinen keskustelu ja kirjallisuus
	2.1 Hengellisten organisaatioiden määrittely ja moninaisuus
	2.2 Hengelliset organisaatiot strategiatutkimuksen kohteena
	2.3 Strategiatyö hengellisissä organisaatioissa
	2.4 Strategia käytäntönä
	2.5 Avoin strategia

	3 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteutus
	3.1 Tutkimustehtävä
	3.2 Metodologia
	3.3 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti
	3.4 Tapaustutkimuksen valinta ja taustoitus

	4 Läpinäkyvyys ja osallistaminen tapaushankkeessa
	4.1 Kirkon ja strategiatyön suhde mielletään ristiriitaiseksi
	4.2 Läpinäkyvyys asettaa kirkon strategiaprosessille erityisiä vaatimuksia
	4.3 Osallistaminen vaatii yhteistä suuntaa ja jaettuja kokemuksia
	4.4 Läpinäkyvä ja osallistava strategiatyö edellyttää tasapainottelua

	5 Johtopäätökset
	5.1 Tutkimustulosten reflektointi
	5.2 Suositukset kirkossa tehtävälle strategiatyölle
	5.3 Tutkimuksen arviointi ja mahdollisuudet jatkotutkimukselle

	Lähde- ja kirjallisuusluettelo
	Lähteet ja apuneuvot
	Kirjallisuus

	Liitteet
	Liite 1. Haastattelurunko
	Liite 2. Milleniaalien kirkko -hankkeen valikoitua projekti- ja tutkimusaineistoa


