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1  Johdanto 

1.1 Kiusaaminen Suomen ortodoksisessa kirkossa 

Työhyvinvointiin on alettu 2000-luvulla kiinnittää Suomessa enemmän huomiota. Esimerkiksi Suo-

men evankelis-luterilaisen kirkon piirissä työntekijöiden työhyvinvointia on kartoitettu säännöllisesti 

kirkon työolobarometreillä ja Kirkon akateemiset ry.:n kyselyillä.1 Suomen ortodoksisen kirkon pii-

rissä työhyvinvointiin on toistaiseksi kiinnitetty jokseenkin vähän huomiota.2 Kanttoreiden työhyvin-

vointia ei ole tutkittu ennen tätä tutkielmaa. Työhyvinvointi on kaiken työssä jaksamisen lähtökohta. 

Kun työhön ei liity mitään siihen kuulumatonta rasitetta, voi työntekijä kohdentaa työpanoksen oi-

keisiin asioihin. Työhyvinvoinnin vastakohta on työpahoinvointi, joka mittaa työhön kohdistuvia ne-

gatiivisia vaikutuksia työn tekoon. Työpaikkakiusaaminen on näin yksi työpahoinvoinnin keskeisim-

mistä osa-alueista. 

Suomen ortodoksisessa kirkossa on 21 seurakuntaa, joissa toimii yhteensä 37 kanttoria.3 Kanttoriyh-

teisö on pieni ja jokainen kanttori tietää toisensa nimeltä, sekä mitä kullekin kanttorille yleisesti kuu-

luu. Työhyvinvointi on tärkeää myös työntekijärekrytoinnin kannalta. Jos jostain seurakunnasta kuu-

luu huonoja kuulumisia, sillä on myös negatiivinen vaikutus kanttorin työn kiinnostavuuteen. 

Suuri murros Suomen ortodoksisen kirkon työsuhteissa tapahtui, kun kanttorit pappien tavoin siirtyi-

vät viroista toimiin vuonna 2007.4 Samalla tuli mukaan ammattiliitto Kirkon alat ry, jonka tehtävä on 

käydä keskustelua piispojen, kirkkoherrojen ja kirkon ylimmän johdon kanssa. Kanttoreille avautui 

mahdollisuus nostaa myös vaikeita asioita esille. Jos tilanne eskaloituu, ei yksittäinen kanttori jää 

asiassa yksin, vaan hänellä on tarvittaessa myös ammattiliiton tuki.5 Kanttoreilla on mahdollisuus 

puuttua työssään kokemiin epäkohtiin. 

Kanttorit ovat aina työntekijöinä alaisia ja työskentelevät paljon oman esimiehensä kanssa. Näin on 

erityisesti yhden papin ja kanttorin seurakunnissa, joissa kanttorin työparina on esimiehenä toimiva 

kirkkoherra.6 Tämän kaltaisia yhden papin ja yhden kanttorin seurakuntia oli vuonna 2019 Suomessa 

1 Kirkon työolobarometrit 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011; AKIn jäsenkyselyt 2015, 2016, 2017; Niemelä & Palmu 

2006; Niemelä 2010; Niemelä 2014; Pärnänen 2005; Tervo-Niemelä 2018. 
2 Vainio 2013. Ortodoksisessa kirkossa on toteutettu työntekijöiden työhyvinvointikyselyjä vuosina 2008–2019. Ks. 

Kirkon työhyvinvointikysely 2008, 2013, 2016; Koko kirkon työvirekysely 2019. Tuloksista on uutisoitu kirkon verk-

kosivuilla, mutta syvällisempää analyysia kyselyn tuloksista ei ole pääsääntöisesti tehty. Vrt. Sitoutuminen kirkon työ-

hön vahvaa 2019. 
3 Ortodoksinen kirkkokalenteri 2019. 
4 Toimi-termiä käytetään yleisesti Suomen ortodoksisessa kirkossa kuvaamaan kanttorin työsuhdetta. Vrt. esim. Helsin-

gin seurakunnan kanttorin toimi on täytetty 2016; Rekrytointiuutisia 2019. 
5 Ks. Edunvalvonta. 
6 Laki ortodoksisesta kirkosta 6: 61 §. 
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yksitoista kappaletta.7 Suomen ortodoksisessa kirkossa esimiehiltä, piispoilta ja kirkkoherroilta ei 

vaadita mitään esimieskoulutusta.8 Kanttori on kirkon sisäisessä hierarkiassa maallikko, ellei häntä 

ole erikseen vihitty papistoon. Kanttoreita eivät siis koske papistoa sitovat kanoniset lait.  

Työpaikkakiusaamista tutkineen Rediger Lloydin mukaan uskonnollisten yhteisöjen johtajat joutuvat 

usein kiusatuiksi seurakuntalaisten taholta ja pitkään jatkuessaan se imee heidän voimansa. Kiusattu 

ja uupunut esimies ei pysty huolehtimaan alaisistaan ja tämä voi tuntua alaisista jopa kiusaamiselta, 

varsinkin jos he eivät tiedä, miksei esimies tee hänelle kuuluvia töitä. Hyvällä esimieskoulutuksella 

olisi mahdollista vähentää esimieheen kohdistuvan paineen tuottamia haittavaikutuksia.9  

Ortodoksisen kirkon kanonisen oikeuden ja maallisen lainsäädännön välisen tulkinnan hahmottami-

nen on vaikeaa, vaikka olisi lainoppinut. Teologian maisterin tutkinto ei anna riittäviä eväitä lain 

tulkitsemiseen. Ongelma on tiedostettu kirkkokunnan taholla ja kirkollishallitus selvittääkin, kuinka 

pappien ja kanttorien suhde tulisi hallinnolliselta kannalta rakentaa.10 

Ortodoksisen kirkon, kuten muidenkin kirkkojen, yhteiskunnallinen asema on muuttumassa. Osaltaan 

kirkossa on myös huoli kirkollisverotuksesta tulevaisuudessa.11 Julkisessa keskustelussa on pidetty 

mahdollisena sitä, että kanttorien toimia tullaan vähentämään maaseudulla ihmisten muuttaessa kas-

vukeskuksiin. Työntekijöitä tarvitaan samanaikaisesti lisää kasvukeskuksissa.12 

Kanttorien työhyvinvointi on tärkeää myös siksi, että ortodoksisessa kirkossa on krooninen pula kant-

toreista. Tämä näkyy heikkona kiinnostuksena kanttorintoimien avoimiin hakuihin.13 Toisena selvänä 

 
7 Ortodoksinen kirkkokalenteri 2019. 
8 Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys 9: 130 §: ”Piispan tehtävän kelpoisuusehdoista määrätään kirkon kanoneissa ja 

muissa kirkollisissa säännöissä.” 9: 132 §: ”Kirkon tai seurakunnan työsuhteessa papin ja diakonin tehtävässä olevalla 

tulee olla papin ja diakonin vihkimyksen lisäksi 

1) ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa teologin suuntautumisvaihtoehdossa suoritettu ylempi korkeakoulutut-

kinto; tai 

2) muu teologian ylempi korkeakoulututkinto täydennettynä piispainkokouksen hyväksymillä ortodoksisen teologian 

opinnoilla; tai 

3) Suomen ortodoksisessa pappisseminaarissa suoritettu pappiskandidaatin tutkinto. 

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on säädetty, Suomen ortodoksisessa pappisseminaarissa suoritettuun pappis-

kandidaatin tutkintoon verrattavissa olevan ulkomaisen tutkinnon suorittanut ja papin virkasuhteessa 31.12.2006 ollut 

pappi on kelpoinen myös papin työsuhteeseen.” 
9 Rediger 1997, 14–15. 
10 Kirkollishallituksen päätökset 19.2.2020, käsitelty asia: Asiantuntijan valitseminen hiippakuntien piispojen ja koko 

papiston työoikeudellisen aseman selvittämiseksi. Kirkollishallitus päätti asettaa asiantuntijan selvittämään hiippakun-

tien papiston ja kanttorien työoikeudelliseen asemaan liittyen. Tehtävään valittiin Veijo Tarukantele. 
11 Jolkkonen 2015, 9.  
12 Vrt. Mikä kunta tyhjenee 2019; Uusi alueellinen väestöennuste julki 2019. Esimerkiksi Karjalan hiippakunnan alu-

eella vuosien 2001–2019 välillä jäsenmäärä on vähentynyt selvästi Ilomantsissa (-738), Jyväskylässä (-123), Nurmek-

sessa (-352), Rautalammilla (-442), Taipaleella (-331) ja entisten Mikkelin ja Varkauden seurakuntien alueella, nykyi-

sessä Saimaan seurakunnassa (-336). Kasvukeskuksia olivat Joensuu (+707) ja Kuopio (+318). Koko Suomessa suurin 

kasvu on ollut Helsingissä (+2429). Ks. Tilastot. 
13 Vrt. esim. Jarmo Lehto kanttorin tehtäviin Rovaniemelle. 
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indikaattorina voi pitää alhaisia hakijamääriä kirkkomusiikin opintoihin Itä-Suomen yliopistossa.14 

Työssä viihtyvyys on tärkeää, jotta kirkolla olisi riittävästi kanttoreita myös tulevaisuudessa. 

Kanttorien kokema kiusaaminen valikoitui tutkielmamme aiheeksi ohjaajamme ehdotuksesta ja 

omasta mielenkiinnostamme. Olemme molemmat kanttorin lapsia ja olemme toimineet kanttoreina 

varhaisteini-iästä lähtien. Työskentelemme tällä hetkellä opintojen ohella Suomen ortodoksisessa kir-

kossa kanttorin tehtävissä. Olemme keränneet monipuolisen kokemuksen kanttoreina eri puolilta 

Suomea.15 Tunnemme läheisesti kanttorin työkentän hyvine ja huonoine puolineen. Koemme tutkiel-

man tekemisen kannalta eduksi, että meillä on laaja tuntemus kanttorin työstä Suomen ortodoksisessa 

kirkossa. Toisaalta meillä on jo muodostunut kuva kanttorin työstä Suomen ortodoksisesta kirkosta. 

Koska toimimme itse kanttorin tehtävissä, olemme tehneet töitä saavuttaaksemme mahdollisimman 

objektiivisen lähtöasetelman tutkimuksen tekemiseen.  

 

1.2 Tutkimustehtävät ja keskeiset käsitteet 

Tässä tutkielmassa selvitetään, ovatko Suomen ortodoksisen kirkon toimessa olevat kanttorit koke-

neet työssään kiusaamista. Tutkimustehtävää avataan kahdella alakysymyksellä: 

1. Ovatko kanttorit kokeneet kiusaamista ja millaista mahdollinen kiusaaminen on ollut? 

2. Mitä indikaattoreita kysely tuo esiin kanttorien ammatin arvostuksesta? 

Tutkielmassa pyritään siis selvittämään kanttoreiden kokeman kiusaamisen määrää ja laatua heidän 

oman näkemyksensä pohjalta. Samalla selvitetään, mitä kiusaamisen kokemukset merkitsevät kant-

torien kokemukselle oman työnsä arvostamisesta. 

Tutkimuksen pääasiallinen aineisto on kerätty kyselyllä, joka lähetettiin vuonna 2019 toimessa ol-

leille Suomen ortodoksisen kirkon kanttoreille tai heidän sijaisilleen niiden yhteystietojen perusteella, 

joita on vuoden 2019 Ortodoksinen kirkkokalenterissa.16 Kiusaamisen kokemuksiin liittyneissä ky-

symyksissä ei ollut aikarajausta, joten kyselyn tulokset voivat olla myös ikkuna menneille vuosikym-

menille. 

 
14 Itä-Suomen yliopiston valintatilasto 2018, 2. 
15 Joakim Pietarinen on toiminut kanttorinsijaisena esimerkiksi Vaasassa, Joensuussa (useita sijaisuuksia), Taipaleella ja 

vuodesta 2014 alkaen Helsingissä. Elia Pietarinen on tehnyt kanttorinsijaisuuksia Mikkelissä (2010/ 9 kk), Kuopiossa 

(2013–2014 / 5 kk), Nurmeksessa (2014–2015 / 9 kk), Lappeenrannassa (2015–2016 / 11 kk), Lahdessa (2018–2019 / 

14 kk) ja vuodesta 2019 alkaen Helsingissä. 
16 Ortodoksinen kirkkokalenteri 2019. Kyselystä ks. tarkemmin luku 1.3. 
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Käytämme tässä kyselytutkimuksessa käsitettä koettu kiusaaminen. Koettu kiusaaminen on subjek-

tiivista ja kyselyyn vastaajien itse arvioitavissa. Kiusaamista puolestaan on ainoastaan kiusaamisen 

määritelmän täyttävä epäasiallinen toiminta. 

Työpaikkakiusaaminen on määritelty tässä tutkimuksessa työterveyslaitoksen ja työturvallisuuskes-

kuksen antamien määritelmien mukaisesti. 

Työpaikkakiusaaminen on toistuvaa, pitkään jatkuvaa ja systemaattista kielteistä kohtelua, loukkaamista, alista-

mista ja mitätöintiä. Kiusaaminen etenee prosessina, jonka seurauksena kohteeksi joutunut ajautuu puolustusky-

vyttömään tilanteeseen. Arjen ohimenevä huono kohtelu muuttuu kiusaamiseksi, kun asiaton ja loukkaava käyt-

täytyminen on toistuvaa, systemaattista ja jatkuvaa.17 

Työpaikkakiusaaminen voi ilmetä eri muodoissa: ilmeinä, eleinä, sanoina tai tekoina. Se on huonoa työkäyttäy-

tymistä: mykkäkoulua, ivallisia kommentteja, eristämistä, mustamaalaamista, mielenterveyden kyseenalaista-

mista, piikittelyä, hyökkäämistä, nöyryyttämistä ja muuta käyttäytymistä, joka haittaa työn tekemistä. Työpaik-

kakiusaamisen kohteena oleva henkilö joutuu puolustuskyvyttömään tilaan.18 

Norjalainen työpaikkakiusaamiseen erikoistunut psykologian professori Ståle Einarsen tuo määritel-

lessään työpaikkakiusaamista esille, että kiusaajalla on aina suurempi valta-asema suhteessa kiusat-

tuun. Usein valta-asema tarkoittaa suoraan esimiesasemaa suhteessa kiusattuun, mutta se voi tarkoit-

taa myös epäsuorasti hankittua valtaa, kuten sosiaalista statusta työyhteisössä, tai parempia vuorovai-

kutustaitoja. Kiusattu on vain harvoin esimies, sillä epäsuoralla vallalla on vaikea ohittaa suoraa val-

taa, joka esimiehellä on suhteessa alaisiinsa.19 Kiusaaja voi kiusata uhria täydellä ymmärryksellä ja 

tarkoituksenmukaisesti, tai kiusaaminen voi tapahtua niin, ettei kiusaaja itse koe olevansa kiusaaja. 

Einarsen puhuu tiedostetusta ja tiedostamattomasta kiusaamisesta.20 

Muita tutkielmassa käytettyjä kiusaamiseen liittyviä termejä ovat epäasiallinen käyttäytyminen työ-

paikalla, työpaikkakiusaaminen, työhyvinvointi, työpahoinvointi ja hengellinen väkivalta. Epäasial-

linen käyttäytyminen21 ja työpaikkakiusaaminen22 on erotettava toisistaan. Työnantajan yleiset 

velvollisuuksista sekä työpaikkahäirinnän määritelmistä on säädetty työturvallisuuslaissa.23 Aaltosen 

 
17 Työpaikkakiusaaminen. Työterveyslaitos. 
18 Työpaikkakiusaaminen. Työturvallisuuskeskus. 
19 Einarsen & Zapf 2002, 241–242. 
20 Matthiesen & Einarsen 2011, 205. 
21 Häirintä ja epäasiallinen kohtelu työpaikalla. Työturvallisuuskeskus. 
22 Työpaikkakiusaaminen. Työturvallisuuskeskus. 
23 Työturvallisuuslaki 4:18 § ja 5:28 §. 
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mukaan epäasiallinen käyttäytyminen voi aiheuttaa mielipahaa, ärtymystä ja työmotivaation laske-

mista. Tällaista käyttäytymistä ei lasketa kiusaamiseksi.24 Työntekijän on ilmoitettava työpaikalla ha-

vaitse-mistaan vioista tai puutteista työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle.25  

Työhyvinvointi on työssäjaksamisen kannalta välttämätöntä. Työhyvinvoinnin keskeisiä edellytyk-

siä ovat työn turvallisuus, terveellisyys ja tuottavuus. Työn on oltava myös mielekästä, palkitsevaa ja 

elämänhallintaa tukevaa. Työn on vastattavaa omaa osaamista ja sen on oltava hyvin johdettua.26 

Työhyvinvointia mitattaessa arvioidaan näiden positiivisten osa-alueiden kautta työntekijän oloa. 

Työhyvinvoinnin kääntöpuoli on työpahoinvointi. Työpahoinvointi koostuu työntekoon vaikutta-

vista negatiivisista vaikuttimista. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2019 tekemän laskelman 

mukaan työpahoinvoinnin yhteenlasketut kustannukset kansantaloudelle ovat vuosittain noin 24 mil-

jardia euroa.27 

Hengellinen väkivalta on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon mukaan määritelty seuraavasti: 

Hengellinen väkivalta on henkistä väkivaltaa, johon liittyy uskonnollinen ulottuvuus. Sen ilmenemismuotoja 

ovat pelottelu, käännyttäminen, syyllistäminen, eristäminen ja kontrollointi. Tarkoituksena on nujertaa toisen 

ihmisen elämänkatsomus, elämäntapa tai mielipide. 

Terve uskonnollisuus tukee ihmisen hyvinvointia ja antaa elämäniloa, epäterve uskonnollisuus toimii päinvas-

taisesti. Epäterve uskonnollisuus saattaa aiheuttaa muun muassa mielenterveysongelmia, koska uskonnolla on 

yhteyttä ihmisen syvimpiin arvoihin ja identiteetin rakennusaineksiin.28 

Tutkijat Nuñez ja Gonzalez kuvaavat hengellisen väkivallan tarkoittavan sitä, että työnantaja käyttää 

työntekijän uskoa hyväkseen. Tämän on siedettävä epäasiallista käyttäytymistä hengellisen auktori-

teetin varjolla. Työnantaja antaa työntekijän ymmärtää, että nöyryys on kristillinen hyve ja mahdol-

linen työntekijän kaltoin kohtelu työpaikalla on osa hänen kristillistä kilvoitustaan.29 Hengellisen 

työn tekijöillä on myös kiusaus määrätä alaisensa tekemään ylitöitä perustellen työn olevan hengel-

listä ja näin ollen korvaamattoman arvokasta.30 Olemme tutkielman tekijöinä itse esimerkiksi kuulleet 

vanhempien kirkon työntekijöiden perustelevan ylitöiden tekemistä sillä, että kyseessä on ammatin-

valintakysymys. 

 
24 Työturvallisuuslaki 2:8 §. 
25 Kirkon töissä 1/2019, 4–5. 
26 Työhyvinvointi on yhteinen asia. 
27 Menetetyn työpanoksen kustannukset. 
28 Hengellinen väkivalta. 
29 Nuñez & Gonzalez 2009, 37–42. 
30 Nuñez & Gonzalez 2009, 40–45. 
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Kielteistä suhtautumista työpaikkakiusaamistapauksien tuomioistuimiin viemiseen uskonnollisissa 

yhteisöissä voidaan esimerkiksi perustella apostoli Paavalin ensimmäisen korinttolaiskirjeen sa-

noilla:31 

Kun teidän keskuudessanne jollakin on riita-asia toisen kanssa, kuinka hän julkeaa viedä sen pakanoiden ratkais-

tavaksi? Miksi hän ei jätä sitä pyhien ratkaistavaksi? Ettekö tiedä, että pyhät tulevat kerran olemaan maailman 

tuomareina? Jos te saatte tuomita maailmaa, ettekö muka kelpaa tuomareiksi vähäpätöisissä asioissa? Ettekö 

tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitäkin – kuinka emme sitten voisi ratkaista tämän elämän asioita? 

Mutta kun teillä on riitaa maallisista asioista, te otatte tuomareiksi sellaisia, joille seurakunnassa ei anneta mitään 

arvoa. Saisitte hävetä! Eikö omassa joukossanne ole yhtäkään viisasta, joka pystyisi ratkaisemaan kahden veljen 

välisen riidan? (1. Kor. 6:1–5). 

Tämän seurauksena työntekijällä on normaalia suurempi kynnys viedä kiusaamistapauksia eteenpäin 

virallisia teitä pitkin. Suomen ortodoksisen kirkon henkilöstöä koskevat oikeudenkäynnit ovat tosin 

viime vuosina lisääntyneet ja niistä on myös uutisoitu aiempaa kriittisemmin.32 

Slovenialainen filosofi Slavoj Žižek pohtii väärinkäytöksien uskonnollisissa yhteisöissä johtuvan 

siitä, että, jos tekijä uskoo päämääränsä olevan jalo, jopa jumalallinen, on silloin kaikki sallittua. 

Žižekin mukaan venäläisen kirjailijan ja ajattelijan Fjodor Dostojevskin väittämä: “Jos Jumalaa ei 

ole, silloin kaikki on sallittua” on täysin nurinkurinen. Žižekin mukaan väittämän tulisi olla juuri 

toisinpäin: “Jos Jumala on olemassa, silloin kaikki on sallittua”.33 Väittämä on Žižekille tyypillisesti 

poleeminen, mutta ydinajatus on mielestämme linjassa Nuñezin ja Gonzalesin näkemyksen kanssa 

hengellisestä väkivallasta. Žižekin ajatus antaa myös perusteita sille, miksi uskonnollisissa yhtei-

söissä uskonnolliset ihmiset kykenevät mitä kauheimpiin tekoihin.34 

 

 
31 Nuñez & Gonzalez 2009, 48. 
32 Koskinen 2019. Johannes Koskinen on pro gradu -tutkielmassaan tarkastellut sitä, mitä mediassa on kirjoitettu Suo-

men ortodoksisesta kirkosta vuosina 2006–2017. Tutkielman mukaan Suomen ortodoksisesta kirkosta on uutisoitu 

aiempaa enemmän negatiivisessa valossa. 

33 Zizek 2012. 
34 Zizek 2002. Žižek käyttää itse esimerkkinä roomalaiskatolisen kirkon pedofiiliskandaaleja, joissa kirkko on viimei-

seen asti pyrkinyt peittelemään piispojen ja pappien tekoja. 
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1.3 Lähteet ja menetelmät 

Tämän tutkielman ensisijainen lähde on toteuttamamme kanttorien kokemaan kiusaamiseen kohdis-

tunut kyselytutkimus. Aineiston keruu toteutettiin 8.2.–1.3.2019 sähköisellä kyselylomakkeella. Ky-

sely lähetettiin 39 kanttorin toimessa kyseisenä ajankohtana olleelle ja mahdollisille toimen sijaisille 

Suomen ortodoksisessa kirkossa.35 

Kyselyn vastausprosentiksi tuli 49% (N=19). Tulos ei ole kovin kaukana esimerkiksi Pirttimaan ja 

Vainion toteuttamien kyselyiden vastausprosenteista.36 Mahdollisia selityksiä sille, etteivät kaikki 

kanttorit vastanneet kyselyyn, on ainakin muutama. Ensiksikin kysely lähetettiin suuren paaston ai-

kana, jolloin kanttoreilla on keskimääräistä enemmän töitä. Vaikka kyselystä lähetettiin muistutus-

viesti viikkoa myöhemmin, osa kanttoreista on voinut unohtaa vastata. On myös mahdollista, että 

kanttorit eivät ole luottaneet vastaustensa anonymisointiin, eivätkä siksi ole uskaltaneet kertoa koke-

mastaan kiusaamisesta.  

Kyselyyn vastanneista 84% ilmoitti sukupuolensa olevan nainen ja 16% ilmoitti olevansa mies. Vas-

tanneista 16% kuului ikäjakaumaltaan 25–34-vuotiaisiin, 32% 35–44-vuotiaisiin, 32% 45–54-vuo-

tiaisin ja 21% 55–65-vuotiaisiin. 

Taulukko 1: Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma 

 
35 Kyselyn lähetyksen jälkeen huomasimme, että kaksi rajauksen ehdot täyttävää kanttoria oli jäänyt kyselyn ulkopuo-

lelle ja heille lähetettiin kyselyn linkki myöhemmin. Yksi kanttorin sijainen ei koskaan saanut vastata kyselyyn, koska 

hänen yhteystietojaan ei ollut kirkkokalenterissa, seurakunnan eikä kirkon sivuilla. Kysely lähetettiin myös kirkkomu-

siikin professorin tehtävien hoitajalle Itä-Suomen yliopistossa ja Ortodoksisen seminaarin toiselle opettajalle. Vaikka he 

eivät tutkimuksen tekohetkenä työskennelleet Suomen ortodoksisen kirkon kanttoreina, vastasivat he kanttorien koulut-

tajina kirkon kannalta tärkeistä tehtävistä. Rajaus sulki pois kaikki kanttorit, jotka eivät olleet toimessa kyselyn alkaessa 

8.2.2019. Kyselyn ulkopuolelle rajautuivat muissa kuin kanttorin tehtävissä työskentelevät kanttorit. Myös eläkkeellä 

olevat ja kanttoriksi opiskelevat jäivät kyselyn ulkopuolelle. 
36 Kati Pirttimaan opinnäytetyössä Kanttori kuoronjohtajana vastausprosentti oli 41% (N=57). Pirttimaa 2009. Jaakko 

Vainion pro gradu -tutkielmassa “Toivon että joku muuttuisi. En tosin usko siihen”. Papiston työhyvinvointi Suomen 

ortodoksisessa kirkossa vastausprosentti oli 57% (N=24). Vainio 2013. 
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Koulutuksekseen tai korkeimmaksi suorittamakseen tutkinnoksi vastaajista 58% ilmoitti teologian 

maisterin ja 21% pappisseminaarin. 21% ilmoitti jonkin muun koulutuksen. Työvuosia alle viiden oli 

16 prosentilla, 26% oli työskennellyt 5–15 vuotta, ja 58% yli 15 vuotta. Vastaajista 58% työskentelee 

yli viiden työntekijän työyhteisössä, 26% alle viiden ja 16% kahden työntekijän työyhteisössä. Tut-

kimukseen voi näin olettaa tulleen vastauksia joka puolelta Suomea. 

Aluksi tarkoituksemme oli lähettää kysely kaikille, jotka olivat työskennelleet ainakin vuoden kant-

torin tehtävissä. Tämä rajaus osoittautui kuitenkin vaikeaksi, sillä niin moni maallikko, eläkeläinen 

ja papiston jäsen olisi pitänyt saada tutkimukseen mukaan. Kyselyn saavutettavuuden varmista-

miseksi olisi lomakkeesta täytynyt tehdä myös paperiversio, jonka postituksesta olisi tullut kuluja. 

Lisäksi kaikista eläkeläiskanttoreista ja kanttorin töitä joskus tehneistä ei ole olemassa rekisteriä, eikä 

heidän yhteystietojensa kattava kerääminen siten olisi ollut mahdollista. 

Kyselyssä oli kaikkiaan 53 kysymystä. Kysymykset jakaantuivat seitsemään kategoriaan. Kategori-

oina olivat suostumus, perustiedot, arvostus, loma- ja vapaapäivät, kiusaaminen, kiusaamiseen puut-

tuminen ja palaute kyselyyn. Lähes kaikkiin kysymyskenttiin oli liitetty vapaa tekstikenttä, jossa vas-

taaja pystyi täsmentämään vastauksiaan.37 Kyselytutkimus oli aineistonkeruumenetelmänä kevyt ja 

 
37 Kyselylomake saateviesteineen on tutkielman liitteenä. 
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edullinen toteuttaa. Vaihtoehtoisia tapoja tutkimuksen toteuttamiselle olisivat olleet avoin tai teema-

haastattelu.38 Kyselyn toteuttamista yliopiston e-lomakepalvelun avulla puolsi lomakkeen monipuo-

lisuus ja sen mahdollistama vastausten anonymiteetti. Ohjelma tarjosi myös valmiit grafiikkataulukot 

tuloksia havainnollistamaan.  

Kyselyn tulokset analysoitiin aihepiireittäin. Kyselyn kvantitatiiviset tulokset käännettiin graafiseen 

muotoon. Kaikkia sanallisia perusteluja ei nähty mielekkääksi tuoda tutkielmaan sellaisinaan, joten 

niissä käytettiin harkittua otantaa. Avoimissa vastauksissa esitettyjä näkemyksiä päätettiin kirjoittaa 

pääasiassa omin sanoin; näin pyrimme säilyttämään vastaajien anonymiteetin.39 Asiakokonaisuuksia 

myös täydennettiin varsinaisen kysymyksen ulkopuolelta, jos yksittäinen vastaaja oli eri kohdassa 

antanut vastauksen aiemmin kysyttyyn asiaan.  

Tutkielmaa tehdessä pyrimme noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä.40 Tämän tutkimuksen kaksi 

keskeisintä käsitettä ovat luottamuksellisuus ja anonymiteetti. Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen ai-

neisto on anonymisoitu siten, että tapahtumia tai henkilöitä ei ole helposti tunnistettavissa. Ano-

nymisointi ei vähennä tutkimuksen tulosten arvoa. 

Kyselytutkimuksessa noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalakia (1050/2018). Sen mukaan seuraa-

vat poikkeukset koskevat tieteellistä ja historiallista tutkimustarkoitusta sekä tilastollisia tarkoituksia 

varten tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä: 1) käsittely perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitel-

maan, 2) tutkimuksella on vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä ja 3) henkilötietoja käytetään ja 

luovutetaan vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten siten, että tiettyä vastaajaa ei voi tun-

nistaa. 41 Tämän kyselytutkimuksen kaikki vastaajat hyväksyivät erikseen lomakkeen yhteydessä esi-

tetyn tietosuojaselosteen.42 

 
38 Hirsjärvi & Hurme 2008. 
39 Järvelä 2010. Osa vastaajista olisi ollut mahdollista tunnistaa hakukoneen avulla. Tulokset anonymisoitiin siten, ettei 

yksittäistä vastaajaa voi helposti saatavilla keinoilla enää tunnistaa. 
40 HTK 2012. 
41 Tietosuojalaki 5:31 §. 
42 Ks. liite. 
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Tutkielmassa hyödynnettäviä muita lähteitä ovat Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksen43 

ja kirkollishallituksen pöytäkirjat44, Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimukset,45 työehto-sopi-

musta koskeva neuvottelumuistio46, laki ortodoksisesta kirkosta47 ja ortodoksisen kirkon kirkko-jär-

jestys48.  

Tutkielman yhtenä lähtökohtana oli tarkastella, mitä Suomen ortodoksisen kirkon kirkkolaki sanoo 

kanttorin työstä49 ja kuinka se eroaa työlainsäädännöstä.50 Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksestä 

puolestaan haimme kanttorin tehtävään liittyviä säädöksiä. Vertailimme säädöksiä lakiin ortodoksi-

sesta kirkosta ja kanttorien työnkuvaan. Kirkollishallituksen ja kirkolliskokouksen pöytäkirjoista 

haimme puolestaan tietoa kirkon työhyvinvointikyselyistä ja niiden kehityksestä ajalta 2016–2019. 

Aineisto oli hyvin laaja ja tutkielman osalta hyödyllistä tietoa löytyi niukasti. Saimme pyydettäessä 

käyttöömme vuosina 2008, 2013 ja 2016 toteutettujen Suomen ortodoksisen kirkon työhyvinvointi-

kyselyiden tulokset, joita pystyimme käyttämään vertailuaineistona.51 Vuonna 2019 kysely toteutet-

tiin uudistettuna Työvire-kyselynä, jonka sisältö poikkesi aikaisemmista työhyvinvointikyselyistä.52 

Olemme käyttäneet vertailumateriaalina myös Työ- ja elinkeinoministeriön teettämää, vuosia 2012–

2018 käsittelevää työolobarometriä, joka kuvaa suomalaisen työelämän tilaa työpaikoilla.53 Oman 

tutkimuksemme kannalta olennaisimpia ovat syrjintää, kiusaamista ja väkivaltaa mittaavat osiot. Työ-

olobarometrien seurantatuloksissa näkyy, että työtovereiden taholta koettu henkinen väkivalta ja työ-

paikkakiusaaminen ovat vähentyneet Suomessa muutamia prosenttiyksiköitä.54 

 

1.4 Aiempi tutkimus  

Tässä luvussa tutustumme aluksi työpaikkakiusaamisen tutkimuksen syntyyn, jonka jälkeen käsitte-

lemme Suomen ortodoksista kirkkoa käsitteleviä työhyvinvointitutkimuksia. The Harassed Worker, 

 
43 Kirkolliskokouksen pöytäkirjat 2017–2019. 
44 Kirkollishallituksen päätökset 2019, 2020. 
45 Kirkon töissä 2010, 2012, 2014; Opas ortodoksisen kirkon työntekijöille 2007, Suomen Ortodoksisen kirkon työehto-

sopimus 2017–2018 ja 2018–2020. 
46 Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen uudistaminen 2020. 
47 Laki ortodoksisesta kirkosta. 
48 Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys. 
49 Laki ortodoksisesta kirkosta, luvut 3, 6 ja 11. 
50 Työlainsäädäntö asettaa rajoitteita, jos työntekijä ei kuulu minkään työehtosopimuksen piiriin. Joissain kohdin työ-

lainsäädäntö sanoo, että alakohtainen työehtosopimus määrää ehdot. Suomen ortodoksisen kirkon työntekijät kuuluvat 

Kirkon alat ry:n neuvotteleman työehtosopimuksen piiriin. 
51 Kirkon työhyvinvointikysely 2008, 2013, 2016. 
52 Koko kirkon työvirekysely 2019. 
53 Lyly-Yrjänäinen 2019. 
54 Lyly-Yrjänäinen 2019, 82. 
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ensimmäinen merkittävä teos, joka käsitteli työpaikkakiusaamista, julkaistiin vuonna 1976. Teoksen 

kirjoitti amerikkalainen psykiatri Carroll M. Brodsky, jonka motivaation lähteenä oli kirjallisuudessa 

esiintyvä ihmisen harjoittama julmuus niin ystäviä kuin vihollisiakin kohtaan. Teos käsitteli esimies-

ten ja vertaisten harjoittaman kiusaamisen vaikutuksia tuottavuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin.55 

Työpaikkakiusaamista ryhdyttiin tutkimaan laajasti ensimmäisenä Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa 

1980-luvulla.56 Tuolloin tutkittiin työpaikkakiusaamista yleisellä tasolla psykologisena ilmiönä. Tie-

teenalan ensimmäisiä pioneereja oli ruotsalainen tutkija, kasvatuspsykologi ja psykiatri Heinz 

Leymann (1932–1999).57 Uusi tutkimusala sai paljon huomiota erityisesti työturvallisuudesta vastaa-

jien ja liittojen taholta. Tutkimus sai aikaan muutoksia myös Ruotsin lakiin, johon lisättiin oikeus 

työskennellä kiusaamisvapaassa työyhteisössä.58 Tietoisuus siitä, että aikuiset kiusaavat toisiaan, le-

visi hetkessä joka puolelle maailmaa ja tutkimusala kansainvälistyi.59 Norjalainen professori Ståle 

Einarsen on tutkinut työpaikkakiusaamista 1990-luvulta alkaen. Hän johtaa tutkimusryhmää Berge-

nin yliopistossa nimeltä Bergen Bullying Research Group.60 Vuoden 2010 perspektiivistä katsottuna 

yli 80% kaikesta työpaikkakiusaamista käsittelevästä tutkimuksesta oli tehty vuosina 2000–2008.61 

Tämä prosenttiluku kertoo siitä, millaisella voimalla työpaikkakiusaamista on ryhdytty tutkimaan. 

Samaan aikaan toimet kiusaamisen hillitsemiseksi ovat vahvistuneet. Kiusaamisen vastaiset lait ja 

toimet ovat yleistyneet eri puolilla Eurooppaa. Esimerkiksi Norjassa ja Iso-Britanniassa valtiot ovat 

käynnistäneet merkittäviä kiusaamisen vastaisia toimia.62  

Suomen ortodoksisen kirkon osalta papiston työhyvinvointia on tutkinut Jaakko Vainio pro gradu -

tutkielmassaan.63 Tutkielma toteutettiin kyselytutkimuksena ja sen kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen 

aineisto analysoitiin Mixed Method -mallilla. Tutkimuksessa selvisi, että suuri osa Suomen ortodok-

sisen kirkon papeista ja heidän läheisistään on huolissaan pappien työssäjaksamisesta. Lisäksi suu-

rella osalla papistosta jää säännöllisesti vapaapäiviä pitämättä. Tutkimuksen tulokset ovat saman-

suuntaisia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papiston parissa. Vainion mukaan olisi tärkeää jatkaa 

säännöllisiä seurantajaksoja ja toimia niistä saatujen tulosten pohjalta.64  

 
55 Einarsen et al. 2011, 6. 
56 Einarsen et al. 2011, 5. 
57 Leymann 1996. 
58 Einarsen et al. 2011, 6. 
59 Einarsen et al. 2011, 7. 
60 Bergen Bullying Research Group. 
61 Einarsen et al. 2011, 4. 
62 Einarsen et al 2011, 7. 
63 Vainio 2013. 
64 Vainio 2013, 55–56. 
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Valeria Mäkirinta on puolestaan tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan kanttorin ammatti-identiteet-

tiä.65 Tutkimuskysymyksen Mäkirinta tiivisti seuraavasti: Millaisen kuvan Suomen ortodoksisen kir-

kon kanttori antaa työstään ja itsestään työn tekijänä? Pääasiallinen tutkimusmetodi oli kyselytutki-

mus, jonka avulla Mäkirinta keräsi laadullisen ja kvantitatiivisen aineiston 35–65-vuotiailta kantto-

reilta (N=12). Tutkimuksessa selvisi, että kanttorit kokevat työ- ja vapaa-ajan olevan keskenään häi-

lyväisiä. Vastausten mukaan vaikeinta työssä ovat erimielisyydet esimiehen kanssa, riidat seurakun-

nassa ja vaikeat hautajaiset. Vastaajista 50% oli kohdannut erilaisia ristiriitatilanteita kuten työpaik-

kakiusaamista, riitoja ja erimielisyyksiä kuorolaisten kanssa.66 

 

1.5 Tutkielman eteneminen 

Tämä tutkielma on kirjoitettu parityönä siten, että vastuu pääluvuista 1 ja 3 oli Joakim Pietarisella ja 

vastuu pääluvuista 2 ja 4 oli Elia Pietarisella. Kumpikin kirjoittaja on kuitenkin muokannut aineistoa 

läpi tutkielman. 

Ensimmäinen eli johdantoluku esittelee tutkimuksen tavoitteen, lähteet, menetelmät ja aiempaa tut-

kimusta. 2. pääluku taustoittaa kanttorien tarkastelua työntekijöinä Suomen ortodoksisessa kirkossa, 

esimerkiksi heidän koulutustaan ja työsuhteensa historiallista kehitystä. Kanttorien koulutuksella voi 

nähdä olevan suoran vaikutuksen kanttorin ammatin arvostukseen, uralla etenemiseen ja palkkauk-

seen. Luvussa tarkastellaan myös työntekijöiden siirtymistä virkasuhteista työsopimussuhteisiin sekä 

tähän muutokseen liittyviä ongelmakohtia. Virkasuhteista työsopimussuhteisiin siirryttäessä Kirkon 

alat ry:stä tuli kirkontyöntekijöiden tukijärjestö, joka neuvottelee työntekijöiden oikeuksia. Suomen 

ortodoksinen kirkkolaki ja kirkkojärjestys ovat osoittautuneet osittain ristiriitaisiksi suhteessa työso-

pimuslakiin. Luvussa käsitellään myös määräaikaisten kanttoreiden oikeuksia ja ongelmakohtia. Lu-

vussa perehdytään myös kanttorien palkkaukseen liittyviin ongelmakohtiin. Palkan suuruus liittyy 

suoraan työn vaativuuteen ja koulutukseen. Siksi luvun lopussa on avattu kanttorien uraetenemismah-

dollisuuksia. Luvun lopuksi käsitellään kiusaamiseen puuttumisen työkaluja, jotta kolmanteen päälu-

kuun siirryttäessä olisi tuntumaa siihen, kuinka kiusaamiseen tulisi puuttua.  

Pääluku 3 käy läpi kanttoreille lähetetyn kyselyn tulokset vertaillen näitä saatavilla oleviin työhyvin-

vointikyselyiden tuloksiin. Kyselyn tulokset on jaettu neljään alalukuun. Näistä ensimmäisessä sel-

 
65 Mäkirinta 2014. 
66 Mäkirinta 2014, 85. 
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vitetään kanttorien kokemaa arvostusta ja sen indikaattoreita, jotka on tässä tutkielmassa jaettu luot-

tamukseen ja ammattitaitoon, kanttoreiden palkkaukseen ja korvauksiin ja oikeuteen loma- ja vapaa-

päiviin. Luvun toisessa alaluvussa käsitellään tutkielman keskeisintä sisältöä eli kiusaamisen koke-

muksia ja siihen puuttumista, koetun kiusaamisen seurauksia sekä avun saamista. 

Pääluvussa 4 vedetään yhteen tutkielman johtopäätökset esitettyjen tutkimuskysymysten valossa, 

sekä pohditaan mahdollisia toimia työhyvinvoinnin parantamiseksi sekä tutkielmaa tehdessä esiin 

nousseita jatkotutkimusmahdollisuuksia.  
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2 Kanttori työntekijänä Suomen ortodoksisessa kirkossa 

 

2.1 Kanttorikoulutuksen kehitys vuosina 1918–2007 

Venäjän vallankumouksen ja Suomen itsenäistymisen seurauksensa Suomen ortodoksinen kirkko 

siirtyi Konstantinopolin patriarkaatin alaisuuteen. Tämän johdosta Suomen ortodoksinen kirkko he-

räsi tilanteeseen, jossa papistoa ja kirkkolaulajia ei enää saatu koulutettua Venäjällä. Suomessa toi-

mivat kanttorit eli lukkarit olivat pääosin Pietarissa koulutettuja.67 Vuonna 1918 perustettiin Sortava-

laan suomenkielinen kreikkalaiskatolinen pappisseminaari. Seminaarissa alkoi väliaikaiseksi suunni-

teltu kaksivuotinen pappien koulutus. Koulutus muuttui kolmivuotiseksi vuonna 1920, nelivuotiseksi 

vuonna 1924 ja kuusivuotiseksi vuonna 1925. Erillistä kanttorikurssia ei ollut, vaan kanttorin päte-

vyyden sai suorittamalla pappisseminaarin.68 

Ensimmäinen varsinainen kanttorikurssi järjestettiin vuonna 1932 ja se kesti kolme viikkoa. Vuonna 

1938 kurssin kesto oli kasvanut jo neljään kuukauteen. Vuonna 1940 pappisseminaari siirrettiin Hel-

sinkiin, jossa järjestettiin kaksivuotinen kanttorikurssi vuosina 1949–1951. Vuodesta 1951 vuoteen 

1957 kanttorikursseja ei järjestetty. Vuonna 1957 järjestettiin seuraava kanttorikurssi Kuopiossa. Pap-

pisseminaari muutti Kuopioon 1961.69 Kanttorikurssit muuttuivat kolmivuotisiksi 1974. Ensimmäi-

nen naisopiskelija valmistui kanttorikurssilta vuonna 1977. Kanttorit poistettiin kanonisesti papistosta 

vuonna 1983 kirkolliskokouksen päätöksellä.70 Päätöksen tavoite oli taata naispuolisille kanttoreille 

tasavertaisuus kanttoreiden keskuudessa.71 Vuonna 1982 alkaneesta kanttorikurssista alkaen nais-

opiskelijoita on ollut kanttorikursseilla enemmän kuin miesopiskelijoita.72 Koulutus Kuopiossa päät-

tyi vuonna 1988, jolloin se siirtyi Joensuun yliopistoon muuttuen samalla viisivuotiseksi teologian 

maisterin tutkinnoksi.73  

Kanttorit saivat yliopistokoulutuksellaan pätevyyden kirkon töihin valmistumalla teologian maiste-

riksi kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdosta. Vuonna 1995 annetun asetuksen mukaan opiskelijat 

pystyivät ottamaan ulos välitutkinnon eli kandidaatintutkinnon, jonka laajuus oli 120 opintoviikkoa. 

 
67 Takala-Roszczenko 2019, 233. 
68 Anttonen 1999, 13–15. 
69 Anttonen 1999, 15–20. 
70 Kanttorit siirrettiin pois papistosta, jotta naiskanttorit saattoivat toimia kanttoreina. Tämä päätös tosin on jäänyt risti-

riitaiseksi. Piispa muun muassa nimittää ja määrää kanttorit toimiinsa, vaikka kanonista tarvetta ei enää pitäisi olla. 
71 Hirvonen 1992, 78–79. 
72 Saarelainen 1997, 12. 
73 Anttonen 1999, 48. 
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Opinnot suoritettiin kolmessa vuodessa.74 Kirkkokunta teki päätöksen koskien asetusta ja hyväksyi 

alemman tutkinnon täyttävän kanttorin pätevyysvaatimukset.75 Tämä tosin päättyi Bolognan proses-

sin myötä.76 

Suomen hallitus antoi vuonna 2004 esityksen yliopistolain muuttamisesta.77 Laki ja asetus tulivat 

voimaan 1.8.2005. Konkreettisia vaikutuksia myös kanttoriopiskelijoille olivat opintoviikoista opin-

topisteisiin siirtyminen sekä tutkintokohtaisen opiskeluajan määrittäminen. Lisäksi opiskelijat pys-

tyivät hyväksi lukemaan aikaisemman osaamisensa. Opintoihin sisällytettiin henkilökohtainen opin-

tosuunnitelma ja opintojen ohjausta.78  

Merkittävä muutos kanttorien koulutukseen tapahtui kuitenkin uudessa opintosuunnitelmassa (2005–

2011), kun osa kanttoreiden säveltaiteellisista opinnoista siirrettiin kandidaatin tutkintorakenteesta 

maisterin tutkintoon.79 Tässä yhteydessä Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous päätti vuonna 

2006 nostaa kanttorin kelpoisuusehdon ylempään korkeakoulututkintoon. Kanttorin pätevyyden voi 

saada enää siis suorittamalla teologian maisterin tutkinnon kirkkomusiikki pääaineena tai täydentä-

mällä muun soveltavan ylemmän korkeakoulututkinnon piispainkokouksen määräämillä täydentä-

villä opinnoilla.80 Piispainkokous määritti vuonna 2018, että näitä ovat korkeakoulun hakuohjeissa 

säädetyt täydentävät opinnot maisterin tutkintoon kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa sekä 

soveltavien opintojen työharjoittelujakso kirkollisesti suoritettuna.81 Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon kanttoreilla on puolestaan mahdollista saada pätevyys ilman kanttorin koulutusta.82 

 

2.2 Virasta toimeen – kanttori työsopimussuhteessa 

Suomen ortodoksisen kirkon virkasuhteet muutettiin työsopimussuhteiksi vuoden 2007 alussa voi-

maan tulleella kirkkolailla, joka korvasi kaikki aikaisemmin annetut virkaehtosopimukset.83 Suomen 

 
74 Asetus teologisista tutkinnoista 517/1995. 
75 Anttonen 1999, 39–40. 
76 The Bologna Declaration of 19 June 1999, 5–6. Bolognan prosessiin osallistui 29 maata, Suomi mukaan lukien. Bo-

lognan prosessin keskeisiä tavoitteita olivat ymmärrettävät ja vertailtavat tutkinnot, kaksiportainen tutkintorakenne, yh-

tenäinen mitoitusjärjestelmä ECTS (Europea Credit Transfer System), liikkuvuuden edistäminen, laadunvarmistuksen 

yhteistyö ja korkeakoulutuksen eurooppalaisen alueen luominen. 
77 Niemelä et al. 2010, 22. 
78 Niemelä et al. 2010, 24–25. 
79 Esimerkiksi pakollisten säveltaiteellisten opintojaksojen Laulu D ja Pianonsoiton 3/3 tutkinto-osuudet siirtyivät kan-

didaatintutkinnosta maisterintutkintoon. Weboodi. 
80 Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys 9:133 §. 
81 Piispainkokouksen päätöksiä 23.4. 
82 Kirkkojärjestys 6:29 §: ”Kirkkohallitus voi antaa kelpoisuuden kanttorin virkoihin henkilölle, jolla on virkaan vaadit-

tavaa tutkintoa vastaavat tiedot ja taidot”. 
83 Laki ortodoksisesta kirkosta 12:118 §. 
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ortodoksisen kirkon ensimmäinen työehtosopimus solmittiin vuonna 2007. Työntekijöitä edusti so-

pimusneuvotteluissa Kirkon alat ry ja työnantajapuolta kirkollishallitus. Nykyisin työnantajapuolta 

edustaa työsopimusneuvotteluissa PALTA ry.84 Työehtosopimukseen siirtyminen tarkoitti sitä, että 

työnantajien oli ryhdyttävä noudattamaan työsopimuslain edellyttämällä tavalla normaalisitovaa työ-

ehtosopimusta.85  

Työlainsäädännöllisesti seurakunta on kanttorin työnantaja ja kirkkoherra on esimies.86 Kirkkoherra 

johtaa seurakuntaa yhdessä luottamuselinten kanssa. Viitatessamme kanttorin esimieheen on ky-

seessä useimmiten kirkkoherra. Esimies voi olla myös lähiesimies, erityisesti Helsingin ortodoksi-

sessa seurakunnassa.87 Joissakin tapauksissa esimiehen asemaa voivat myös edustaa seurakunnan 

valtuusto, seurakunnan neuvosto, hiippakunnan piispa, tai piispainkokous.88 Kirkkoherra on myös 

kanttorin kollega, kahden työntekijän seurakunnissa ainoa kollega. 

Työehtosopimuksen piirissä olevilla työntekijöillä on mahdollisuus kääntyä ongelmatilanteissa liiton 

tai muun lainopillista neuvontaa tarjoavan tahon puoleen. Tästä on ennakkotapauksena Helsingin kä-

räjäoikeuden ja hovioikeuden käsittelemä tapaus, jossa käsiteltiin papin A ja seurakunnan välistä työ-

suhdetta koskevaa riitaa. Tapauksessa ilmeni kirkkolain merkitys suhteessa tasa-arvo-, yhdenvertai-

suus- ja työsopimuslakiin.89 Seurakunta ei antanut papille määräaikaiselle työsuhteelle perustetta eikä 

jatkanut työsuhdetta, vaan palkkasi tehtävään toisen papin. Pappi A asetettiin myös työhönottokiel-

toon. Käräjäoikeus katsoi papin työsuhteen olleen toistaiseksi voimassa oleva ja työsuhde päätettiin 

näin ollen laittomasti.90 Tapaus on mielenkiintoinen kanttorienkin kannalta, sillä se osoittaa, että laki 

 
84 Numminen 2020. 
85 Työsopimuslaki, luku 6. 
86 Laki ortodoksisesta kirkosta 6:61 §. 
87 Helsingin ortodoksisen seurakunnan johtosääntö. 14.1.2016. 
88 Seurakunnanvaltuusto päättää kanttoreiden tehtävien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta. Valtuusto 

valitsee kanttorit. Valtuusto hyväksyy seurakunnan toimielimiä ja työntekijöitä varten tarvittavat työjärjestykset ja ohje-

säännöt. Valtuusto hyväksyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman, mikä tarkoittaa sitä, että valtuusto päättää, 

kuinka paljon kanttorilla on rahaa käytössään. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys 6:87 §. 

Seurakunnanneuvoston tehtävänä on puolestaan huolehtia seurakunnan musiikkitoiminnan järjestämisestä. Neuvoston 

tehtävänä on myös tehdä työntekijöiden työsopimukset ja päättää työntekijöiden työsuhteet. Ortodoksisen kirkon kirk-

kojärjestys 6:94 §. 

Hiippakunnan piispa valvoo, että kanttorit täyttävät lain 109 §:n mukaiset velvollisuudet. Hän myös toimii kanttoreiden 

esimiehenä vuosilomiin ja työvapaisiin liittyvissä asioissa. Hiippakunnan piispa huolehtii kanttoreiden tehtävän väliai-

kaisesta hoitamisesta. Kanttorin valinnasta pidetty seurakuntavaltuuston pöytäkirja on toimitettava viipymättä hiippa-

kunnan piispalle. Hiippakunnan piispa päättää kanttorin valintaan liittyvistä koepalveluksista. Hiippakunnan piispa hy-

väksyy kanttoreiden huomionosoitukset. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys 6:63 §, 101 §, 102 §, 11: 142 §. 

Piispainkokous päättää kanttorin kelpoisuudesta, mikäli hänellä on muu ylempi korkeakoulututkinto, tulee hänen täy-

dentää opintonsa piispainkokouksen hyväksymällä ortodoksisen teologian opinnoilla. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjes-

tys 9:133 §. 
89 Helsingin HO 20.12.2019 S 18/1122. 
90 Helsingin HO 20.12.2019 S 18/1122; Helsingin HO 20.12.2019: Seurakunta tuomittiin korvauksiin. 
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naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuuslaki ovat sovellettavissa työhön liittyvissä 

asioissa myös Suomen ortodoksiseen kirkkoon.91 

Oikeudenkäynti vahvisti seurakunnan roolia työnantajana, jonka on noudatettava työsopimuslakia, 

vaikka kirkkolaki tai kanoninen oikeus viittaisi muuhun. Tämä tarkoittaa sitä, että piispalla on pää-

tösvaltaa suhteessa seurakuntaan, mutta seurakunta on työnantajana vastuussa teoistaan, vaikka seu-

rakunta noudattaisikin vain piispan antamia käskyjä. Työnantajaa sitoo työsopimuslain lisäksi nyt 

myös laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuuslaki, ellei tapaus liity kiistatta 

uskonnonharjoittamiseen. Tällä hetkellä ei ole olemassa ohjetta siitä, mikä luokitellaan uskonnonhar-

joittamiseksi. Papin A tapaus osoittaa, että tasa-arvolakia ja yhdenvertaisuuslakia tulisi noudattaa 

myös ortodoksisessa kirkossa työntekijöiden osalta. Esimerkiksi kanttorien naisvaltaisen työntekijä-

ryhmän kohdalla tasa-arvolaki velvoittaa suunnitelmalliseen tasa-arvon rakentamiseen työelämässä.92 

Yhdenvertaisuuslakia tulisi soveltaa yhtä lailla niiltä kohdin, kun se ei ole ristiriidassa uskonnonhar-

joittamisen kanssa.  

Yhdeksi myös kanttoreita koskevaksi ongelmaksi on paljastunut työsopimusten ketjuttaminen. Tut-

kielmaa taustoittaessa haastateltiin kolmea (Kanttorit A, B, C) Suomen ortodoksisen kirkon tehtävissä 

toimivaa kanttoria, joilla tiedettiin olevan epäselvyyksiä työsopimuksessaan. Kanttori A kertoi ol-

leensa yhtäjaksoisesti määräaikaisissa työsuhteissa vuosina 2001–2007. Määräaikaisuuden syyksi an-

nettiin epäpätevyys. Kanttori A kertoi pelkäävänsä työsuhteen katkeavan yllättäen. Hän sai vuonna 

2007 kuulla hiippakunnan piispan määränneen hänet toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tie-

doksiannon muodossa. Toistaiseksi voimassaolevaa työsopimusta hän ei ole allekirjoittanut.  

 
91 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (1:2 §) määrittää, että lain säännöksiä ei noudateta ortodoksisen kirkko-

kunnan uskonnonharjoitukseen liittyvään toimintaa. Käräjäoikeus ei kuitenkaan katsonut työhönottokiellon olevan us-

konnonharjoittamista ja siksi tasa-arvolaki tuli sovellettavaksi. Yhdenvertaisuuslakia (1:2 §) taas määrittää, ettei sitä 

sovelleta uskonnonharjoittamiseen. Tässäkään tapauksessa työhönottokieltoa ei katsottu uskonnonharjoittamiseksi. Ho-

vioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden lopputulosta. Tapauksesta ei kirjoitushetkeen mennessä olla valitettu korkeim-

paan oikeuteen. Käräjäoikeuden tuomion mukaan ”vaikka laki ortodoksisesta kirkosta, kanoninen oikeus tai siitä johdet-

tava yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain mukainen tulkinta olisi oikeuttanut papin B kohtelun, laki olisi kuitenkin pe-

rustuslain 106 §:n nojalla jätettävä soveltamatta, koska se oli mitä ilmeisimmässä ristiriidassa Suomea velvoittavien 

kansainvälisistä sopimuksista johdettavien velvoitteiden ja perustuslain kanssa.” Helsingin KO 2.3.2018, t. 18/10366. 

Tässä tapauksessa ei kirkkolailla eikä kanonisella lailla ollut merkitystä. Ortodoksiseen kirkkoon sovelletaan siis samoja 

lakeja kuin muihinkin työnantajiin. 
92 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 1:6 § määrittää, että työnantajan tulee 1) toimia siten, että avoinna ole-

viin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä; 2) edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtä-

viin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen; 3) edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työ-

ehdoissa, erityisesti palkkauksessa; 4) kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille; 5) hel-

pottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota etenkin työjär-

jestelyihin; ja 6) toimia siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä. 
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Kanttori B taas kertoi olevansa kolmannessa ketjutetussa määrä- ja osa-aikaisessa työsopimuksessa. 

Määräaikaisuuden syyksi on määritelty tulevat seurakuntaliitokset. Osa-aikainen sopimus on käytän-

nössä nollatuntisopimus, eli kanttori ansaitsee kuukaudessa 400–2000€. Kanttori B on tehnyt sopi-

muksen Kelan kanssa, jotta hän saisi tarvittavan toimeentulon vaikeina kuukausina.  

Työsopimuslain (1:3 §) mukaan toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua sil-

loin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muo-

dostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.93 Työnantaja voi siis tulla luo-

neeksi toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen määräaikaiseksi palkatun työntekijän kanssa ketjutta-

malla määräaikaisia työsuhteita ilman pätevää perustetta.  

Vuonna 2015 korkein oikeus teki kaksi ratkaisua määräaikaisen työsopimuksen perusteista.94 Kum-

massakin tapauksessa oli kyse määräaikaisista työsuhteista, jotka olivat jatkuneet lähes katkeamatta 

useiden vuosien ajan. Molemmissa tapauksissa määräaikaisuuden peruste oli sijaisuus ja toisessa ta-

pauksessa määräaikaisuuden peruste oli sijaisuuden lisäksi epäpätevyys.95 Ratkaisussa KKO:2015:65 

totesi, ettei epäpätevyys ole laillinen peruste määräaikaisuudelle. Uudempi korkeimman oikeuden 

tapaus, joka käsittelee määräaikaisia työsuhteita, on KKO:2017:55, jonka tuomion mukaan työsopi-

muslain (7:4 §) mukainen velvoite koskee myös määräaikaisin työsopimuksin pitkään työllistynyttä 

kantajaa.96 Kyseinen momentti koskee työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutta. KKO katsoi kahdek-

san vuotta jatkuneiden toisiinsa ketjutettujen määräaikaisten työsopimusten rinnastuvan toistaiseksi 

voimassa olevaksi työsopimukseksi. Työnantajan olisi pitänyt ennen määräaikaisen työsopimuksen 

päättymistä selvittää, olisiko työntekijälle voitu tarjota muuta työtä. Kuitenkin samassa päätöksessä 

KKO katsoo määräaikaisten työsopimusten ketjuttamisen olevan työsopimuslain mukaista, jos työn-

tekijä ei ole pätevä tehtävään.97  

Edellä esitettyjen tuomioiden perusteella voidaan katsoa, että työnantaja voi ketjuttaa määräaikaisia 

työsopimuksia, mutta jos työsuhdetta ollaan vuosien jälkeen päättämässä, katsotaan työsopimuksen 

olevan rinnastettavissa toistaiseksi voimassa olevaksi ja työntekijälle on tarjottava korvaavaa työtä 

tai koulutus uuteen tehtävään. Mikäli työsuhde päätetään, on tämän kaltaisessa tilanteessa toimittava 

kuten toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta päätettäessä.  

 
93 Työsopimuslaki 1:3 §. 
94 KKO:2015:64 ja KKO:2015:65. 
95 Korkeimman oikeuden ratkaisuja määräaikaisen työsopimuksen perusteista. 
96 KKO:2017:55. 
97 KKO:2017:55. 
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2.3 Kanttorien palkkojen kehitys 2007–2020 

Tässä luvussa käsitellään kanttoreiden palkan kehittymistä vuodesta 2007 vuoteen 2020.98 Pääpaino 

kohdistuu kanttoreiden jaotteluun vaativuusryhmiin III ja IV, käytännön historiaan, syihin ja seurauk-

siin. Palkkaus on sidoksissa uralla etenemisen mahdollisuuksiin ja kanttorin ammatin arvostukseen. 

Luvun loppupuolella vertaillaan kanttorin ammattia papin ammattiin palkkauksen ja uraetenemis-

mahdollisuuksien osalta.  

Suomen ortodoksisen kirkon työntekijöiden palkkaus on määritelty Suomen ortodoksisen kirkon työ-

ehtosopimuksessa, ja laki ortodoksisesta kirkosta edellyttää työehtosopimuksen mukaan toimimista 

työsopimuksia laadittaessa.99 Kirkon alat ry on Suomen ortodoksisen kirkon työntekijöiden etujär-

jestö, joka käy neuvottelut työnantajapuolen kanssa.100 Kanttorin peruspalkka määräytyy työehtoso-

pimuksessa olevien vaativuusryhmien I–V mukaan. Kanttorit ja papit kuuluvat esimerkiksi vaati-

vuusryhmään IV. Koska papeilta ja kanttoreilta vaaditaan molempiin pätevyyteen ylempi korkeakou-

lututkinto, on sama vaativuusryhmä perusteltu.101  

Vuonna 2015 Suomen ortodoksisen kirkon kanttoreista 22 kuului vaativuusryhmään III ja 17 kantto-

ria kuului vaativuusryhmään IV.102 Vaativuusryhmien III ja IV välinen peruspalkan ero on 531,27–

824,03€/kk.103 Jakoa eri vaativuusryhmiin voidaan selittää kahdella seikalla. Ensiksikin vuonna 2015 

käydyissä neuvotteluissa työnantajapuoli ja työntekijäpuoli ovat yhdessä sopineet, että kanttorit voi-

vat kuulua vaativuusryhmään III tai IV.104 Toinen syy ovat erityisesti pienten seurakuntien rajalliset 

resurssit.105 

Suomen ortodoksisen kirkon talouteen vaikuttaa maailmantalouden kehitys. Tätä tutkielmaa tehdessä 

eivät COVID-19 pandemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset olleet vielä havaittavissa. Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko on arvioinut kirkollisverotulojen vähenevän 40–50 miljoonaa euroa 

 
98 Tämän luvun sisällön osalta olemme konsultoineet Kirkon alat ry:n lakimiestä Anna-Maria Nummista. 
99 Laki ortodoksisesta kirkosta 3:33 §. 
100 Kirkon töissä 2014; Suomen Ortodoksisen kirkon työehtosopimus 2017–2018 ja 2018–2020. Kirkollishallitus on 

valtuuttanut PALTA ry:n käymään työehtoneuvottelut työntekijäpuolen puolesta. 
101 Sekä papin että kanttorin kelpoisuusehdot voi täyttää ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa tai Suomen orto-

doksisessa pappisseminaarissa suoritetulla tutkinnolla. Papin kelpoisuusehdot voi täyttää muulla teologian ylemmällä 

korkeakoulututkinnolla, jota on täydennetty piispankokouksen hyväksymillä ortodoksisen teologian opinnoilla. Kantto-

rin kelpoisuusehdot voi täyttää myös muulla soveltavalla ylemmällä musiikin korkeakoulututkinnolla, jota on täyden-

netty piispankokouksen hyväksymillä ortodoksisen teologian opinnoilla. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys 9:132–133 

§. 
102 Neuvottelu ortodoksiseen työehtosopimukseen liittyen 2015. 
103 Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimus 2018–2020, 24–25. Vaativuusryhmä III:n mukainen peruspalkka 

1.4.2019 lukien on 2370,11–2628,37€ kuukaudessa ja vaativuusryhmä IV:n mukainen peruspalkka on 2901,38–

3194,14€ kuukaudessa. 
104 Neuvottelu ortodoksiseen työehtosopimukseen liittyen 2015. 
105 Vrt. esim. Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan tilinpäätös 2018, 37–46. 
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vuodessa. Tämän laskutavan mukaan Suomen ortodoksisen kirkon verotulot vähenisivät noin 600 

000–750 000€ vuodessa.106 Suomen ortodoksisen kirkon palvelukeskuksen johtajan tekemän arvion 

mukaan seurakuntien verotulot tulevat laskemaan noin 5%.107 Tämä tulee entisestään kiristämään 

seurakuntien taloudellista tilannetta. 

Ennen vuotta 2007 kanttorit jakautuivat viisitoistaportaisessa järjestelmässä vaativuusluokittelujen 6, 

7, 8 ja 9 välille. Vuonna 2014 voimaan tulleessa palkkausjärjestelmässä luokkiin 6 ja 7 kuuluneet 

kanttorit asettuivat vaativuusryhmään III ja luokkiin 8 ja 9 kuuluneet kanttorit ryhmään IV.108 Siir-

tymä tehtiin niin, ettei kenenkään palkka pienentynyt. Työntekijän palkkaa on käytännössä lähes 

mahdotonta alentaa työnantajan toimesta, ellei työntekijä itse allekirjoita tämän tapaista sopimusta.109 

Tämä sai aikaan sen, että vaativuusryhmään III siirretty kanttori saattoi kuitenkin ansaita euromää-

räisesti enemmän kuin vaativuusryhmään IV kuulunut kanttori. 110 Tämä oli mahdollista, koska van-

hassa palkkausjärjestelmässä oli henkilökohtainen palkanlisää 0–50%.111 Neuvottelutulos uudesta 

työehtosopimuksesta 4/2020 pyrkii korjaamaan näitä mahdollisia palkkavinoumia palkankorotusten 

yhteydessä.112 

Syksyllä 2015 käytiin ortodoksiseen työehtosopimukseen liittynyt neuvottelu, jossa olivat läsnä työn-

tekijöiden edustus, työnantajapuolen edustus sekä ortodoksisen kirkon edustajat. Neuvottelussa käsi-

teltiin kanttoreiden palkkaukseen liittyviä kysymyksiä. Osapuolten neuvottelutulos oli se, että kant-

torit voivat laillisesti ja työehtosopimuksen mukaan kuulua vaativuusryhmiin III tai IV. Samassa neu-

vottelussa käsiteltiin yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista. Vaativuusluokkaan III kuuluvat kant-

torit kokivat, ettei yhdenvertaisuusperiaate toteudu. Neuvotteluissa todettiin, että yhdenvertaisuutta 

tulisi noudattaa saman seurakunnan sisällä tarkasti.113  

 
106 Suomen ortodoksisen kirkon jäsenmäärä on noin 1.5% Suomen evankelis-luterilaisten määrästä. Ks. Massalomau-

tukset iskevät seurakuntien kirkollisverotuloihin. 
107 Kirkollishallituksen päätökset 22.4.2020, kohta 28. 
108 Suomen Ortodoksisen kirkon työehtosopimus 2018–2020, 39. 
109 Palkan alentaminen. 
110 Numminen 2020. 
111 Opas ortodoksisen kirkon työntekijöille 2007–2010. Henkilökohtainen palkanosa pieneni 0–35% vuonna 2010. Ks. 

Kirkon töissä 2010. Henkilökohtainen palkanosa muuttui kustannusneutraaliksi vuodesta 2014 alkaen. Ks. Kirkon töissä 

2014. 
112 Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen uudistaminen 2020, 2. 
113 Neuvottelu ortodoksiseen työehtosopimukseen liittyen 2015. 
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Vaativuusryhmien suhteen on ollut epäselvyyksiä myös työnantajien perustellessa vaativuusryhmää 

III. Seurakunnissa on katsottu vaativuusryhmän olevan sidoksissa aina kyseiseen kanttorin toi-

meen.114 Tehtäväkohtaisia vaativuusryhmiä ei kuitenkaan tulisi olla sidottu, vaan vaativuusryhmää 

pystyy vaihtamaan toimen avoimeksi tullessa tai työnantajan arvioidessa vaativuusryhmän muutok-

selle olevan perusteita työehtosopimuksen 3§ ja 9§ mukaisesti.115 Esimerkiksi Teollisuusliitto ry:n ja 

teknologiateollisuus ry:n välisessä työehtosopimuksessa on määritetty työntekijöiden edustajalle oi-

keus osallistua työnvaativuusryhmän määrittelyyn uudelle työntekijälle.116 Suomen ortodoksisen kir-

kon työntekijöille työnantaja arvioi tehtävän vaativuuden ja määrittää vaativuusryhmän yksipuoli-

sesti.117  

Työehtosopimuksen tulisi olla palkkojen suhteen tarkka, eikä paikallisella sopimisella pitäisi voida 

polkea alakohtaisia vaativuusryhmiä.118 Vuoden 2015 neuvottelujen tavoite oli selkeyttää kanttorien 

kuulumista joko vaativuusluokkaan III tai IV. Siirtymäkauden kanttoreiden euromääräiseen palkkaan 

tämä ei vaikuttanut, mutta uransa aloittaville kanttoreille tällä on suuri rahallinen merkitys. Heille ei 

ole mahdollista ansaita palkkaluokassa III enemmän kuin palkkaluokassa IV. Näin voidaan todeta, 

että vuoden 2015 neuvotteluissa heikennettiin uusien kanttoreiden asemaa euromääräisen palkan 

osalta sekä välillisesti näin myös kanttorin ammatin houkuttelevuutta. Pätevän uuden kanttorin alku-

palkka suoritusperusteisen palkanosan määrittelyn jälkeen voi olla vähimmillään 2370€ ja enimmil-

lään 3700€.119 Ongelmallista on se, että vaativuusryhmien III ja IV kanttorit tekevät samaa työtä sa-

moilla pätevyysvaatimuksilla. Seurakunnat eli työnantajapuoli hyötyy tämänhetkisestä järjestelystä, 

sillä ne säästävät huomattavan määrän rahaa.  

Kanttoreiden vaativuusryhmän määrittelyn epäselvyyttä kuvaa myös työehtosopimuksen sanamuoto. 

Kanttorit eivät automaattisesti kuulu vaativuusryhmään IV, vaan he kuuluvat esimerkiksi vaativuus-

ryhmään IV. Tehtävänkuvauksen jäljessä olevassa kohdennuksessa mainitaan vaativuusryhmän kos-

kevan esimerkiksi papistoa, kanttoreita sekä hallinnon asiantuntijoita. Sanaa “esimerkiksi” käytetään 

 
114 Esimerkiksi haastattelemamme Kanttori C kuvasi tilannettaan, jossa seurakunnan palkkaukseltaan vaativuusryh-

mässä III ollut kanttori jäi eläkkeelle vuonna 2009 ja tätä seurannut kanttori, nykyisen edeltäjä, peri tämän vaativuus-

ryhmän. Kun edeltäjä puolestaan jäi eläkkeelle vuonna 2019, periytyi vaativuusryhmä III Kanttori C:lle. Perusteluksi oli 

annettu, että pitäisi olla hyvät perustelut palkkaluokan nostamiseksi eikä seurakunta voi itsenäisesti tehdä sitä päätöstä. 
115 Numminen 2020. 
116 Työehtosopimus. Teknologiateollisuus ry & Teollisuusliitto ry 2020, 14–15.  
117 Suomen Ortodoksisen kirkon työehtosopimus 2018–2020, 23–24. 
118 Esimerkiksi Teknologiateollisuus ry:n ja teollisuusliitto ry:n välisessä työsopimuksessa työn vaativuus määritellään 

yksilökohtaisesti ja työntekijöiden edustajilla on oikeus osallistua työn vaativuuden määrittämiseen. Työnantaja ei yksin 

päätä palkkaa, vaan palkka määräytyy jokaiselle työntekijälle yksilöllisesti. Työehtosopimus. Teknologiateollisuus ry & 

Teollisuusliitto ry 2020, 14-21. 
119 Suomen Ortodoksisen kirkon työehtosopimus 2018–2020, 23–27. Pyysimme tiedoksemme Suomen ortodoksisen 

kirkon palvelukeskuksesta kanttoreiden pienintä ja suurinta euromääräistä palkkaa. Emme saaneet lukuja käyttöömme, 

koska palkan määrä on henkilötieto, jota ei saa luovuttaa ilman asianomaisten suostumusta. 
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samalla tavalla vaativuusryhmä V:n kuvauksessa: ”Esimerkiksi: Kirkkoherrat ja muut johtotehtä-

vät”.120 On hyvä pohtia tämän yhden sanan painoarvoa työehtosopimuksessa. Sana ”esimerkiksi” 

mahdollistaa liikkumavaran toimen vaativuutta määritellessä. Toimeen hakevalla henkilöllä on siis 

mahdollisuus asettaa palkkatoiveensa esimerkiksi vaativuusryhmään V. Toistaiseksi vaikuttaa siltä, 

että sanaa ”esimerkiksi” on käytetty vain työnantajan toimesta vaativuusryhmän laskemiseen.  

Kirkkoherrat kuuluvat Suomen ortodoksisessa kirkossa vaativuusryhmään V, papisto vaativuusryh-

mään IV, mutta kanttorit on jaoteltu pääsääntöisesti vaativuusryhmiin III ja IV. Edellä esitetyn va-

lossa herää kysymys, onko tämän kaltainen jaottelu oikeutettu, vai onko toiminta mielivaltaista. Työ-

sopimuslaki edellyttää työnantajaa noudattamaan voimassa olevaa työehtosopimusta.121 Jos työehto-

sopimusta sovelletaan edellä esitetyn mukaisesti, on kaikkien Suomen ortodoksisen kirkon työnteki-

jöiden minimipalkka palkkaluokan I alaraja tehtävän vaativuuden kuvauksen puitteissa. Ylärajaa pal-

kalle ei laissa ole säädetty. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia palkkauksesta tämän alarajan puit-

teissa. Tämä korostaa tehtäväryhmien vaativuuksien sanallisten kuvauksien merkitystä. Vaativuus-

ryhmä II kuvausta voisi esimerkiksi soveltaa pappeihin ja kanttoreihin, koska vaativuusluokkien esi-

merkkiammateilla ei edellä kuvatun mukaan ole merkitystä: 

Ammatillisella erityisosaamisella ja syvällisellä tiedolla alan perustehtävistä hallitaan työ myös uusissa ja vaih-

televissa ongelmatilanteissa. Työ voi edellyttää syvällistä tietoa ja kykyä soveltaa ammatillista erityisosaamista 

oman alan perustehtävissä. Työtä ohjataan jossain määrin, vaativimmat työt voivat olla asiantuntijatehtäviä. Esi-

merkiksi: Virasto, asiakaspalvelu, toimisto.122 

Kanttorien mahdollisuudet edetä työurallaan ovat hyvin vähäiset. Käytännössä ylennys tarkoittaa siir-

tymistä suurempaan seurakuntaan tai esimerkiksi muusikon uralle. Vain muutama kanttori on edennyt 

urallaan esimiestehtäviin asti.123 Suurten seurakuntien ensimmäisen kanttorin paikkaa voi pitää esi-

miesasemana, mikäli kyseisen kanttorin tehtäviin kuuluu vastata koko seurakunnan kirkkomusiikin 

tilan kehittämisestä, töiden jakamisesta muille kanttoreille ja työn koordinoinnista. Tämmöisiä tehtä-

viä ei kuitenkaan Suomen ortodoksisessa kirkossa ole. Papeilla on vastaavasti mahdollisuus nousta 

heti työuransa alusta esimiesasemaan seurakunnan kirkkoherrana.124 Vaativuusryhmä on kirkkoher-

roilla välittömästi V ja uralla eteneminen voi jatkua siitä suurempiin seurakuntiin. Papistolle myön-

 
120 Suomen Ortodoksisen kirkon työehtosopimus 2018–2020, 25. 
121 Työsopimuslaki 2:7 §. 
122 Suomen Ortodoksisen kirkon työehtosopimus, 2018–2020, 24. 
123 Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa diakonian esimiehenä toimii tällä hetkellä kanttorin koulutuksen saanut hen-

kilö. Myös Kirkon palvelukeskuksen esimiehenä toimi vuoteen 2019 asti kanttoriksi koulutettu henkilö. Hän siirtyi teh-

tävästään Valamon kansanopiston rehtoriksi. Nämä toimet eivät ole kanttorin toimia. 
124 Ks. esim. Lieksan uusi ortodoksinen kirkkoherra valittu; Rautalammin ortodokseille uusi kirkkoherra. 
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netään myös papillisia kunnianosoituksia tietyn palveluajan kuluessa, esimerkiksi kamilavkan, kul-

taristin tai koruristin käyttöoikeus tai rovastin arvonimi.125 Edellytyksenä on luonnollisesti, että pappi 

tekee työnsä moitteettomasti. Suomen ortodoksisen kirkon kanttori voi saada urallaan yhden huomi-

onosoituksen, joka on director cantus –arvonimi. Tämän myöntää hiippakunnan piispa.126 

Huomio kiinnittyy myös kanttoreiden ja pappien sukupuolijakaumaan. Suurin osa Suomen ortodok-

sisen kirkon kanttoreista on tällä hetkellä naisia, kun taas papisto koostuu ainoastaan miehistä. Pa-

peilta ja kanttoreilta vaaditaan molemmilta teologian maisterin tutkinto, mutta johtotehtävät on suun-

nattu lähes yksinomaan papeille.127 Johtotehtävät selittävät palkkauksen, mutta ei sitä, miksi kanttori 

ei voisi olla vastuussa hallinnosta edes osittain. Näin kanttori olisi myös osaltaan johtotehtävissä ja 

oikeutettu esimerkiksi vaativuusryhmään V.  

 

2.4 Kiusaamiseen puuttumisen työkalut 

Kaikkien työntekijöiden tulisi ilmoittaa havaitsemastaan kiusaamisesta esimiehelleen. Esimiehellä on 

aina velvollisuus puuttua tilanteeseen, jossa on edes epäilys työpaikkakiusaamisesta. Työnantajan on 

kuultava molempia osapuolia. On myös mahdollista, että he voivat antaa ulkopuolisen näkökulman 

tapahtumien kulusta. Jos esimies ei toimi tarpeellisella tavalla ja on epäilystä, että kiusaaminen voi-

daan lukea kunnianloukkaukseksi, voi kiusattu turvautua suoraan lakimieheen. Epäasiallinen käyt-

täytyminen ei aina ole työpaikkakiusaamista.  

Kirjallinen valitus on työhyvinvoinnin työkalu, jota voi käyttää kuka tahansa. Esimiehestä voi kuka 

tahansa tehdä valituksen työsuojeluun ja työnantajapuoli voi puolestaan tehdä kirjallisen valituksen 

yhtiön hallitukselle, tai tässä tapauksessa seurakunnan neuvostolle tai valtuustolle. Työnantajapuoli 

voi valituksen käsittelyn yhteydessä antaa työntekijälle kirjallisen varoituksen, joiden kertyminen on 

yksi edellytys työsuhteen päättämiselle. 

Jokaisella on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun työpaikalla. Työssään seksuaalisen häirinnän koh-

teeksi joutunut on huonommassa asemassa henkisen ja fyysisen väkivallan aiheuttamien vahinkojen 

 
125 Käytännöllä on ortodoksisessa perinteessä pitkät juuret. Vrt. Kokoelma voimassaolevia säännöksiä 1935, 57. 
126 Laki ortodoksisesta kirkosta 11:115 §. 
127 Poikkeuksena on Helsingin ortodoksinen seurakunta, jossa hallintopäällikkö ja kasvatuksen esimies ovat naisia. Yk-

sikään naiskanttori ei tosin toimi esimiestehtävissä Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa. Vrt. esim. Helsingin orto-

doksisen seurakunnan yhteystiedot.   
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takia.128 Seksuaalinen häirintä on määritelty työturvallisuuslaissa selkeästi häirinnäksi. Tästä huoli-

matta seksuaalinen häirintä on rikosoikeudellisesti jäänyt vähälle huomiolle.129 Rikoslaki (20:5a §) 

määrää seksuaalisesta ahdistelusta vähintään sakon ja enintään kuusi kuukautta vankeutta.130 

Työnantajalla on velvollisuus puuttua epäiltyyn seksuaaliseen häirintään kuten muuhunkin epäiltyyn 

työpaikkakiusaamiseen. Työnantajalla on käytössään useita työkaluja kiusaamisen lopettamiseksi. 

Ensimmäinen keino on neuvotella ja sopia. Työnantaja voi antaa huomautuksen, joka on “ohje” ilman 

irtisanomisuhkaa. Huomautuksen voi antaa suullisesti, mutta kirjallinen huomautus on suositelta-

vampi. Huomautusta voimakkaampi toimi on varoitus, joka on työsuhteen päättämistä edeltävä toi-

menpide. Varoitus on suositeltava antaa aina kirjallisesti. Jos nämä toimet eivät riitä epäasiallisen 

toiminnan lopettamiseksi, voi kiusaajalle osoittaa muita työtehtäviä. Äärimmäinen keino on työsuh-

teen päättäminen joko irtisanomalla tai työsopimuksen purkamalla. Työsuhteen päättämiselle on aina 

oltava vahvat perustelut. Nämä työnantajan toimenpiteet ovat sovellettavissa kaikkeen epäasialliseen 

käyttäytymiseen liittyen.131 

* 

Yhteenvetona voi todeta, että Suomen ortodoksinen kanttorikoulutus on kehittynyt pappisseminaari-

koulutuksesta täysimittaiseksi teologian maisterin tutkinnoksi 70 vuoden aikana. Vuodesta 1988 al-

kaen kanttorit eivät ole enää valmistuneet ”papin laukunkantajiksi”, vaan ovat kirkkomusiikin eri-

tyisasiantuntijoita. Pätevyysvaatimus kanttorin tehtävään oli vuosien 1995–2004 välisen ajan alempi 

korkeakoulututkinto kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdosta. Bolognan prosessin toimeenpano 

muutti koulutusrakennetta siten, että pätevyys on sen jälkeen saatu vain teologian maisterin tutkin-

nolla. 

Työsuhteiden osalta suuri muutos tapahtui Suomen ortodoksisen kirkon siirtyessä virkasuhteista työ-

ehtosopimussuhteisiin. Kirkon työntekijät tulivat liittojen suojelun alle. Seurakuntien johdon voi kat-

soa edelleen opettelevan uuteen tilanteeseen, jossa kirkkolaki ja kanoninen perinne ovat tietyssä ris-

tiriidassa maallisen lainsäädännön kanssa. Seurakunta on kaikkien seurakunnan työntekijöiden työn-

antaja. Kanttorin esimies on kirkkoherra, joka johtaa seurakuntaa yhdessä luottamuselinten kanssa.  

 
128 Mäkeläinen 2020, 1–2. 
129 Mäkeläinen 2020, 3. 
130 Rikoslaki 20: 5a §. 
131 Mäkeläinen 2020, 63–67. 
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Kanttorin tehtävä kuuluu joko tehtävän vaativuusluokkaan III tai IV. Taustalla on vuonna 2015 käyty 

neuvottelu Kirkonalat ry:n, PALTA ry:n ja kirkon keskushallinnon edustajien välillä. Toimen vaati-

vuusryhmän määrittelee työnantaja yksipuolisesti. Kanttorin mahdollisuudet edetä urallaan ovat vä-

häiset. Kanttori voi lähinnä vaihtaa seurakuntaa tai hakeutua muihin tehtäviin. Papeilla on samalla 

koulutuksella työnvaativuusluokka IV:n tai V:n mukainen palkka. Pappi voi nousta heti ensimmäi-

sessä työsuhteessaan kirkkoherraksi, jolloin hän on seurakunnan esimies.  

Kärjistäen voisi sanoa, että suurin osa kanttoreista on naisia verrattain pienellä palkalla ja kaikki papit 

ovat miehiä, joilla on suurempi palkka ja kaikki johtotehtävät. Herää kysymys, voisiko lakia naisten 

ja miesten välisestä tasa-arvosta soveltaa tässä kohtaa. Erottelu miesten ja naisten ammatteihin on 

silmiinpistävä. 

Kiusaamistilanteissa esimiehellä on velvollisuus puuttua epäiltyynkin kiusaamiseen välittömästi. 

Työnantajalla on työpaikkakiusaamisen estämiseksi monia työkaluja, kuten huomautus, kirjallinen 

huomautus, sovittelu, valitus, kirjallinen valitus, kirjallinen varoitus, muihin työtehtäviin siirtäminen, 

irtisanominen tai työsuhteen purkaminen.   
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3 Kyselytutkimuksen tulokset 

 

3.1 Kanttorien kokema arvostus ja sen indikaattorit 

Kanttorien kokemaa kiusaamista tarkastellaan tässä tutkimuksessa paitsi välittömänä kiusaamisena, 

myös heidän työlleen annetun arvostuksen puutteena. Arvostusta voi mitata eri indikaattoreilla. Ar-

vostukseen kohdistuvan analyysin lähtökohdaksi luotiin ensin idea täydellisestä kanttorin työympä-

ristöstä, joka käännettiin sitten kysymyksiksi.  

Täydellisessä työpaikassa kanttori:  

1. Tietää tarkalleen oman vastuualueensa. 

2. Nauttii esimiehen, työkavereiden ja seurakuntalaisten luottamuksesta. 

3. Saa arvostusta työpanoksestaan ja tietää sen.  

4. Saa päättää, mitä jumalanpalveluksissa ja kuoroharjoituksissa lauletaan.  

5. Voi vaikuttaa jumalanpalvelusten suunnitteluun ja määrään.  

6. Saa päättää, ketkä laulavat kuorossa kuoroharjoituksissa ja jumalanpalveluksissa. 

7. Saa päättää jumalanpalvelusten musiikillisesta sisällöstä.  

Kanttoreilta kerättyjen kyselyvastausten perusteella voidaan todeta, että arvostusta koettiin luotta-

mukseen ja ammattitaitoon liittyvissä asioissa. Palkkaan, korvauksiin ja vapaapäiviin liittyvissä asi-

oissa kokemukset ovat jokseenkin ongelmallisia. Työssä viihtymiseen positiivisesti vaikuttavia asi-

oita ei tutkimustuloksista juuri löydy.  

 

3.1.1 Luottamus ja ammattitaito 

Kanttorien kokemalla luottamuksella tarkoitamme sitä, kokeeko kanttori hänen voivan tehdä työtään 

parhaaksi katsomallaan tavalla ja kokeeko hän, että hänen esimiehensä, kollegansa, kuorolaiset ja 

muut seurakuntalaiset luottavat hänen ammattitaitoonsa hoitaa kanttorin työtä parhaaksi katsomallaan 

tavalla. Tässä kappaleessa pyritään myös selvittämään, voiko kanttori vaikuttaa jumalanpalvelusten 

määrään, suunnitteluun ja siihen, kuka saa laulaa kuorossa, mitä kuoroharjoituksissa lauletaan ja mitä 

jumalanpalveluksissa lauletaan. Luottamus on tietysti aina kaksisuuntaista. Tässä selvitämme yksin-

omaan kanttorien kokemaa luottamusta työssään. 
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Ammattitaito koostuu koulutuksesta ja kokemuksen kautta saadusta tiedosta ja taidosta. Myös työssä 

kerätty kokemus ja työssä kehittyminen kehittävät ammattitaitoa.   

Taulukko 2. – Kanttorien kokema arvostus ja sen indikaattorit 

 

Kanttorin kollegoita ovat kaikki seurakunnan työntekijät mukaan lukien esimiehet, joiden kanssa 

kanttori työskentelee. Pienissä seurakunnissa ainoa kollega voi olla kirkkoherra. Vastausten perus-

teella kanttorit kokevat saavansa luottamusta kollegoilta. Vastaaja 3 kertoi kollegoiden siirtävän vä-

lillä töitä hänelle. Vastaaja 9 kertoi yhden kollegan käyttäytyvät osittain töykeästi. Vastausten mu-

kaan nämä ongelmat olivat korjautuneet puhumalla. 

Kaksi vastaajaa kertoi esimiehen joskus epäilevän työntulosta ja menevän sitä tarkistamaan. Vastaaja 

8 kertoi esimiehen joskus väittelevän vastaajan kanssa seurakuntalaisten läsnä ollessa. Kuitenkin 90% 

vastaajista vastasi nauttivansa esimiehen luottamuksesta.  

Kaikki vastaajat kertoivat kokevansa seurakuntalaisten arvostavan ammattitaitoaan. Vastaaja 10 ker-

toi kuitenkin seurakuntalaisten epäilevän hänen pätevyyttään ikänsä ja sukupuolensa takia. Hän tun-

tee tulleensa arvostelluksi palveluksissa kuorolaisten toimesta supattelemalla ja naureskelemalla. 

Kanttorin muuttaessa laulajien järjestystä yksi kuorolainen oli kyseenalaistanut hänen ohjeensa laulaa 

takarivissä. Hän kertoi kuorolaisen motiivin olleen ”kanttorin ruotuun laittamisen”.  
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Taulukko 3. – Kanttorien kokema arvostus ja sen indikaattorit 

 

Hiippakunnan alueen jumalanpalveluskäytännöistä on ylimmällä tasolla perinteisesti päättänyt hiip-

pakunnan piispa.132 Toimittava pappi on vastuussa piispalle jumalanpalvelusten liturgisesta sisäl-

löstä. Pappi päättää pääsääntöisesti palveluksen kulkuun liittyvät asiat. Kanttori voi tehdä ehdotuksia 

esimerkiksi jumalanpalvelustekstien määrästä, mutta palveluksen johtaja tekee lopullisen päätöksen. 

Kirkkoherra tai lähiesimies tekee jumalanpalveluslistat yleensä hyvissä ajoin puoleksi vuodeksi ker-

rallaan. Kanttori voi ehdottaa papille palvelusten lisäämistä tai vähentämistä, mutta pappi esimiehenä 

tekee lopullisen päätöksen palvelusten määrästä. Kyselyn tulosten mukaan kanttorit ovat pystyneet 

vaikuttamaan jumalanpalvelustekstien määrään ja jumalanpalvelusten suunnitteluun, vaikka nämä 

tehtävät kuuluvatkin esimiehelle.  

Väitteeseen 11, ”Saan päättää, mitä jumalanpalveluksissa lauletaan”, saatettiin tosin antaa vastauksia 

kahden eri tulkinnan mukaan, mitä ei kyselyä valmisteltaessa osattu ennakoida. Ensiksikin, kanttori 

saa yleensä päättää, mitä sävelmiä jumalanpalveluksissa käytetään, esimerkiksi säveltäjän Kerubivei-

sun kuoro liturgiassa laulaa. Toisaalta väitteen voi ymmärtää tarkoittavan myös sitä, voiko kanttori 

vaikuttaa jumalanpalveluksen rakenteeseen, esimerkiksi siihen, montako avuksihuutostikiiraa ehtoo-

palveluksessa lauletaan.133 Vastauksista selviää, että suurin osa vastaajista ymmärsi kysymyksen kos-

kevan sekä sävelmiä että tekstien määrää. Vastaaja 8 kertoo diakonin joskus tulevan sanomaan, miten 

 
132 Kokoelma voimassaolevia säännöksiä 1935, 272; Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys 1:1 §. 
133 Kokemuksemme mukaan nykyinen käytäntö on pääsääntöisesti se, että toimittava pappi päättää jumalanpalvelusjär-

jestyksen ja kanttori melodiat, joilla veisuja lauletaan. Tämä käytäntö siinä mielessä ongelmallinen, että kanttoreiden 

ammattitaito on yliopistokoulutuksen myötä kasvanut ja monesti kanttori on paremmin selvillä typikonista. Esimerkiksi 

jumalanpalveluksen yksityiskohtaisia ohjeita sisältävä Minea on yleensä vain kanttorilla käytössä ja harvemmin papin 

tarkasteltavana. 
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toimitaan. Tämän voi ymmärtää tarkoittavan nimenomaan tekstien määrään liittyviä suuntaviivoja. 

Vastaaja 13 kertoo saaneensa kritiikkiä musiikkiin liittyvistä asioista.  

Suurin osa kanttoreista pystyy päättämään, kuka kuorossa laulaa. Kyselyn vastauksista ilmenee kaksi 

syytä sille, miksi kanttori ei voi vaikuttaa siihen, ketkä kuorossa laulavat. Ensinnäkin pienissä seura-

kunnissa kuoroon on usein otettava ne, jotka ovat vähänkin laulutaitoisia. Toiseksi kanttorit voivat 

usein toimia pyhäköissä, joissa on toisen kanttorin johtama kuoro. Tällöin vieraileva kanttori harvoin 

päättää siitä, ketkä kuorossa laulavat. 

Kirkkojärjestyksen mukaan kanttorin päätösvaltaan kuuluu vastata seurakunnan kirkkomusiikkikas-

vatuksesta.134 Kanttorin tulisi siis voida päättää, kuka kuorossa laulaa ja mitä sävelmiä kuoro laulaa 

harjoituksissa ja jumalanpalveluksissa. 

Kyselyyn vastaajista kaikki ovat voineet päättää, mitä kuoroharjoituksissa lauletaan, ja 68% on saanut 

päättää, mitä jumalanpalveluksissa lauletaan. Aineistosta käy ilmi, että joskus kanttorin valitsema 

lauluohjelmisto ei miellytä jotain kirkossa kävijää ja palaute tulee suoraan kanttorille.  

Kyselyn aineistosta voi todeta, että kanttorit ovat kokeneet luottamusta ja heidän ammattitaitoaan 

arvostetaan. Vain 8% vastaajista koki arvostuksessa olevan ongelmia ammattitaidon tai luottamuksen 

osalta. Ongelmia on ollut kuorolaisten, esimiesten ja kollegoiden kanssa.  

 

3.1.2 Kanttoreiden palkka ja korvaukset 

Kanttorit ovat kokeneet joutuneensa eriarvoiseen asemaan korvauksiin liittyvissä asioissa. Tässä koh-

taa esille nousivat palkkaan ja matkakorvauksiin liittyvät asiat. Vastaaja 17 kertoi esimiehen jättäneen 

henkilökohtaisen palkanlisän pois hänen palkastaan. Hän kokee myös kanttoreiden jaon palkkaluok-

kiin III ja IV epäoikeudenmukaiseksi: 

Tämä on paras: esimies antoi kyllä kasvotusten ihan hyvät hekot [henkilökohtainen palkanlisä], mutta ei koskaan 

toimittanut niitä palkanlaskijalle. Kun sitten kyselin asiasta, selitys oli se, että eivät ne hekot hänenkään palk-

kaansa vaikuta (kymmenet vuodet tehnyt kirkkoherra, jonka palkka oli niin korkea kuin vain saattoi olla). Ko-

kemuksesta voi sanoa, että kanttorien jako kolmanteen ja neljänteen palkkaryhmään tuntuu epäoikeudenmukai-

selta ja herättää katkeruutta. Kolmosta on käytetty etenkin pienemmissä seurakunnissa, joissa kanttori tekee 

kaikkea mahdollista kirkkomusiikkiin liittyvän työn lisäksi, mutta silti tätä multitaskaamista arvostetaan vähem-

män kuin työtä suuremmissa seurakunnissa. 

 
134 Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys 1:9 §. 
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Henkilökohtainen palkanlisä muuttui kustannusneutraaliksi 2014–2016 työehtosopimuksessa,135 ol-

tuaan käytössä viimeisen kerran 2010–2013 työehtosopimuksessa.136 Tämän aiemman työehtosopi-

muksen mukaan työnantajan oli annettava kirjallisesti päätös palkanosan perusteista työntekijälle.137 

Sanallinen sopimus oli tässä tapauksessa jo tehty ja työntekijä olisi halutessaan voinut olla yhteydessä 

liittoon tai kirkkoherran esimieheen. Vastauksessa käytetty termi ”multitaskaaminen” tarkoittaa kant-

toreiden työtehtävien monipuolisuutta. Näitä työtehtäviä voivat Mäkirinnan tutkimuksen mukaan olla 

ainakin jumalanpalvelukset, kanslian hoito ja siivoaminen.138 

Kolme vastaajista kertoi korvausten olleen yksi eriarvoisuutta lisäävä tekijä. Näistä kolmesta kaksi 

ilmoitti matkakorvausten olevan syynä eriarvoisuuden kokemukseen. Yksi heistä kirjoitti suoraan, 

että matkat tehdään usein papin autolla eikä molempien autoilla tasapuolisesti.  

Auton käytössä toimitusmatkoilla on ollut jonkin verran sitä, että pappi haluaa aina mennä hänen autolla. Koh-

tuullista olisi vuorotella, jos kummallakin on auto. 

Vastaajista kolme kertoi työmatkojen kuljettavan pääasiassa papin autolla. Oma kokemuksemme tu-

kee näitä vastauksia, joiden mukaan työmatkat tehdään lähtökohtaisesti papin autolla, jos pappi ei 

jostakin poikkeuksellisesta syystä ole ilman autoa. Matkakorvausten tasapuolisuus on sikäli ongel-

mallinen, että kysymys ei ole tulosta tai ansiosta, vaan nimenomaan korvauksesta. Siitä ei siis pitäisi 

tulla ylimääräistä rahaa, vaan sen pitäisi kattaa ne kustannukset, jotka matka aiheuttaa. Matkakorvaus 

henkilöautolla on kuitenkin laskettu niin, että se kattaa myös auton arvon alenemisen, kulumisen ja 

huolloista aiheutuvat kulut. Maksettavasta kilometrikorvauksesta 76% on muuta kuin polttoaineesta 

muodostuvaa korvausta.139 Erityisesti maaseudulla kanttorilla on työnsä puolesta oltava auto ja au-

tosta tulee kustannuksia, vaikka hän ei saisi lainkaan työmatkasta kertyviä kilometrikorvauksia papin 

ja kanttorin yhteisistä matkoista. Tilanne voi olla aivan toinen pääkaupunkiseudulla, jossa autoa ei 

välttämättä tarvita.140 Kun ei ole autosta aiheutuvia kuluja, ei myöskään kaipaa kilometrikorvauksia. 

 
135 Kirkon töissä 2014. Henkilökohtainen palkanlisä on jäänne edellisestä palkkajärjestelmästä, jossa tämä osa saattoi 

olla jopa 50% peruspalkasta. Työntekijän palkkaa on lähes mahdotonta laskea, ellei työntekijä itse siihen suostu. Kun 

uuteen vaativuusjärjestelmään siirryttiin, oli tilanne se, että kanttorit saattoivat ansaita enemmän kuin heidän vaativuus-

ryhmässään pitäisi voida ansaita, jolloin ylimenevä osa luokiteltiin henkilökohtaiseksi palkanlisäksi, joka toteutetaan 

kustannusneutraalisti. 
136 Kirkon töissä 2010. 
137 Kirkon töissä 2010, 27. 
138 Mäkirinta, 2014, 44.  
139 Verohallinnon päätös 2019. Omalla autolla matkakorvaus on 43 senttiä kilometriltä ja työsuhdeautolla 10 senttiä ki-

lometriltä. Kun jälkimmäinen sisältää ainoastaan polttoaineen, jää auton ylläpitoa varten 33 senttiä / kilometri, eli 

76.7% oman auton käytöstä saatavasta korvauksesta (43 senttiä / kilometri). 
140 Helsingin, Espoon, Vantaan, Porvoon ja Järvenpään alueella oleviin pyhäkköihin pääsee julkisilla kulkuneuvoilla 

hyvin. Olemme itse työtehtävissämme Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa kulkeneet ilman ongelmia myös Loh-

jalle, Klaukkalaan ja Läyliäisiin julkisilla kulkuneuvoilla. Hangon kirkko lienee ainoa, jonne ei ole täysin ongelmatonta 

matkustaa julkisilla. 
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3.1.3 Oikeus loma- ja vapaapäiviin 

Suomen ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen mukaan hiippakunnan piispan tehtävänä on huolehtia 

kirkkoherrojen, pappien, diakonien ja kanttoreiden tehtävien väliaikaisesta hoitamisesta.141 Näin ei 

todellisuudessa yleensä tapahdu. Piispa kyllä määrää työntekijät tehtäviin, mutta sijaisten hoitaminen 

jää käytännössä usein seurakunnan vastuulle. Tämä järjestely on selvästi puutteellinen, ja se näkyy 

kirkon työhyvinvointikyselyissä selvästi. Tyytyväisimpiä kanttorit ovat Helsingin hiippakunnissa, 

joissa sijaiset saadaan järjestettyä seurakuntien sisällä paremmin useamman kanttorin toimen takia. 

Tässäkin tapauksessa sijaisjärjestelyistä huolehtii seurakunta, eikä hiippakunnan piispa.142 

Kanttorilla on oikeus pitää vuodessa 24–38 lomapäivää riippuen työvuosien määrästä. Lomapäivä on 

arkipäivä, eli lomapäiväksi ei lueta lauantaita, sunnuntaita, kirkollisia juhlapäiviä, jouluaattoa, juhan-

nusaattoa, itsenäisyyspäivää eikä vappua.143 

Kanttorin työ on työajatonta. Työehtosopimuksen mukaisten vapaa- ja lomapäivien sekä sairasloman 

pito on edellytys työssäjaksamiselle. Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaan kant-

tori lasketaan työaikalain piiriin kuulumattomaksi työntekijäksi, mikä voi saada aikaan työ- ja vapaa-

ajan sumentumisen. Kanttorille on annettava kaksi vapaapäivää jokaista kalenteriviikkoa kohti, ellei-

vät välttämättömät työt sitä estä. Vuonna 2016 voimaan tulleen kilpailukykysopimuksen mukaan 

vuodessa on kolmena kalenteriviikkona vain yksi vapaapäivä. Vapaapäivät eivät voi olla lauantaisin, 

sunnuntaisin, tai kirkollisina juhlapäivinä. Siirtovapaapäivät on pidettävä kahdeksan viikon kuluessa 

siitä päivästä, kun vapaapäivä on jäänyt pitämättä.144 Siirtovapaita saa käyttää enintään kuusi peräk-

käin. Kuitenkin on huolehdittava, että seurakuntalaiset tavoittavat työntekijän kiireellisissä tapauk-

sissa. Kanttorin on siis laadittava suunnitelma pitämättömien vapaapäivien pitämisestä yhdessä kirk-

koherran tai lähiesimiehen kanssa.145 Työehtosopimukseen on lisätty suositus siitä, että työntekijä 

saisi pitää vapaan viikonlopun vähintään kerran puolessa vuodessa. Näiden vapaapäivien tulisi olla 

peräkkäin.146 

 

 

 
141 Suomen ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys 4:63 §. 
142 Kirkon työhyvinvointikysely 2008, 2013 ja 2018.  
143 Suomen Ortodoksisen kirkon työehtosopimus 2018–2020, 15. 
144 Suomen Ortodoksisen kirkon työehtosopimus 2018–2020, 5. 
145 Suomen Ortodoksisen kirkon työehtosopimus 2018–2020, 5. 
146 Suomen Ortodoksisen kirkon työehtosopimus 2018–2020, 5. 
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Taulukko 4. –Loma ja vapaapäivät 

 

Kyselyyn vastaajista 53% oli saanut pitää viikonloppuvapaat joka vuosi ja 21% lähes aina. 10,5% ei 

osannut sanoa. 10,5% ei ollut saanut pitää viikonloppuvapaita juuri koskaan ja 5% ei koskaan. Vas-

taaja 5 kertoi kirkkoherran pitäneen salaa viikonloppuvapaita. Asian paljastuttua oli kanttorikin saa-

nut pitää viikonloppuvapaita.  

Viikonloppuvapaiden pitämisessä näyttäisi olevan suuria eroja. Kussakin seurakunnassa kanttorin 

viikonloppuvapaat ovat viime kädessä esimiehen asenteesta kiinni. Suomen ortodoksisen kirkon 

kanttoreista 44% työskenteli vuonna 2019 kahden työntekijän seurakunnissa. Näissä oli omat esimie-

hensä, joiden vallassa oli päättää viikonloppuvapaista.147 

Sairaslomien suhteen 68% vastaajista oli saanut olla sairaslomalla ja 32% lähes aina. Vastaaja 2 ih-

metteli, miksi tarvitsee kysyä, onko kanttori saanut olla sairaslomalla. Vastausten perusteella kysy-

mys oli kuitenkin tarpeellinen. Kysymystä käsitellään tarkemmin luvussa 3.2.6. Lomapäivien kanssa 

ei kanttoreilla näyttänyt tulosten mukaan olevan kuin yksittäisiä ongelmia. 

Kyselyyn vastanneista kanttoreista vain noin 37% vastasi saaneensa korvattua kaikki pitämättömät 

vapaapäivät. Vastaajista 47% vastasi saaneensa pitää pitämättömät vapaapäivänsä lähes aina, 10% ei 

osannut sanoa ja 5% kertoi, ettei saanut pidettyä pitämättömiä vapaapäiviään juuri koskaan.  

Kolmannes vastaajista oli saanut pitää kaikki pitämättömät vapaapäivät, mikä tarkoittaa, että kaksi 

kolmasosaa on tehnyt enemmän tai vähemmän vapaaehtoistyötä työpäivissä laskettuna. Kyselymme 

 
147 Ortodoksinen kirkkokalenteri 2019. Kirkon 27 kanttorista 12 toimii yhden kanttorin seurakunnissa. 
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vastaajista yksikään ei kertonut syytä, miksi vapaapäivät olivat jääneet pitämättä. Vertailtaessa vas-

tauksia Vainion pro gradu -tutkielman aineistoon voidaan syiden arvella olevan samankaltaisia kuin 

papeilla. Vainion mukaan pienten seurakuntien papeilla jäävät vapaapäivät todennäköisemmin pitä-

mättä, sillä sijaisia ei yksinkertaisesti ole yhtä helposti saatavilla kuin seurakunnissa, jossa on useam-

pi pappi.148 Itse muotoilisimme asian toisin. Pienissä seurakunnissa ei välttämättä ole taloudellisia 

mahdollisuuksia maksaa sijaisille riittävästi, jotta sijaisia saataisiin hankittua. Sijainen kyllä löytyy, 

jos korvaus on riittävän suuri.149 

Vainon mukaan 60% vastaajista kokee työn vaikuttavan perhe-elämään, eikä papeilla ole riittävästi 

aikaa puolison ja perheen kanssa.150 Vainio muistuttaa myös työehtosopimuksen 2010–2013 koh-

dasta 6§, jonka mukaan pappien ja kanttoreiden vapaapäivistä tulee laatia vuosisuunnitelma.151 Vuo-

sien 2018–2020 työehtosopimuksessa vastaavaa kohtaa ei ole. Uudessa työehtosopimuksessa on kui-

tenkin 9§, joka käsittelee työajan tasoittamisjärjestelmää. Työajantasoittamisjärjestelmä on poikkeus-

järjestelmä, jonka avulla voidaan tasata työtekijän työmäärä keskimääräiseksi. 152 

 

3.2 Kiusaamisen kokemukset ja siihen puuttuminen 

Kyselyyn vastanneista 95% ilmoitti kokeneensa kiusaamista vähän tai useammin yhden tai useam-

man tahon toimesta.153 Kyselymme vastaajista 53% ilmoitti kokeneensa kiusaamista.154 

 

 

 
148 Vainio 2011, 39. 
149 On huomionarvoista, että työehtosopimuksessa on määritelty ainoastaan palkkojen alaraja. Seurakunta voi halutes-

saan maksaa minkä tahansa summan, joka on vähintään voimassa olevan työehtosopimuksen suuruinen. Esimerkiksi 

Lappeenrannan ortodoksisessa seurakunnassa, jossa olemme molemmat toimineet keikkakanttoreina, ei ole tietojemme 

mukaan ollut ongelmia saada sijaisia, sillä seurakunta on maksanut aina kokonaisen pätevän kanttorin päiväpalkan jo-

kaiselta päivältä, jolla on toimituksia. Lisäksi seurakunta on maksanut matkakulut, päivärahat, sekä tarjonnut ilmaisen 

majoituksen. Vertailu on sikäli epäreilua, että suurissa seurakunnissa sijaisjärjestelyt saadaan usein hoidettua ilman lisä-

kuluja. Toisaalta tilanne on tiedossa pienissä seurakunnissa ja pienten seurakuntien luottamuselimet voisivat halutessaan 

panostaa omiin työntekijöihinsä budjetoimalla riittävät varat pappien ja kanttoreiden sijaisjärjestelyjen hoitoon. 
150 Vainio 2011, 38. 
151 Vainio 2011, 39. 
152 Suomen Ortodoksisen kirkon työehtosopimus 2018–2020, 9§. Työajan tasoittamisjärjestelmä on työkalu, jolla voi-

daan tasoittaa työajan määrää, mikäli työntekijä on tehnyt liian paljon tai liian vähän töitä. Tämän työehtosopimuksen 

kohdan käytäntöön soveltaminen voi olla vaikeaa, sillä kohta on kirjoitettu vaikeaselkoisesti. 
153 18 vastaajaa ilmoitti yhdessä tai useammassa kysymyksessä kokeneensa kiusaamista. Vain yksi vastaaja yhdeksästä-

toista kyselyyn osallistuneesta vastasi kaikkiin kiusaamista koskeviin kysymyksiin (21–24), ettei ole kokenut kiusaa-

mista. 
154 Kymmenen vastaajaa vastasi myöntävästi yhteen tai useampaan kiusaamista koskevaan kysymykseen 21–24. 
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Taulukko 5. –Kanttorien kokema kiusaaminen 1 

 

Lukuja voi pitää häkellyttävän suurina. Seuraavaksi käsittelemme kiusaamisen kokemuksia seitse-

mään alakategoriaan jaettuina. 

 

3.2.1 Epäasiallinen palaute 

Vaikka 74% vastaajista ilmoitti saaneensa epäasiallista palautetta ainakin vähän, emme saaneet avoi-

mesta vastauskentästä huolimatta kuvaa epäasiallisen palautteen sisällöstä. Epäasiallisia huhupuheita 

itsestään oli kuullut 63% vastaajista. Vastaaja 2 kertoi huhupuheiden loppuneen työpaikkaa vaihta-

malla. Epäasiallinen käyttäytyminen voi vaarantaa työterveyden ja esimiehellä on velvollisuus puut-

tua asiaan.155 Epäasiallinen käyttäytyminen tai palautteen antaminen ei kuitenkaan ole välttämättä 

kiusaamista. 

 

3.2.2 Kohtuuton työmäärä 

Kyselyyn vastanneista 47% oli kokenut kohtuuttoman työmäärän ainakin jossain määrin kiusaami-

sena. Yksikään vastaajista ei tarkentanut vastaustaan avoimessa vastauksessa. Kohtuuttoman työmää-

 
155 Epäasiallinen kohtelu. 
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rän todentaminen on sikäli vaikeaa, että kanttorit ovat työajattomia, eikä työntekoa ole rajoitettu tun-

timäärillä.156 Kysymys 15, joka koski pitämättömien vapaapäivien korvaamista, antoi saman suuntai-

sia tuloksia. Jos 63% kanttoreista ei saa korvattua kaikkia pitämättömiä vapaapäiviä, on tämä työpa-

nos talkooluontoista. Jos työnantaja tietoisesti asettaa työntekijän tämänkaltaiseen asemaan, voi sen 

kokea kohtuuttomalla työmäärällä kiusaamiseksi. Kuitenkin lukuja vertailtaessa voi nähdä, että 

kaikki kanttorit eivät koe tätä kiusaamisena.  

 

3.2.3 Seksuaalinen häirintä 

Kyselyymme vastanneista 31.6% ilmoitti kokeneensa seksuaalista häirintää työssään. Sukupuolija-

kauma oli yllättävä. Naisista 27% ja miehistä 67% ilmoitti kokeneensa seksuaalista häirintää.157 Ky-

selyssä saadut tulokset ovat vertailukelpoisia naisiin kohdistuneen häirinnän osalta Sosiaali- ja ter-

veysministeriön teettämän tasa-arvobarometrin 2017 kanssa, jonka mukaan 27.5% työssäkäyvistä on 

kokenut seksuaalista häirintää kahden edellisen vuoden aikana. Naisten osuus oli 38% ja miesten 

17%.158 Mieskanttoreiden poikkeuksellisen suuri luku ei kuitenkaan ole lähelläkään vertailuarvoa.  

Yksi syy tälle voi olla, se että kyselyymme vastasi vain kolme miestä. Toinen selitys voi olla se, että 

toisin kuin vertailussa olleessa terveysbarometrissa, meidän kyselyssämme ei rajattu aikaa, vaan vas-

taaja on saattanut kokea tulleensa seksuaalisesti ahdistelluksi vaikkapa 40 vuotta sitten. Kyselymme 

tuloksia voidaan siis verrata varauksella vuoden 2017 tasa-arvobarometriin. Tulokset eivät ole suo-

raan vertailukelpoisia erilaisen aikarajauksen vuoksi. 

 

3.2.4 Ketkä kiusaavat? 

Eniten kiusaamista vastaajat kokivat esimiehen taholta. Esimies on kirkkoherra tai lähiesimiehenä 

toimiva pappi. Tämä tulos on linjassa Matthiesenin ja Einarsenin tutkimustuloksien kanssa.159 

Vastaajista 32% oli kokenut ainakin vähän kiusaamista jonkun muun kuin esimiehen, työyhteisön 

jäsenen tai seurakuntalaisten taholta. Koettu kiusaaminen oli ollut epäasiallista viestimistä. Vastaaja 

10 kertoi, että koska kirkon työssä on julkisessa ammatissa ja tekemisissä niin monenlaisten ihmisten 

 
156 Työaikalaki 1:2 §.  
157 Kyselyyn vastanneista 15 ilmoitti sukupuolekseen nainen ja 3 mies. Yksi vastaaja ei ilmoittanut kyselyssä sukupuol-

taan. Prosenttiluvut on laskettu näiden arvojen pohjalta. 
158 Attila et al. 2018.  
159 Matthiesen & Einarsen 2010, 206-207. 
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kanssa, on kieli pidettävä keskellä suuta yksinkertaisimmissakin asioissa. Pahantahtoinen verkkokir-

joittaminen ilmeni yhdessä vastauksessa.  

74% vastaajista oli kokenut ainakin vähän kiusaamista seurakuntalaisten taholta. Tämä oli ilmentynyt 

henkilökohtaisena vainona ja julkisena häpäisynä. Myös kuorolaiset heittäytyvät välillä vaikeiksi. 

Vastaaja 10 kertoi kuorolaisten yrittäneen alistaa uutta kanttoria. Alentaminen oli ilmennyt ammatti-

taidon vähättelynä, kokemuksen kyseenalaistamisena ja kanttorin antamien ohjeiden noudattamatta 

jättämisenä. Kuorolaisten tarkoituksena oli laittaa uusi kanttori ruotuun ja opettaa kanttorille, kuinka 

seurakunnassa tehdään asioita. 

68% vastaajista oli kokenut ainakin vähän kiusaamista työyhteisön toisen jäsenen taholta. Vain yksi 

vastaaja kertoi tarkemmin kokemastaan kiusaamisesta, jota hän kuvaili törkeäksi ja epäkohteliaaksi 

käytökseksi.  

79% vastaajista oli kokenut ainakin vähän kiusaamista esimiehen taholta. Kyseessä on siis suurin 

yksittäinen kiusaajaryhmä. Huomionarvoista on, että kysymykseen saatiin vain kaksi sanallista vas-

tausta, joista molemmat kertoivat koetun kiusaamisen tapahtuneen edellisissä työpaikoissa.  

Kahdeksan vastaajaa kirjoitti esimiehen kanssa olleista ongelmatilanteista muiden kysymysten yh-

teydessä. Näistä vastauksista selvisi, että apua kiusaamiseen on vaikea hakea, jos esimies on pahin 

kiusaaja. Vastaajat kertoivat myös palkkaukseen, vapaa- ja lomapäiviin liittyvistä epäselvyyksistä. 

Vastausten perusteella esimies pystyy tekemään kanttorin elämästä hankalaa uhkailemalla potkuilla, 

levittämällä epäasiallisia juoruja, huonolla palautteen antamisella sekä uhkailemalla ylimitoitetuilla 

toimenpiteillä. Vastaaja 17 kertoi esimiehen lukevan kanttorit alempaan kastiin, jotka vain musisoi-

vat. Kanttorit kertoivat myös henkilökohtaiseen elämään puuttuvista kommenteista, joita he kuvaili-

vat epäasialliseksi puheeksi. Vastauksissa ilmeni ulkonäköön ja painoon puuttumista.  

Vastaaja 6 kertoi olleensa yhteydessä aluehallintovirastoon koetun työpaikkakiusaamisen takia, 

minkä seurauksena virasto teki tarkastuksen kyseiseen seurakuntaan. Työsuojeluviranomainen oli 

kirjoittanut asiasta lausunnon, jonka mukaan työpaikalla esiintynyt epäasiallinen käyttäytyminen 

täytti työpaikkakiusaamisen tunnusmerkit. Vastaaja sai apua kiusaamiseen työpsykologilta ja ongel-

mat työpaikalla loppuivat. Tapahtuma kuitenkin traumatisoi työntekijän ja hän kertoi yhä pelkäävänsä 

joutuvansa uudestaan vastaavaan tilanteeseen. 
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3.2.5 Valitukset 

Kanttoreista on tehty ahkerasti valituksia. 42% vastaajista kertoi, että heistä oli tehty valitus hiippa-

kunnan piispalle, seurakunnan valtuustolle tai kirkkoherralle. Valitus oli ollut joko kirjallinen tai suul-

linen. Valituksissa oli vastaajien mukaan ollut kyse henkilökohtaisiin, vallankäyttöön tai kateuteen 

liittyvistä asioista. Valituksia olivat tehneet kuorosta poistetut kuorolaiset, seurakuntalaiset ja esimie-

het. Seurakuntalaisten taholta tulleet valitukset oli ohjattu pääasiassa kirkkoherralle. Esimiehet olivat 

tehneet kirjallisia valituksia neuvostolle ja valtuustolle. Vastaaja 19 kertoi saaneensa kirjallisen va-

roituksen ryhdyttyään puhumaan työyhteisön ongelmakohdista. Kysymykseen vastanneista 75% oli 

pahoilla mielin valituksien vuoksi.160 

Taulukko 7. –Kanttorien kokema kiusaaminen 2 

 

Edellä kuvatun perusteella vaikuttaa siltä, että kanttorit eivät juuri tee valituksia, tai valitukset on 

lähetetty tahoille, jotka eivät ole edistäneet asiaa. Jos esimiehen kanssa keskustelu ei edistä asiaa, 

voivat kaikki liiton jäsenet olla yhteydessä kirkontyöntekijöiden lakimieheen. Kaikki työntekijät voi-

vat olla suoraan yhteydessä työsuojeluvaltuutettuun.  

 

3.2.6 Sairaslomat 

42% vastaajista oli ollut sairaslomalla kiusaamisen takia.161 Esimerkiksi vastaaja 9 kertoi olleensa 

viikon sairaslomalla, koska entinen esimies oli huutanut ja haukkunut kanttorin kollegoiden läsnä 

ollessa. Useimmilla työpaikoilla työntekijä voi olla omalla sairaslomalla kolme päivää omalla ilmoi-

tuksella. Pidemmän sairasloman määrää lääkäri, jolloin kyse ei ole enää vain kiusaamisen kokemuk-

 
160 Luku on laskettu kysymysten 25–27 sanallisten vastausten perusteella. 75% kysymyksiin sanallisen vastauksen anta-

neista koki heihin kohdistuneen valituksen sisällön negatiivisena. 
161 Vastaajista 26% oli ollut sairaslomalla kiusaamisen takia; 16 % arvioi olleensa vain vähän. 
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sesta, vaan lääkärin diagnoosista, joka on peruste sairaslomalle. Työnantaja voi vaatia sairaslomato-

distusta lyhyiltäkin sairaspoissaoloilta, mutta ahkera työterveydenhuollon käyttö maksaa työnanta-

jalle enemmän.  

10% vastaajista kertoi, että heidät oli kutsuttu kesken sairasloman töihin. Kysymys 13 selvitti samaa 

asiaa eri sanamuodoin: “Oletko saanut olla sairaslomalla?” Vastanneista 32% saaneensa lähes aina 

olla sairaslomalla. Vastausten perusteella kanttorit joutuvat laulamaan paljon sairaana erityisesti pie-

nissä seurakunnissa, joissa sijaisia ei ole.  

Vastauksista ilmenee, että kanttorit joutuvat joskus itse hankkimaan sijaisen sairaslomansa ajaksi, 

vaikka tämä tehtävä ei heille kuuluisi.162 Mikäli sijaista ei ole löytynyt, jotkut kanttoreista ovat jou-

tuneet laulamaan palveluksia sairaslomalla ollessaan. Kanttorit kokevat myös huonoa omaatuntoa 

sairastamisesta.  

 

3.2.7 Koetun kiusaamisen tulosten vertailua 

Vertaillaksemme kyselyssämme saamiamme tuloksia yhdistimme taulukkoon 8 myös muissa tutki-

muksissa esiintyviä lukuja kiusaamisen kokemisesta työpaikoilla.  

Taulukko 8. –Vertailu työpaikkakiusaamisen kokemuksista 

 

 
162 Katso 3.1.3. 
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Ainoa vertailuluku, joka lähentelee tämän kyselyn saamia tuloksia, on Mäkirinnan saama tulos, eli 

että 50% vastaajista oli kokenut kiusaamista työpaikalla. Yllä olevien tutkimusten tuloksista ainoas-

taan Mäkirinnan pro gradu -tutkielmassaan selvittämää tulosta voi pitää vertailukelpoisena, sillä hä-

nenkään kyselyssään ei ollut aikarajausta ja kysely oli suunnattu ainoastaan ortodoksisen kirkon kant-

toreille. Työolobarometrien 2012–2018 tulos, 33%, on otanta seitsemän vuoden ajalta, mutta sekään 

ei yllä lähellekään tämän kyselyn tulosta. Muissa vertailuarvoissa aikarajaus oli 12 kuukautta, mikä 

selittää arvojen erot suhteessa vertailuarvoon. ERTO ry:n teettämä kyselytutkimus antaa vertailuar-

voja julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Julkisella sektorilla 38 prosenttia kertoi havainneensa 

kiusaamista ja yksityisellä sektorilla vastaava luku oli 27 prosenttia. Vertailu kaikkiin näihin ar-

voihin kertoo vahvasti siitä, että jotain olisi tehtävä ortodoksisen kirkon kanttorien työhyvinvoin-

nin parantamiseksi. 

Aikarajauksen puuttumisen lisäksi on muistettava, että emme tiedä, kuinka hyvin kyselyyn vastanneet 

ovat ymmärtäneet, mitä kiusaaminen on ja mitä se ei ole. Voimme vain luottaa, että vastaajat lukivat 

ymmärryksellä kyselyn alussa esitetyn kiusaamisen määritelmän.163 Esimerkiksi vastaus, jossa ker-

rotaan aina kuljetun kirkkoherran autolla, eikä koskaan kanttorin autolla, ei itsessään vielä täytä kiu-

saamisen kriteerejä. On tärkeää muistaa esimiehen voivan kiusata alaistaan silkkaa ammattitaidotto-

muuttaan ja välinpitämättömyyttään. Suurin osa kiusaajista ei koe olevansa kiusaajia. 

Vastausten validiteettia pohtiessa on toki otettava huomioon, että kysely toteutettiin nimellä “Kant-

torien kokemuksia kiusaamisesta”, mikä on saattanut saada kiusaamista kokeneet kanttorit vastaa-

maan kyselyyn. Kyselyyn jätti vastaamatta 20 kanttoria. Vaikka vastaamattomista kukaan ei olisikaan 

kokenut kiusaamista, kokonaisprosentti kiusaamisen kokemuksista olisi silti noin 54%.164 

 

3.3 Koetun kiusaamisen seuraukset 

Koetun kiusaamisen seurauksista ei kyselyssämme kerätty kvantitatiivista aineistoa, vaan aineistoa 

kerättiin ainoastaan avoimella kysymyksellä. Kysyimme, oliko vastaaja kokenut kiusaamisen vaikut-

taneen omaan uskoonsa ja suhteeseensa kirkkoon, ja pyysimme kuvailemaan kokemuksiaan. 

 
163 Ks. liite. 
164 Kyselyyn vastasi 19 kanttoria. Heistä 18 vastannutta oli kokenut kiusaamista ainakin vähän. Suomen ortodoksisessa 

kirkossa oli kyselyn lähettämishetkellä töissä 39 kanttoria, mukaan lukien Itä-Suomen yliopiston kirkkomusiikin profes-

sorin tehtävien hoitajan ja ortodoksisen seminaarin kanttorin. Jos kaikki kyselyyn vastaamatta jättäneet kanttorit eivät 

olisi koskaan kokeneet kiusaamista edes vähäisissä määrin, olisi suhdeluku silloin 18 kiusaamista kokenutta ja 21 kiu-

saamista kokematonta. Näin ollen kokonaistuloksena 54% kanttoreista olisi kokenut kiusaamista. 
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Kysymykseen vastasi 14 kanttoria, joista neljä vastasi, että kiusaaminen ei ollut vaikuttanut omaan 

uskoon tai kirkkosuhteeseen. Loput 71% kysymykseen vastanneista kertoi vakavista kiusaamisen 

seurauksista, joita olivat ammatinvaihdon harkitseminen, kirkosta eroamisen harkitseminen ja epä-

luottamus Suomen ortodoksista kirkkoa kohtaan työnantajana. 42% kertoi menettäneensä luottamuk-

sen työnantajaan tai jopa ihmisiin ylipäätänsä. 

Avoimista vastauksista kymmenen kuvaili koetun kiusaamisen seurauksia. Yksi vastaajista kiteytti 

kiusaamisen seuraukset lyhyesti ja ytimekkäästi: 

Pahoilla mielin on hankala laulaa ja rukoilla. 

Toinen vastaaja kertoi laajemmin kiusaamisen seurauksista: 

On ollut hetkiä, jolloin olen harkinnut ammatinvaihtoa. Myös sekin on käynyt mielessä, voinko kuulua sellaiseen 

yhteisöön, jonka sisällä joudun järjestelmällisen ja jatkuvan työhäirinnän ja työkiusaamisen kohteeksi. Olen asi-

oiden jatkuessa ryhtynyt tekemään niistä julkisia ja puhumaan niistä avoimesti ulospäin. Tämä on saanut aikaan 

sen, että kyseiset henkilöt ovat käyneet varovaisiksi. Työilmapiiri on vaikea... Olen oppinut sietämään sitä! 

Monessa vastuksessa edellisen vastaajan tapaan tulee esille, että kiusattu ihminen on menettänyt us-

konsa työnantajaan, kirkkoon, tai kyvyn luottaa ihmisiin ylipäätänsä. Työterveyslaitoksen mukaan 

pitkään jatkuneen kiusaamisen on diagnosoitu aiheuttavan posttraumaattista stressioireyhtymää, 

jonka seurauksena ihmisen oletus siitä, että ihmiset ovat lähtökohtaisesti hyviä, rikkoutuu.165 Tämä 

kuulostaa hyvin paljon samalta kuin, mitä 37% vastaajista kertoi. 

Työpaikkakiusaamisella tiedetään olevan negatiivisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Tutki-

muksissa on todettu kiusaamisen aiheuttavan psykosomaattisia, psykologisia ja fyysisiä oireita; stres-

siä, unettomuutta, mielenterveysongelmia.166 Myös työnantajan näkökulmasta kiusaamisen ehkäisy 

ja siihen puuttuminen olisivat huomattavasti edullisempia tapoja kuin kiusaamisen seurauksien hoito. 

Työterveyslaitoksen mukaan negatiivisia vaikutuksia työpaikkakiusaamisesta työnantajalle ovat sai-

rauspoissaolot, töiden uudelleenjärjestelyt, työtehon ja työn tuloksellisuuden heikkeneminen, kiusaa-

miskokemuksen tutkimiseen ja selvittelyyn kuluva työaika, ulkopuoliselle asiantuntijalle maksettava 

palkkio, uudelleenrekrytointi- ja perehdyttämiskulut, kielteiset seuraukset työpaikan maineelle, esi-

merkiksi negatiivinen julkisuuskuva, sekä mahdolliset oikeudenkäyntikulut.167 

 
165 Kiusaamisen seuraukset. 
166 Matthiesen & Einarsen 2010, 231. 
167 Kiusaamisen seuraukset. 
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Vastaaja 2 kertoi vaihtaneensa työpaikkaa kokemansa järjestelmällisen kiusaamisen vuoksi. Hän ker-

toi, että työpaikan vaihtamisen jälkeen hän ei ole kokenut enää kiusaamista, vaikka välillä onkin ollut 

vaikeaa. Vastaaja 6 kertoi olleensa yhteydessä aluehallintovirastoon, joka puuttui asiaan. 

Kyselyn pohjalta voi todeta kanttoreiden kokevan kiusaamista: 95% oli kokenut ainakin jonkin verran 

kiusaamista työssään. Tätä tulosta voi verrata vuosina 2008, 2013 ja 2016 tehtyihin työhyvinvointi-

kyselyihin, joissa kysyttiin, oliko vastaaja ollut kiusaamisen tai epäasiallisen kohtelun kohteena työ-

paikallaan viimeisen 12 kuukauden aikana. Vuoden 2008 kyselyssä 42% vastanneista kertoi koke-

neensa kiusaamista. Vuoden 2013 kyselyssä vastaava prosentti oli 27% ja vuonna 2016 tulos oli 

22%.168 Vuonna 2019 Suomen ortodoksinen kirkko toteutti työvirekyselyn, jonka sisältö oli hyvin 

erilainen suhteessa aikaisempiin työhyvinvointikyselyihin eikä kysely sisältänyt vertailukelpoista ai-

neistoa.169 Kyselystä voi katsoa jätetyn ulos kaikki ”ikävät” kysymykset. 

Vuoden 2016 Kirkon työhyvinvointikyselyyn oli lisätty kysymys muihin kohdistuvan kiusaamisen 

tai epäasiallisen kohtelun havaitsemisesta. Tuon kyselyn vastaajista 29,9% ilmoitti tunnistaneensa 

muiden kohdalla kiusaamista tai epäasiallista kohtelua työpaikallaan edeltäneiden 12 kuukauden ai-

kana. Tulos tukee tekemämme kyselytutkimuksen tuloksia. 

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n vuonna 2019 tekemän tutkimuksen mukaan 31% vastaa-

jista oli havainnut kiusaamista työpaikallaan viimeisen 12 kuukauden aikana. Julkisella sektorilla 

38% vastaajista kertoi havainneensa kiusaamista, kun vastaava luku yksityisellä sektorilla oli 27%. 

Tutkimuksen mukaan yrityksen koko vaikuttaa kiusaamisen esiintymiseen. Pienissä, alle 10 henkilön 

yrityksissä kiusaamista havaitsi 20%, kun esimerkiksi suurissa yli 250 henkilön yrityksessä 34% vas-

taajista on havainnut kiusaamista.170 

 
168 Kirkon työhyvinvointikyselyssä 2008 (N=131), 2013 (N=124) ja 2016 (N=127) kysyttiin: ”Oletko itse ollut kiusaa-

misen tai epäasiallisen kohtelun kohteena työpaikallasi viimeisen 12 kk aikana?” Kysymys sisälsi aikarajauksen (12 

kuukautta) ja vastaajina olivat kaikki Suomen ortodoksisen kirkon työntekijät, esimiesasemassa olevat mukaan luet-

tuina. Kyseessä ei ollut kiusaamisen kokeminen, vaan kiusaaminen tai epäasiallinen käyttäytyminen, jotka ovat kaksi eri 

asiaa. On huomionarvoista, että kun kysely on järjestetty joka kolmas vuosi ja kysymys sisältää 12 kuukauden aikara-

jauksen, toteutettujen kyselyjen väliin on jäänyt 24 kuukautta, joita esitetty kysymys ei koske. 
169 Koko kirkon työvirekysely. 
170 Ks. Kyselytutkimus: Joka kolmas työntekijä on havainnut työpaikkakiusaamista. Tutkimuksessa haastateltiin 18–63-

vuotiaita työelämässä mukana olevia suomalaisia. Otokseen hyväksyttiin mukaan vain palkansaajat, ei yrittäjiä. Otosta 

ei ole kiintiöity tai painotettu, mutta se edustaa alueellisesti varsin tarkkaan väestön jakaumaa. Miesten osuus vastaa-

jissa on hieman pienempi kuin naisten osuus, pääsyyn ollessa se, että miehiä toimii yrittäjinä huomattavasti naisia 

enemmän. Julkisen sektorin palkansaajien osuus (36%) on suurempi kuin Tilastokeskuksen luokittelussa (27%) vuo-

delta 2018. Tämäkin pääosin siksi, että yksityisen sektorin yrittäjät (joita on 13% työvoimasta) eivät otoksessa ole mu-

kana. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 12.6.–19.6.2019 välisenä aikana tutkimuksen toteuttaneen YouGovin kulut-

tajapaneelissa. Lopullinen vastaajamäärä oli 1000. Kokonaistuloksissa keskimääräinen luottamusväli on noin ± 2,8%-

yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla). 
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Huomionarvoisia ovat myös tekemämme kyselyn vastaukset väitteeseen 24, jossa 79% vastasi koke-

neensa kiusaamista esimiehensä taholta. Suurimmaksi yksittäiseksi kiusaajaksi ilmoitettiin siis esi-

mies. Kanttoreista on tehty suhteellisen ahkerasti valituksia. 33% ilmoitti heistä tehdyn kirjallisen 

valituksen.51 Tähän kysymykseen ei yksikään kanttori antanut sanallista vastauksen selvennystä, 

vaikka kaikissa muissa kysymyksissä oli avoimia selvennyksiä. Sanallinen tarkennus olisi toisaalta 

mahdollistanut vastaajan tunnistamisen. 

Kyselymme vastausten perusteella koettuun kiusaamiseen oli kuitenkin saatu tukea. Tämän ilmoitti 

38% vastanneista.171 Osuus on kuitenkin pieni, kun ottaa huomioon, että 95% kyselyyn vastanneista 

oli kokenut ainakin vähän kiusaamista.  

 

3.4 Avun saaminen kiusaamiseen 

Kiusatuksi tulemisen tunne on aina subjektiivista. Kiusaaminen ja epäasiallinen käyttäytyminen me-

nevät usein sekaisin. Työnantajalla on kuitenkin velvollisuus selvittää jokainen epäilty kiusaamista-

paus. Esimiehellä on myös velvollisuus ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. 

Taulukko 9. –Kanttorien kokemaan kiusaamiseen puuttuminen 

 

Kyselyn tulokset puhuvat karua kieltään kiusatuksi itsensä kokeneiden avun saamisesta. Suurimmat 

huolen aiheet ovat piispat ja kirkkoherrat, joilta apua oli saatu vähiten vertailtaessa muihin kohtiin. 

Tämä on hälyttävää myös siksi, että Suomen ortodoksisen kirkon hierarkiassa piispat ja kirkkoherrat 

 
171 Luku on laskettu sanallisten vastausten sisällön pohjalta. Kysymykseen vastasi 14 vastaajaa. 
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ovat esimiesasemassa ja heillä on velvollisuus puuttua kiusaamiseen.172 Toisaalta, kuten aiemmin on 

jo tullut esille, ovat esimiehet suurin yksittäinen ryhmä, jonka vastaajat ovat kokeneet kiusaajiksi. 

Tutkielmaa tehdessä meille on syntynyt kuva siitä, ettei Suomen ortodoksisen kirkko ota työssä ta-

pahtuvaa kiusaamista ja siitä aiheutuvia vaurioita vakavasti. Kuvaavaa on, ettei Suomen ortodoksisen 

kirkon verkkosivuilla ei ole minkäänlaista tietoa siitä, kuinka työntekijän tulee toimia, jos hän kokee 

tulleensa kiusatuksi. Esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sivuilta löytyvät yksityiskoh-

taiset ohjeet, kuinka vastaavassa tilanteessa tulee toimia.173 

Vastaajista 11% vastasi, ettei ole saanut tukea yhdeltäkään kysytyltä taholta. Vastaaja 14 jätti kaikki 

kohdat tyhjiksi ja vastasi kirjallisessa vastauksessaan, ettei ole kokenut tulleensa kiusatuksi missään 

muodossa ja niin ei ole tarvinnut apua muilta. 15,79% vastaajista kertoi käyvänsä työnohjauksessa.  

Kysymysten 30–35 asettelusta on tuotava esille, että jos ei koe tulleensa kiusatuksi ja on vastannut 

kaikkiin kohtiin ei, se voi tarkoittaa, että vastaajan ei ole tarvinnut hakea tukea kiusaamiseen. Kyse-

lyssämme olisi pitänyt olla kolmas vastausvaihtoehto, “en ole tarvinnut apua”, jolloin ei olisi tullut 

epäselvyyttä ei-vastauksen suhteen. Suuri osa vastaajista oli kuitenkin sanallisesti kertonut kokemuk-

sistaan. Näiden vastausten perusteella pystyimme varmistamaan epäonnistuneiden tuen hakemisten 

kipukohdat. Vastaaja 10 toi asian esille seuraavasti: 

En koe juurikaan joutuneeni kiusatuksi, mutta ikävissä sosiaalisissa tilanteissa olen saanut apua sieltä mistä olen 

hakenut (lähinnä jutusteluapua). Tässä kohdassa “en” ei muuten tarkoita, etteikö olisi saanut apua, vaan ettei 

välttämättä ole sitä hakenutkaan. Lisäksi nappasin tuon Kyllä-kohdan lähiesimiehen riville, vaikkei minulla sel-

laista edes ole, kirkkoherra on pelkästään esimieheni. 

Yksi syy siihen, ettei esimiehiltä ole saatu apua niin paljon kuin muilta ryhmiltä, on se, että esimiehet 

ovat suurin yksittäinen ryhmä, jonka on koettu kiusaavan. Vastaaja 2 kiteytti asian seuraavasti: 

Paha oli pyytää apua esimieheltä eli kirkkoherralta, kun hän oli pahin kiusaaja... En kuulunut liittoon, enkä ha-

lunnut viedä asiaa piispalle, vaikka jälkeenpäin olen ymmärtänyt, että olisi pitänyt. Nämä siis edellisessä työpai-

kassa. 

Kanttorit ovat saaneet apua eniten omilta lähiesimiehiltään ja työkavereilta. Tämä kuulostaa johdon-

mukaiselta. Usein ihminen lähestyy niin hyvien kuin huonojenkin uutisten kanssa niitä, jotka hän 

kokee läheisimmikseen. Tämän ajatuksen voi toki myös kääntää päälaelleen ja pohtia, koetaanko 

piispojen ja kirkkoherrojen siis olevan kaukana mahdollisina avunlähteinä. 

 
172 Työturvallisuuslaki 5:28 §. 
173 Ks. esim. Työpaikkakiusaaminen on henkistä väkivaltaa; Sukupuolisen häirinnän torjuminen kirkossa. 
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Vastaajista 16% kertoo osallistuneensa työnohjaukseen. Vainion pro gradu -tutkielman mukaan yli 

kolmasosa hänen tutkielmaansa vastanneista papeista oli saanut työnohjausta. Työnohjaukseen osal-

listuneita kanttoreita on alle puolet pappeihin verrattuna. Johtuuko tämä siitä, että kanttorit eivät ole 

kokeneet tarvetta työnohjaukseen, eivät ole osanneet pyytää työnantajalta työnohjaukseen pääsyä, tai 

heille ei ole tarjottu mahdollisuutta osallistua työnohjaukseen yhtä usein kuin papeille?  Työnohjauk-

seen liittyvään avoimeen vastausalueeseen ei yksikään tutkielmamme kyselyyn osallistuneista kant-

toreista antanut tarkentavaa tietoa.174 

Vainion pro gradu -tutkielman vastauksista tulee myös ilmi, että työnohjaukseen on osallistuttu kah-

della tavalla, ryhmäohjauksen ja yksilöohjauksen muodossa. Ryhmässä tapahtuvasta työnohjauksesta 

vastaajilla oli ristiriitaiset mielipiteet, mutta yksilöllisestä työnohjauksesta on koettu suurta hyötyä. 

Työn ohjauksessa olleet papit ovat perustelleet yksilöllisen työnohjauksen hyviksi puoliksi, että se 

auttaa organisoimaan omaa työntekoa ja sen, että on oman työyhteisön ulkopuolinen ammattilainen, 

jonka kanssa voi puhu omasta työstään.175 Tästä voi päätellä, että nimenomaan yksilöllisestä työnoh-

jauksesta voisi olla suurta hyötyä myös kanttoreille. 

* 

Yhteenvetona kyselytutkimuksen tuloksista voi sanoa, että kanttorit pääsääntöisesti kokevat, että 

heitä arvostetaan ja heihin luotetaan ammattitaidon osalta. Osa kanttoreista kokee eriarvoistavana 

asiana palkkauksen jakautumisen eri vaativuusryhmiin (III ja IV). 

Hiippakunnan piispan tehtävä on huolehtia kanttorienkin tehtävien väliaikaisesta täyttämisestä. Näin 

ei kuitenkaan tapahdu, vaan tulosten perusteella 2/3 kanttoreista ei pidä kaikkia heille kertyneitä pi-

tämättömiä vapaapäiviä, vaan he tekevät enemmän tai vähemmän talkootyötä seurakunnan hyväksi 

työpäivissä mitattuna. Samaan aikaan 47% kanttoreista kokee kohtuuttoman työmäärän kiusaa-

miseksi. 

42% vastaajista on ollut sairaslomalla kiusaamisen takia. 32% vastaajista ei ole saanut olla aina sai-

raslomalla. 10% on kutsuttu kesken sairasloman takaisin töihin. Osa kanttoreista kertoo joutuvansa 

itse hankkimaan sijaisen, jos sairastuu. Kanttorit joutuvat vastaustensa mukaan laulamaan paljon sai-

raana, koska sijaista on vaikea saada. 

 
174 Vainio 2013, 34–35. 
175 Vainio 2013, 34–35. 
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Seksuaalista häirintää on työssään kokenut 32% vastanneista. Luku on hieman korkeampi kuin Sosi-

aali- ja terveysministeriön tasa-arvobarometrin vuodelta 2017 selvittämä luku (27,5%). Yllättävää 

oli, että miehet ovat kokeneet prosentuaalisesti enemmän seksuaalista häirintää kuin naiset. 

Vastaajista 95% on kokenut työssään kiusaamista ainakin vähän. Vaikka näitä lukuja selittäisi eri 

keinoin, tulos on silti hätkähdyttävän suuri. Jos nekin kanttorit, jotka eivät tähän kyselyyn vastanneet, 

olisivat vastanneet kieltävästi kaikkiin kiusaamista koskeviin kysymyksiin, olisi kiusaamisen koke-

muksista ilmoittanut kokonaisuudessaan silti 54% kanttoreista. Tulos on yhtenevä Mäkirinnan 

vuonna 2014 kanttorikyselystään saaman tuloksen (50%, N=12) kanssa. 
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4 Johtopäätökset 

 

Tämän tutkielman tehtävänä oli selvittää, ovatko Suomen ortodoksisen kirkon työssä olevat kanttorit 

kokeneet kiusaamista. Tutkielman tulosten perusteella voidaan sanoa, että lähes jokainen kanttori on 

kokenut kiusaamista. Kyselyllä pyrittiin myös kartoittamaan, missä muodoissa he ovat mahdollista 

kiusaamista kokeneet. Tutkimuksen tutkimustehtävässä esitettiin kaksi tutkimuskysymystä:  

1. Ovatko kanttorit kokeneet kiusaamista ja millaista mahdollinen kiusaaminen on ollut? 

2. Mitä indikaattoreita kysely tuo esiin kanttorien ammatin arvostuksesta? 

Tutkielma toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella ja kyselyn tulokset muodostavat tämän tutki-

muksen tärkeimmän lähteen. Muina lähteinä käytettiin kirkkoa koskevaa lainsäädäntöä ja pöytäkir-

joja sekä työhyvinvoinnista tehtyjä kyselyjä ortodoksisen kirkon sisällä ja sen ulkopuolella. Kyse-

lymme kohderyhmä oli hyvin pieni, mutta vastauksia tuli riittävästi takaamaan tulosten yleistettävyy-

den. Vastausprosentti 49,5% (N=19) on hyvä verrattuna esimerkiksi ortodoksisen kirkon työhyvin-

vointikyselyiden vastausprosentteihin. 

Tutkimuksen kannalta oli olennaista avata termejä epäasiallinen käyttäytyminen, työpaikkakiusaami-

nen ja hengellinen väkivalta. Samoin termit työhyvinvointi ja työpahoinvointi olivat tutkimuksen kan-

nalta tärkeitä. Epäasiallinen käyttäytyminen ei välttämättä ole aina työpaikkakiusaamista, mutta työn-

antaja on velvoitettu puuttumaan kumpaankin. Työpaikkakiusaamisen määritelmän lainasimme työ-

terveyslaitokselta ja työturvallisuuskeskukselta. Täydensimme tätä määritelmää työpaikkakiusaa-

mista käsittelevällä kirjallisuudella. Työhyvinvointi on työssäjaksamisen edellytys ja työpahoinvointi 

on tämän kääntöpuoli. Seurakuntien esimiesaseman avaaminen oli tärkeää, jotta kirkkolain ja työso-

pimuslain välisiä risteämiskohtia pystyi käsittelemään.  

95% kyselyyn vastanneista kanttoreista oli kokenut ainakin vähän kiusaamista. Luku on suuri suh-

teessa kaikkiin indikaattoreihin. Suurin kiusaajaryhmä olivat esimiehet. Kiusaamista oli koettu eri-

tyisesti vapaapäivien ja sairaslomien osalta, palkkaukseen ja palkkioihin liittyvissä asioissa, kirjallis-

ten valitusten muodossa ja seksuaalisena häirintänä. Suomen ortodoksisen kirkon kanttorit kokevat 

huomattavasti enemmän kiusaamista kuin muut kirkon työntekijät tai kaikki työntekijät Suomessa 

keskimäärin. 
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Kanttoreista vain 37% oli saanut pidettyä kaikki siirtovapaapäivänsä. 63% kanttoreista tekee siis 

enemmän tai vähemmän ilmaista työtä työnantajalle työpäivissä mitattuna. 47% oli kokenut kohtuut-

toman työmäärän kiusaamiseksi. Syinä vapaapäivien pitämättömyyteen vaikuttaa olevan pienten seu-

rakuntien vähäinen työntekijämäärä sekä vaikeudet sijaisten löytämisessä. Kanttoreiden työssäjaksa-

misen ja perhe-elämän kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että he saisivat pitää kaksi peräkkäistä vapaa-

päivää viikossa. Tämä on haastavaa mutta ei mahdotonta, sillä noin kolmannes vastaajista oli tässä 

onnistunut. Ongelmatilanteissa tulisi hyödyntää työehtosopimuksen 9 § mukaista työajan tasoittamis-

järjestelmää. Vastaava ongelma on myös papistolla. Vainion mukaan papisto perhe-elämä kärsii, kun 

vapaapäiviä jää pitämättä. 

32% vastanneista oli ollut ongelmia sairaslomalle jäämisen kanssa. 10% oli kutsuttu kesken sairaslo-

man töihin. Syyt ovat samat kuin pitämättömien vapaapäivien kohdalla. Työntekijäpulan takia kant-

torien on joskus itse hankittava sijainen tai tultava itse laulamaan jumalanpalvelusta sairaslomasta 

huolimatta.  

Siirtovapaa- ja sairaslomapäivien osalta on nähtävissä, että kanttoreilla on korkea työmoraali. Vapaa-

päivien kohdalta kanttorit ovat valmiita antamaan omaa aikaansa ilmaiseksi kirkolle. Sairaslomien 

suhteen tilanne, jossa kanttori tulee sairaana töihin, on kestämätön, sillä kanttori on valmis vaaranta-

maan oman ja muiden paikalla olevien terveyden. Työnantaja ei voi vaatia työntekijää töihin sairas-

lomalta, vaan päätös on työntekijän. Aineistosta ei käynyt ilmi, miksi kanttorit ovat tulleet töihin 

sairaana. Tällaisia syitä voisi kuvitella olevan esimerkiksi hautajaiset, joita varten on vaikea saada 

sijaista ja joita on vaikea perua. 

31.6% oli kokenut työssään seksuaalista häirintää. Luku on hieman korkeampi kuin Sosiaali- ja ter-

veysministeriön tasa-arvobarometri vuodelta 2017 (27,5%). Yllättävää oli, että miehet olivat prosen-

tuaalisesti kokeneet enemmän seksuaalista häirintää kuin naiset. Tämä tulos vaatii välittömiä toimia 

työnantajapuolelta. Rikoslaki (20:5a §) määrää seksuaalisesta ahdistelusta vähintään sakkoa ja enin-

tään kuusi kuukautta vankeutta. 

Yli kolmannes vastaajista oli saanut apua kiusaamiseen liittyvissä asioissa. Työnantajien tulisi kui-

tenkin tarjota apua tehokkaammin. Ohjeistusta kiusaamistilanteisiin ei vaikuta ole julkisesti saatavilla 

kirkon taholta. 

Kanttorin ammatin arvostukseen vaikuttavat tämän tutkielman perusteella kanttorin koulutus, palkka, 

uramahdollisuudet ja työssä viihtyminen. Edellä kuvatut kiusaamiskokemukset eivät anna kovin hy-

vää kuvaa kanttorin ammatissa viihtymisestä.  
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Kanttorikoulutus on kehittynyt vuoden 1932 kolmiviikkoisesta koulutuksesta nykyiseksi viisivuo-

tiseksi yliopistotason maisterin tutkinnoksi. Kanttorin koulutuksen mukana palkka ja työolot ovat 

kehittyneet. Kanttorit on virallisesti poistettu papistosta ja virkasuhteet ovat muuttuneet työsopimuk-

siksi. Kanttorien poistaminen papistosta on mahdollistanut naiskanttorien tulon seurakuntiin. Nais-

puolisia kanttoriopiskelijoita on ollut enemmistönä vuoden1983 kanttorikurssista alkaen.  

Työsopimussuhteisiin siirtyminen on johtanut kirkkolain ja kanonisen lain heikkenemiseen suhteessa 

työsopimuslakiin. Työsopimuslain kanssa kirkon on opittava elämään. Esimerkkinä käsitellyn pappi 

A:n ja seurakunnan välinen oikeudenkäynti oli tästä selvä osoitus. Työsopimuslaki mahdollistaa kei-

not työnantajan valita mieluisensa työntekijän, kun lakia vain osattaisiin noudattaa. Laki tarjoaa työn-

tekijälle lakisääteisiä oikeuksia, joihin tutustuminen ei ole mahdotonta. Seurakuntien ja työntekijöi-

den välisiä oikeustapauksia tulisi tutkia lisää. 

Työntekoa koskevissa asioissa laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuuslaki 

ovat sovellettavissa ortodoksisen kirkon työntekijöihin. Suuri kysymys, joka on vailla vastausta, on 

näiden lakien 2 §:ssa mainittu uskonnonharjoittamisen määrittely. Tätä aihetta tulisi tutkia lisää, sillä 

tilanne tällä hetkellä näyttää siltä, ettei näitä lakeja Suomen ortodoksisessa kirkossa noudateta, vaikka 

työsuhteisiin liittyvissä asioissa pitäisi. Toinen ajankohtainen asia on kirkkolain ja kanonisen lain 

ristiriitaisuus työsopimuslain kanssa. Tämänhetkisen tiedon valossa kirkkolakia ja kanonista lakia 

voidaan noudattaa niin pitkään kuin se ei ole vastakkain työsopimuslain, lain naisten ja miesten väli-

sestä tasa-arvosta tai yhdenvertaisuuslain kanssa. Aiheesta saamme tuskin selkeää kuvaa ennen kuin 

korkein oikeus antaa asiasta ennakkotapauksen.  

Kanttoreiden palkkaus ja uraetenemismahdollisuudet ovat heikommat kuin papistolla, vaikka päte-

vyysvaatimukset ovat molemmissa ammateissa yhtä korkeat. Kyselyssä ei suoraan kysytty palkkauk-

seen liittyviä kysymyksiä, mutta aineistosta nousi silti esille palkkaukseen liittyviä epäselvyyksiä. 

Kanttoreille maksetaan vaativuusryhmään III tai IV mukaista palkkaa työnantajapuolen ja työnteki-

jäpuolen yhteisellä sopimuksella. Tämä sopimus murtaa työehtosopimuksen palkkaluokkien esimerk-

kijärjestelmän ja painottaa palkkaluokan sanallisen kuvauksen tärkeyttä. Sanallisen kuvauksen täyt-

tyessä työehtosopimuksen mukainen palkan alaraja on vaativuusryhmä I alaraja. Seurakunta voi työn-

antajana muuttaa vaativuusryhmää toimea avoimeksi laitettaessa tai muutoin työehtosopimuksen 3 § 

ja 9 § mukaisesti.  

Osa kanttoreista kokee epäoikeudenmukaiseksi sen, että he kuuluvat joko vaativuusryhmään III tai 

IV. Vaativuusluokkien välinen peruspalkkojen ero on 531€–824€ kuukaudessa. Suoritusperusteinen 

palkanosa, kokemuslisä ja mahdollinen henkilökohtainen palkanlisä lasketaan prosenteissa, mikä saa 
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aikaan sen, että mitä suurempi peruspalkka on, sitä suurempia ovat nämä lisät. Pohdinta on selkeä. 

Palkkausjärjestelmä sisältää mahdollisuudet kompensoida erityisen vaikealla alueella tehtävästä 

työstä tai poikkeuksellisen hyvin tehdystä työstä. Lain mukaan palkkoja taas on lähes mahdotonta 

laskea, ellei työntekijä itse siihen suostu. Pätevän kanttorin pienin mahdollinen palkka on 2370,11€ 

kuukaudessa, kun vastaava maksimipalkka on 4088€. Keskustelu kanttorin pätevyysvaatimuksista on 

tarpeen koko kirkon tulevaisuuden kannalta. 

Kanttoreiden uraetenemismahdollisuudet ovat hyvin vähäiset tai olemattomat. Kanttori ei voi edetä 

urallaan muuten kuin vaihtamalla suurempaan seurakuntaan. Kanttori voi myös vaihtaa alaa päästäk-

seen esimiestehtäviin tai maallisen musiikin ammattilaiseksi. Ansioituneille kanttoreille ei ole kuin 

director cantus –arvonimi. Papisto sen sijaan voi edetä urallaan heti esimiesasemaan ja huomionosoi-

tuksia on viisi. 

Kanttorin ammatti on nykyään naisvaltainen ala. Olisi toivottavaa, että lakia naisten ja miesten väli-

sestä tasa-arvosta sovellettaisiin myös ortodoksisen kirkon työntekijöihin. Tämä tasoittaisi palkkauk-

seen, vastuuseen ja uralla etenemismahdollisuuksiin liittyviä epäkohtia paitsi papiston ja kanttorien 

välillä, myös kanttorien välillä. 

Kirkossa on töissä määräaikaisessa työsuhteessa olevia kanttoreita, jotka ovat työskennelleet niin pit-

kään samoissa tehtävissä, että työsuhteen voidaan katsoa olevan rinnastettavissa toistaiseksi voimassa 

olevaan työsopimukseen, mutta vain jos työsuhdetta ollaan päättämässä. Työnantaja voi ketjuttaa 

määräaikaisia työsopimuksia, jos työntekijä on epäpätevä. Määräaikaisuuden peruste ei voi olla epä-

pätevyys vaan määräaikaisuudella on oltava validi peruste. Suomen ortodoksinen kirkko ei ole ottanut 

kantaa tähän asiaan, mistä johtuen nämä kanttorit ovat jääneet työsuhteen kannalta epäselvään tilan-

teeseen. Nämä kanttorit ovat määräaikaisia mutta toisaalta toistaiseksi voimassa olevassa työsuh-

teessa, ja yhtäältä epäpäteviä mutta toisaalta pätevöityneitä työtä tehdessään. Suomen evankelis-lute-

rilaisen kirkon kirkollishallitus voi antaa kelpoisuuden kanttorin virkaan, mikäli henkilöllä on virkaan 

vaadittavat tiedot ja taidot. Suomen ortodoksisessa kirkossa on menetelty osittain näin kanttorin B 

kohdalla, jonka hiippakunnan piispa määräsi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Kanttori 

B ei nykyisessä tilanteessa voi kuitenkaan hakea pätevänä hakijana toista kanttorin toimea. 

Kanttorin pätevyyteen vaadittava koulutustaso on korkea suhteessa käytännössä tehtävään työhön. 

Kanttorin palkka riippuu seurakunnasta. Mikäli lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ryhdyt-

täisiin suunnitelmallisesti noudattamaan myös ortodoksisessa kirkossa, olisi loogista ulottaa johta-

mistehtäviä myös kanttoreillekin.  
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Mielestämme tilanne, jossa saman koulutuksen omaavat henkilöt saavat eri vaativuusryhmän mu-

kaista palkkaa, on kestämätön. Jos työnantajapuoli haluaa maksaa eritasoista palkkaa, olisi myös pä-

tevyysvaativuuksien oltava eri tasoisia, kuten Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttoreilla. Mie-

lestämme yksinkertaisin ratkaisu vallitsevaan tilanteeseen olisi maksaa teologian kandidaatin tutkin-

non suorittaneille vaativuusryhmä III:n mukaista palkkaa ja teologian maisterin tutkinnon tehneille 

kanttoreille vaativuusryhmän IV:n mukaista palkkaa.   

Tutkimusaineiston pohjalta voi esittää kaksi helposti toteutettavaa muutosehdotusta seurakunnille:  

1. Seurakuntien olisi hyvä antaa työntekijöilleen selkeät toimintaohjeet heidän havaitessaan 

kiusaamista.  

2. Seurakuntien olisi hyvä ymmärtää kanttorin ammatin potentiaali. 

Kiusaamista havaitessaan kanttorin on otettava asia esille lähiesimiehensä kanssa. Mikäli lähiesimies 

on kiusaaja, on työntekijän ohitettava yksi porras hierarkiassa ja keskusteltava asiasta kirkkoherran 

kanssa. Mikäli kirkkoherra on kiusaaja, on asia otettava esille hiippakunnan piispan kanssa. Esimie-

hen on aina puututtava kiusaamisepäilyyn, mutta se ei aina johda toimiin. Apua kiusaamiseen voi 

hakea myös liitosta. Mikäli kiusaaminen ei lopu, voi kanttori olla yhteydessä aluehallintoviraston 

kautta työsuojeluun. Kiusaamista koskevien ohjeiden olisi hyvä olla selkeästi saatavilla myös kirkon 

ja seurakuntien verkkosivuilla. 

Suomen ortodoksisen kirkon kanttorit ovat vuoden 1988 jälkeen olleet yliopistokoulutettuja teologian 

maistereita. Maisterin tutkinto nosti kanttorit työläisestä erityisasiantuntijaksi. Kanttorien palkkausta 

ja uralla etenemismahdollisuuksia tarkastellessa voi nähdä, ettei kanttoreiden erityisasiantuntijuutta 

ole hyödynnetty riittävästi. Kanttori on sekä muusikko että akateemisesti koulutettu teologian mais-

teri. Kirkkomusiikin osalta hyödynnetään vain osittain kanttorin saamaa koulutusta. Kanttorin aka-

teemista osaamista ei hyödynnetä lähes ollenkaan. 

Pohdintamme mukaan tilanne on sama kuin rakennustyömaalla laittaisi rakennusmestarin kottikär-

ryillä siirtämään tiiliä. Kyllä se onnistuu tarvittaessa, mutta pääsääntöisesti tämä työtehtävä ei raken-

nusmestarille kuulu. Kanttorit voivat esimerkiksi kirjoittaa hartauskirjoituksia, saarnoja, Yleisradion 

aamu- ja iltahartauksia, käydä sielunhoidollisia keskusteluja, toimittaa maallikkopalveluksia, olla kir-

kon työryhmien jäsenenä ja suunnitella suurempia kokonaisuuksia alusta alkaen. Näitä kokonaisuuk-

sia voisi olla esimerkiksi koko vuoden jumalanpalveluslistat, vastuu seurakunnan diakoniasta, kasva-

tuksesta, nuorisotyöstä, aikuistyöstä, vanhustyöstä, hoitokoti- ja sairaalavierailuista, ja lisäksi kaikki 
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kirkkomusiikkiin liittyvät projektit. Näitä voisi olla lapsikuoron, nuorisokuoron, sekakuoron, mies-

kuoron, naiskuoron ja seniorikuoron perustamiseen liittyvä suunnittelu, perustaminen ja ylläpitämi-

nen. Kanttori voi tehdä koko kirkkokunnan kannalta merkittäviä kirkkomusiikkiprojekteja kuten tut-

kimus-, sovitus- tai sävellysprojekteja.  

Vainion tekemän tutkielmasta on nähtävissä, että papit ovat ylityöllistettyjä, ja Mäkirinnan tutkiel-

masta voi todeta, että kanttorit ovat alihyödynnettyjä. Pohdintamme käytäntöön pantava ehdotus on 

seuraava: yksinkertainen parannuskeino tilanteeseen on siirtää papistolta vastuuta kanttoreille, jolloin 

tasapaino parantuisi. Kanttoreiden uralla etenemismahdollisuudet voisivat laajentua, kun heissä oleva 

hyödyntämätön resurssi saataisiin käyttöön. 

Kirkolliskokouksen lakityöryhmän tulisi ottaa kantaa kanttorien määräaikaisten työsopimusten ket-

juttamiseen. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkollishallitus voi antaa kelpoisuuden kanttorin 

virkaan henkilölle, jolla on virkaan vaadittavat tiedot ja taidot. Ortodoksinen kirkko ei ole vielä tehnyt 

vastaavaa muutosta kirkkolakiin.  

Kaikkien kanttorien peruspalkan täytyisi olla saman vaativuusryhmän mukainen. Alueesta ja työnte-

kijästä riippuen palkka on säädeltävissä vaativuusryhmän sisäisellä liikkumavaralla ja suoritusperus-

teisella palkanosalla.  

Tutkimuksen aihe on hyvin henkilökohtainen molemmille tämän tutkielman tekijöille. Lähipiiris-

sämme on koettu kirkon sisäistä työpaikkakiusaamista. Tämä loi ennakkoasenteen tutkimuksen teke-

miselle, jota vastaan oli tietoisesti taisteltava koko tutkimuksen tekemisen ajan. Samoin vastausten 

läpikäynnissä oli otettava etäisyyttä materiaaliin. Kyselyn tulokset vahvistivat kuitenkin varsin yksi-

selitteisesti sen, että kokemukset kiusaamisesta ovat yleisiä ortodoksisen kirkon kanttoreiden keskuu-

dessa. Kyse on arkaluontoisesta tutkielman aiheesta, jota on syytä tutkia jatkossakin. Kiitos Jaakko 

Vainiolle, joka pro gradu -tutkielmassaan teki avauksen työhyvinvoinnin tutkimiseen Suomen orto-

doksisen kirkon osalta. 

Kirkon työhyvinvointikyselyjä on päätetty tehdä kolmen vuoden välein. Työhyvinvoinnin tutkimuk-

sella on käytännön hyötyä seurakunnille ja koko Suomen ortodoksiselle kirkolle. Ne tarjoavat ano-

nyymin kanavan kertoa kaikista työssä kohtaamistaan asioista, joista ei muuten ehkä uskallettaisi 

puhua. Huolestuttavaa oli huomatta, etteivät tulokset ole juuri muuttuneet. Jo toteutuneilla kyselyillä 

kerättyjen tulosten pohjalta olisi aika ryhtyä ajamaan vastausten osoittamia muutoksia. 
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Koska kyselyssämme ei ollut aikarajausta, ovat tulokset osittain myös ikkuna menneisyyteen. Vas-

taukset puhuvat omaa kieltään siitä, millaista kanttorin työ on menneinä vuosikymmeninä ollut, mil-

lainen matka on kuljettu ja mikä on tilanne tänä päivänä. Oma kokemuksemme on, että asiat menevät 

koko ajan parempaan suuntaan ja toivomme oman työmme auttavan kirkkoamme osaltaan paremman 

tulevaisuuden luomiseen. Nyt on korkea aika irtautua huonoista käytännöistä ja suunnata katse tule-

vaisuuteen toisenlaisine haasteineen. 
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Liite: Kanttorien kokema kiusaaminen -kysely 
  

Kyselyn saateviesti kanttoreille 

 

Kristuksessa rakkaat kanttorit  

   

Teemme Itä-Suomen yliopistossa yhteistutkimusta kanttorien kokemasta kiusaamisesta. Tutkimuk-

sen keskiössä olette te, kaiken nähneet kanttorit. Nyt on mahdollisuus kertoa kaikesta siitä, mitä olette 

työssänne kokeneet. Toivomme että jokainen teistä käyttäisi muutaman minuutin kyselyyn vastaami-

seen, jotta saisimme mahdollisimman kattavaa tietoa kanttorien kokemuksista.  

   

Voit vastata kyselyyn näppärästi alla olevaa linkkiä klikkaamalla. Kyselyyn vastataan  

anonyymisti. Mitään vastauksia ei voida yhdistää yksittäisiin vastaajiin.  

Vastausaika alkaa 8.2.2019 ja päättyy perjantaina 1.3.2019 kello 9:00.  

  

Kysely on osa Itä-Suomen yliopistossa valmisteltavia kirkkomusiikin tutkielmia (kandidaatintut-

kielma 2019 ja Pro gradu -tutkielma 2020–2021).  

  

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22082/lomake.html  

Suuri kiitos tekemästänne työstä! Kiitos myös tähän kyselyyn vastaamisesta.  

  

Joakim Pietarinen  

Elia Pietarinen  
 

 

KANTTORIEN KOKEMA KIUSAAMINEN  

Lomake on ajastettu: julkisuus alkaa 8.2.2019 15.00 ja päättyy 1.3.2019 9.00  

Tämä kysely on osa Itä-Suomen yliopistossa valmisteltavia kirkkomusiikin tutkielmia (kandidaatin-

tutkielma 2019 ja Pro gradu -tutkielma 2020-2021). Kyselyyn vastataan anonyymisti oman verk-

koselaimen kautta. Kyselyn tarkoitus on selvittää kanttorien kokemuksia kiusaamisesta työssään.   

 

Tietosuojaseloste lomakkeelle 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka lomakkeella kerättyä tietoa tullaan käsittelemään ja säi-

lyttämään. 

Rekisterinpitäjä 

Elia Pietarinen 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Joakim Pietarinen 

Rekisterin nimi 

Kanttorien kokemuksia kiusaamisesta -tutkielma 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22082/lomake.html
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Henkilötietoja kerätään kirkkomusiikin kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmien aineiston analysointia 

varten. Yksilöiviä henkilötietoja kyselyssä ovat sukupuoli, ikä ja koulutus. Analyysissä noudatetaan 

hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimustulokset esitetään sellaisessa muodossa, että niistä ei voi tun-

nistaa yksittäisiä vastauksia. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoa ei luovuteta muille tahoille. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tiedot ovat suojattuina Itä-Suomen yliopiston palvelimella. 

Tarkastusoikeus 

Tarkastusoikeudet ovat kyselyn tekijöillä: Elia Pietarinen ja Joakim Pietarinen 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Kyselyn tulokset tilastoidaan eikä tiedoista ole mahdollista erottaa yksittäisten vastaajien vastauksia. 

Tietoja ei voida korjata. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Oikeudet kyselyn tuloksien käyttöön ovat ainoastaan tutkielman tekijöillä (Elia ja Joakim Pietarinen) 

ja heidän ohjaajallaan (Maria Takala-Roszczenko). Kyselyn tulokset säilytetään tilastoina ja varsinai-

set vastauslomakkeet ovat kyselyntekijöiden hallussa tutkimuksen loppuunsaattamiseen asti. Pro 

gradu -tutkielman julkaisun jälkeen kyselyaineisto ja lomaketiedot tuhotaan. 

 

KYSELYLOMAKE 
 

   

SUOSTUMUS  

Olen lukenut tietosuojaselosteen.  

Annan suostumukseni vastausteni käyttämiseen yllä mainituissa tutkielmissa  

PERUSTIEDOT  

Sukupuo-

lenne?  
Mies  

Nai-

nen  
   

Ikänne?  
Alle 25 vuotta  

25-34 vuotta  

35-44 vuotta  

45-54 vuotta  

55-65 vuotta  
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Yli 65 vuotta  
   

Koulutuk-

senne/kor-

kein suoritta-

manne tut-

kinto?  

Teologian maisteri  

Teologian kandi-

daatti  

Pappisseminaari  

Muu, mikä?  

  

  
   

Page Break  

Työvuosien 

määrä  
alle 5 vuotta  

5-15 vuotta  

yli 15 vuotta  
   

Työyh-

teisön 

koko  

2  

alle 

5  

yli 5  

ARVOSTUS  

  Kyllä  Ei  

Tiedän oman vastuualueeni      

Esimieheni arvostaa ammattitaitoani      

Muut työntekijät arvostavat ammattitaitoani      

Seurakuntalaiset arvostavat ammattitaitoani      

Esimieheni luottaa minuun      

Kollegat luottavat minuun      
Täsmennä vastauksiasi halutessasi tässä.

  

  
Aina  Lähes 

aina  

En osaa 

sanoa  

En juuri 

kos-

kaan  

En kos-

kaan  

Saan päättää mitä jumalanpalveluksissa laule-

taan  
          

Saan päättää mitä kuoroharjoituksissa lauletaan            

Saan päättämään kuka laulaa kuorossa            

Pystyn vaikuttamaan jumalanpalvelusten suun-

nitteluun  
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Pystyn vaikuttamaan jumalanpalvelustekstien 

määrään 
Täsmennä vastauksiasi halutessasi tässä. 

LOMA- JA VAPAAPÄIVÄT 

Aina Lähes 

aina 

En osaa 

sanoa 

En juuri 

kos-

kaan 

En kos-

kaan 

Olen saanut korvattua kaikki pitämättömät va-

paapäivät 

Olen saanut pitää kaikki minulle kuuluvat loma-

päivät 

Olen saanut olla sairaslomalla 

Olen saanut pitää viikonloppuvapaita joka vuosi 

Täsmennä vastauksiasi halutessasi tässä.

KIUSAAMINEN 
Työpaikkakiusaaminen on toistuvaa, pitkään jatkuvaa ja systemaattista kielteistä kohtelua, loukkaamista, alista-
mista ja mitätöintiä. Kiusaaminen etenee prosessina, jonka seurauksena kohteeksi joutunut ajautuu puolustuskyvyt-

tömään tilanteeseen. Arjen ohimenevä huono kohtelu muuttuu kiusaamiseksi, kun asiaton ja loukkaava käyttäyty-
minen on toistuvaa, systemaattista ja jatkuvaa (Työterveyslaitos)  

Kyllä Jonkin 

verran  

En osaa 

sanoa 

Vain 

vähän 

En kos-

kaan 

Tarkenna halutes-

sasi 

Olen kokenut kiusaamista 

esimieheni taholta 

Olen kokenut kiusaamista 

työyhteisön jäsenten ta-

holta 

Olen kokenut kiusaamista 

seurakuntalaisten taholta 

Olen kokenut kiusaamista 

jonkun muun taholta 

Olen kokenut työssäni sek-

suaalista häirintää 

Olen ollut sairaslomalla 

kiusaamisen takia 

Olen kokenut kohtuutto-

man työmäärän kiusaa-

miseksi 

Olen kuullut epäasiallisia 

huhupuheita itsestäni 

Olen saanut suoraan epä-

asiallista palautetta 
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Kerro lisää. Kokemuksillasi on merkitystä.

  

  Kyllä  Ei  

Minut on kutsuttu kesken sairaslomalla töihin      

Minusta on tehty valitus kirkkoherralle      

Minusta on tehty valitus seurakunnan valtuustolle      

Minusta on tehty valitus hiippakunnan piispalle      
Kerro lisää. Kokemuksillasi on edelleen merkitystä.

  

Oletko kokenut kiusaamista ikäsi, sukupuolesi tai taustasi takia? Kuvaile kokemuksiasi.

  

Oletko kokenut joutuneesi eriarvoiseen asemaan koulutukseen, korvauksiin tai etuihin liittyvissä asioissa? Kuvaile 

kokemuksiasi.  

  

Oletko kokenut kiusaamisen vaikuttaneen omaan uskoosi ja suhteeseesi kirkkoon? Kuvaile kokemuksiasi.  

  

KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN  

  Kyllä  En  

Olen saanut tukea kiusaamista koskevissa asioissa lähiesimieheltäni      

Olen saanut tukea kiusaamista koskevissa asioissa kanttorien liitolta      

Olen saanut tukea kiusaamista koskevissa asioissa kirkkoherralta      

Olen saanut tukea kiusaamista koskevissa asioissa työkavereilta      

Olen saanut tukea kiusaamista koskevissa asioissa lakimieheltä      

Olen saanut tukea kiusaamista koskevissa asioissa hiippakunnan piispalta      

Käyn työnohjauksessa      



66 

Olen saanut tukea kiusaamiseen jostain muualta. Mistä?

PALAUTE KYSELYYN 
Koitko kyselyyn vastaamisen mielekkääksi?

Jäikö jokin olennainen asia kysymättä? Sana on vapaa.

TIETOJEN LÄHETYS 
Kiitos vastauksistanne. 

Järjestelmänä Eduix E-lomake 


