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Saatteeksi  
 
 
Kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS) sekä muut kunta-alan ajankohtaiset muutokset 
asettavat merkittäviä haasteita kaikille kuntatyöntekijöille, myös kuntajohtajille. Johtajan asema 
muutoksen keskipisteessä on erityinen. Johtajan tulisi viedä muutoksia eteenpäin hankalassakin 
ympäristössä samalla tukien alaistensa työhyvinvointia. Johtajan omaan työhyvinvointiin 
kiinnitetään harvoin huomiota. Kuntajohtajat saattavatkin muutoksen keskellä jäädä yksin.  
 
Kuntien eläkevakuutus ja Suomen Kuntajohtajat ry toteuttivat keväällä 2007 yhteistyössä 
tutkimuksen, jossa tarkastellaan kuntajohtajien työhyvinvointia. Tulosten perusteella 
suunnitellaan toimia, joilla voidaan tukea kuntajohtajien jaksamista työssä. Tulokset on koottu 
tähän raporttiin. Raportti sisältää ajantasaisen tiedon kuntajohtajien työhyvinvoinnista vuonna 
2007.  
 
Osallistuminen tutkimukseen oli poikkeuksellisen laajaa, sillä 73 % kaikista kuntajohtajista 
vastasi kyselyyn. Kiitämme kuntajohtajia erittäin aktiivisesta osallistumisesta kyselyyn.  
 
 
 
Erkki Kukkonen   Markku Kauppinen 
 
Järvenpään kaupunginjohtaja  Toimitusjohtaja 
Suomen Kuntajohtajat ry:n puheenjohtaja Kuntien eläkevakuutus 
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Tiivistelmä 
 
 
Kunta-alan muutokset vaikuttavat kuntajohtajien työhyvinvointiin. Vaikka kuntajohtajat kokevat 
työkykynsä kaiken kaikkiaan hyväksi, viidennes kuntajohtajista kokee erittäin tai melko paljon 
stressiä ja kolmanneksella on uupumisoireita. Aikomukset vaihtaa alaa ovat kuntajohtajilla kaksi 
kertaa yleisempiä kuin kunta-alan korkeakoulutetuilla keskimäärin. Aineistona tässä tutkimuksessa 
käytetään kyselyä, johon vastasi 304 Suomen 416 kuntajohtajasta (73 %).  
 
Epävarmuus on uhka työhyvinvoinnille 
 
Kuntajohtajien työhyvinvointia varjostavat muutokset, joista ajankohtaisin on PARAS -hanke. 
Kolmanneksella kunnista ovat PARAS -hankkeeseen liittyvät selvitykset vielä aloittamatta tai kes-
keneräisiä. Epävarmuutta kuntajohtajan työnkuvaan tuo myös uhka irtisanomisista. Luottamuspu-
lan vuoksi irtisanomisen uhkaa kokee reilu kymmenes vastaajista. Lähes yhtä moni kokee aseman-
sa epävarmaksi myös PARAS -hankkeeseen liittyen.  
 
Yhteistyöllä ja tuella on ratkaiseva merkitys työhyvinvointiin 
 
Toimiva yhteistyö kunnan poliittisten päättäjien ja virkamiesten kesken on kuntajohtajalle työhy-
vinvoinnin edellytys. Yhteistyö kuntajohtajien ja poliittisten päättäjien kesken sujuu kunnissa 
yleensä melko hyvin. Aina näin ei kuitenkaan ole ja tukea kaivattaisiin enemmän. Ongelmat yh-
teistyössä näkyvät kuntajohtajien lisääntyneenä stressinä, työssä jaksamisen ongelmina sekä li-
sääntyneinä alanvaihtosuunnitelmina.  
 
Työhyvinvoinnin ongelmat johtavat alanvaihtoaikeisiin 
 
Epävarmuus, yhteistyön sujumattomuus ja muut työhyvinvoinnin ongelmat saavat kuntajohtajia 
hakemaan muutosta tilanteeseensa. Kuntajohtajista 13 prosenttia on harkinnut vakavasti alanvaih-
toa. Tämä on kaksi kertaa enemmän kuin kunta-alan korkeakoulutetuilla keskimäärin. Työpaikan 
vaihtoa on harkinnut 12 prosenttia ja pidemmän vapaan pitämistä tai eläkkeelle siirtymistä joka 
kymmenes kuntajohtaja. Eri-ikäiset kuntajohtajat reagoivat ongelmiin eri tavalla, sillä nuoret kun-
tajohtajat harkitsevat enemmän alan tai työpaikan vaihtoa kun taas vanhemmat kuntajohtajat eläk-
keelle siirtymistä. 
 
Kuntajohtajat kokevat työnsä merkittäväksi, mutta yksinäiseksi 
 
Lähes kaikki kuntajohtajat pitävät työtään merkittävänä tai tärkeänä. Työtyytyväisyyttä heikentää 
kuitenkin työn yksinäinen luonne. Työtyytyväisyyttä laskee myös se, että työstä saadun korvauk-
sen ei koeta vastaavan työn kovia vaatimuksia. Kuntajohtajien työtyytyväisyys onkin alempi kuin 
kunta-alan korkeakoulutetuilla keskimäärin. Työhyvinvointia voitaisiin parantaa esimerkiksi luo-
malla vertaistukeen perustuvia järjestelmiä alueellisesti. Kuntajohtajat kaipaavat myös työnohjaus-
järjestelmän luomista.  
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Kattavaa tietoa kuntajohtajien työhyvinvoinnista puuttui 
 
Tutkimus toteutettiin, koska ajantasaista, kattavaa tietoa kuntajohtajien työhyvinvoinnista ei ollut. 
Tiedossa kuitenkin oli, että PARAS -hanke ja muut kunta-alan muutokset tuovat suuria haasteita 
kuntajohtajille. Kyselyyn vastanneiden kuntajohtajien keski-ikä oli 53 vuotta, miehiä oli 84 % ja 
heillä oli keskimäärin 12 vuoden kokemus kuntajohtajan työstä. Kuntajohtajat tekivät keskimäärin 
51 tuntia työtä viikossa.  
 

1 Tutkimuksen tausta 
 
 
Kunta-alan ajankohtaiset, merkittävät muutokset heijastuvat eri tavoin kunta-alan henkilöstön hy-
vinvointiin lisäten epävarmuutta ja tästä johtuvia seurauksia (ks. Forma 2006). Yksi tärkeä, keskel-
lä kunta-alan muutosta oleva henkilöstöryhmä muodostuu kuntajohtajista. Jo sinällään vaativien 
uudistusten läpiviemisen lisäksi PARAS-hanke lisää kuntajohtajien työn epävarmuutta organisaa-
tiomuutosten ja kuntaliitosten myötä. Tyypillistä on, että muutostilanteessa johtajan rooliksi näh-
dään useimmiten muun henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja siitä huolehtiminen (Valpola 
2007). Johtajan omaan työhyvinvointiin kiinnitetään huomattavasti vähemmän huomiota ja työhy-
vinvoinnista huolehtiminen jää helposti pelkästään omalle kontolle. 
 
Kuntajohtajien työhyvinvoinnin uhkatekijöitä aikaisempien tutkimusten mukaan ovat muun muas-
sa raskas taloudellinen vastuu, kiire, ristiriitaiset odotukset, vastuu henkilöstöstä, työhön liittyvä 
julkisuuspaine sekä mahdolliset yhteistyöongelmat valtuuston kanssa (Tarkkonen 1995). Olennai-
nen piirre kuntajohtajien työhyvinvointiin liittyen on se, että valtuustolla on mahdollisuus erottaa 
kuntajohtaja luottamuspulan vuoksi (Ojala 1995). Forman ja Harkonmäen (2001) tutkimuksessa 
havaittiin, että kunnan heikko taloudellinen tilanne ja kuntatalouden heikot näkymät lisäsivät var-
haiseläkeaikomuksia kuntajohtajilla. Lauraeuksen (2003) 104 kuntajohtajaa käsittäneessä aineis-
tossa lähes puolet kuntajohtajista oli kokenut työssään vakavaa, toistuvaa kielteistä käyttäytymistä. 
Paunonen-Ilmonen ym. (2005) kuitenkin havaitsivat, että kuntajohtajat olivat kokonaisuudessaan 
hyvin tyytyväisiä työhönsä. Positiivisia piirteitä kuntajohtajien työssä olivat vaihtelevuus, ihmislä-
heisyys, vaikutusmahdollisuudet sekä työn mielekkyys. Kielteisiksi piirteiksi nousivat kiire, työ-
paineet, kiitoksen puute, kuntatalouden niukkuus, palkan vastaamattomuus työmäärän kanssa sekä 
valtuuksien ja vastuiden epäselvä jakautuminen kunnan virkamiesjohdon ja poliittisen johdon vä-
lillä.  
 
Vaikka kuntajohtajien työhyvinvoinnin haasteet ovatkin olleet tiedossa, ajantasaista ja laajaan ai-
neistoon perustuvaa tietoa kuntajohtajien työhyvinvoinnista ei ole ollut saatavilla. Kuntien eläke-
vakuutuksen ja Suomen Kuntajohtajat ry:n yhteistyössä toteuttamassa tutkimuksessa etsittiinkin 
vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  
 

1) Mikä on kuntajohtajien työhyvinvoinnin taso ja hyvinvoinnissa esiintyvät ongelmat?  
2) Miten kuntajohtajien työhyvinvointi vaihtelee yhtäältä erilaisten yksilöllisten tekijöiden ja 

toisaalta kuntien toimintaympäristön mukaan?  
3) Minkälaiseen muutosalttiuteen työhyvinvointiongelmat liittyvät? 
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Tutkimuksessa käytetyn kyselyn teemoja olivat PARAS -hankkeeseen liittyvän suunnittelun vaihe, 
yhteistyö virkamiesjohdon kesken ja virkamiesjohdon sekä poliittisten päättäjien kanssa, kuntien 
toimintaympäristö ja sen muutokset, työkyky ja työhyvinvointi sekä työn ja perheen yhteensovit-
tamiseen liittyvät kysymykset. Lisäksi tarkasteltiin kuntajohtajien työtyytyväisyyttä sekä sitä, mil-
laisena kuntajohtajat kokevat työnsä palkitsevuuden suhteessa työn vaatimuksiin ja työnsä merkit-
tävyyden. Lopuksi tarkasteltiin kuntajohtajien muutosalttiutta, eli heidän aikeitaan pitää vapaata 
esimerkiksi vuorotteluvapaan muodossa, vaihtaa alaa, työpaikkaa tai siirtyä eläkkeelle. Strukturoi-
tujen kysymysten lisäksi vastaajilla oli mahdollista kirjoittaa avoimia kommentteja työhyvinvoin-
tiin ja sen tukemiseen liittyen. 
 

2 Aineisto 
 
 
Kuntajohtajien työhyvinvointikysely toteutettiin sähköisenä kyselynä 24.4.2007–25.5.2007 välise-
nä aikana. Kaikille Suomen kuntajohtajille (yhteensä 416 henkilöä) lähetettiin sähköpostiviesti, 
joka sisälsi linkin kyselyyn. Vastaajat saivat itse valita suomen- tai ruotsinkielisen kyselyn. Vas-
taamatta jättäneille kuntajohtajille lähetettiin yhteensä kolme muistutusviestiä noin viikon välein. 
Vastauksia kertyi yhteensä 304 kappaletta, joten vastausprosentiksi muodostui 73 %. Vastausaktii-
visuus on erittäin korkea verrattuna muihin samantyyppisiin sähköisenä kyselynä toteutettuihin 
tutkimuksiin. Lisäksi aineiston laatu on hyvä, sillä puuttuvia vastauksia on erittäin vähän. Aineisto 
on näin ollen hyvin kattava ja tuloksia voidaan tarkastella luotettavasti. Aineiston rakenne on ku-
vattu taulukossa 1.  
 
Aineiston rakenteen tarkastelu osoittaa, että kuntajohtajat ovat varsin miesvaltainen ryhmä (84 % 
miehiä), jonka keski-ikä on noin 53 vuotta. Kuntajohtajista 14 % työskentelee määräaikaisessa vir-
kasuhteessa. Keskimääräinen työaika (ilta- ja viikonlopputyöt huomioiden) on 51 tuntia viikossa. 
13 % kuntajohtajista on sopinut kompensaatiojärjestelmästä, jolla ylityöt korvataan. Työkokemus-
ta kuntajohtajan tehtävästä vastaajilla on keskimäärin 12 vuotta. Ruotsinkielisiä kuntajohtajia on 
aineistossa 9 %. Vaikka kuntajohtajien keski-ikä onkin korkeahko, enemmän kuin joka kolmannel-
la kuntajohtajalla on alle kouluikäisiä lapsia. Aineiston edustavuutta kuntakoon, läänin ja kunnan 
valtakielen mukaan tarkastellaan liitetaulukossa 1. Edustavuus osoittautui erinomaiseksi.  
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Taulukko 1. Aineiston rakenne eräiden taustamuuttujien mukaan.  
 
 %   n 
   
Mies 84 % (255) 
Nainen 16 % (49) 
   

–40 v 10 % (31) 
40–49 v 18 % (55) 
50–59 v 50 % (152) 
60 v– 21 % (64) 
Keski-ikä, ka             53 vuotta 
   

Määräaikainen virkasuhde 14 % (42) 
Virkasuhde toistaiseksi 86 % (262) 
   

Työaika keskimäärin viikossa, ka             51 tuntia 
Sovittu ylitöiden  
kompensaatiojärjestelmästä  

13 %  

   

Kokemus kuntajohtajana, ka             12 vuotta 
   

Ruotsinkielinen kunta 9 % (27) 
Suomenkielinen kunta 91 % (277) 
   

Alaikäisiä lapsia 36 % (109) 
Kouluikäisiä lapsia 15 % (44) 
   

Kunnassa < 2000 asukasta 18 % (55) 
2001–7000 asukasta 45 % (137) 
7001–25 000 asukasta 28 % (85) 
> 25 000 asukasta 9 % (27) 
   

Ahvenanmaa 4 % (11) 
Etelä-Suomi 21 % (63) 
Itä-Suomi 13 % (40) 
Lappi 5 % (14) 
Länsi-Suomi 48 % (146) 
Oulu 10 % (30) 
 
Tulokset esitetään raportissa niin tarkastelemalla vastausten suoria jakaumia ja tekemällä ristiin-
taulukointeja keskeisten työhyvinvointimuuttujien välillä. Tulosten suhteuttamiseksi kuntajohtaji-
en vastauksia verrataan myös muista aineistoista saatuihin koko kunta-alan keskiarvoihin ja kunta-
alan korkeakoulutettujen vastauksiin silloin kun se on mahdollista. Vertailutiedot on saatu Työolot 
-aineistosta (Lehto & Sutela 2004), Kuntatyö 2010 -aineistosta (Forma & Väänänen 2004) sekä 
Työterveyslaitoksen Työ ja terveys Suomessa -projektin aineistosta (Piirainen ym. 2003). Se, mis-
tä aineistosta saatuun jakaumaan kuntajohtajien työhyvinvointia kulloinkin verrataan, mainitaan 
tekstissä sulkeissa vertailun yhteydessä. Ristiintaulukoinneissa kuntajohtajien työhyvinvointia ja 
muutosalttiutta tarkastellaan käyttämällä sosiodemografisia muuttujia sekä työn piirteisiin ja työs-
kentelyolosuhteisiin ja kuntien taustatekijöihin liittyviä muuttujia. Viimeksi mainittuja koskevat 
tulokset esitetään liitetaulukoissa 2 ja 3, muut ristiintaulukoinnit on esitetty tekstissä. Avovastauk-
sissa esiin nousevia teemoja esitellään strukturoitujen kysymysten vastausten lomassa.  
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3 Tulokset 
 
 
Kuntajohtajat pääosin tyytyväisiä yhteistyön toteutumiseen 
 
Kuntajohtajat kokevat yhteistyön sujuvan kunnassa melko hyvin (kuvio 1). Etenkin virkamiesten 
välisen yhteistyön koetaan sujuvan hyvin, sillä erittäin tyytyväisiä siihen on noin puolet vastaajista 
(49 %) ja melko tyytyväisiä lähes saman verran (50 %). Poliittisten päättäjien ja virkamiesten väli-
nen yhteistyö toteutuu hieman huonommin. Erittäin tyytyväisiä on kuitenkin 40 % vastaajasta ja 
melko tyytyväisiä 54 % vastaajista. 
 
Kuvio 1. Kuntajohtajien näkemykset yhteistyön sujumisesta, %. 

0 20 40 60 80 100

poliittisten
päättäjien ja
virkamiesten

kesken

virkamiesten
kesken

erittäin hyvin
melko hyvin

 
Kolmanneksella kunnista PARAS -selvitykset vielä aloittamatta tai pitkälti  
keskeneräisiä  
 
Toimintaympäristö kunnissa on tällä hetkellä melko epävakaa, sillä vähän yli puolet vastaajista 
kokee kunnan tämänhetkisen talouden epävakaaksi (jakaumia ei esitetty tässä raportissa). Ainoas-
taan 8 %:lla kunnista on PARAS -hankkeeseen liittyvät kuntaliitos- ja yhteistoiminta-
alueselvitykset valmiita (kuvio 2). Kolmanneksella kunnista selvitykset ovat vielä kokonaan aloit-
tamatta tai pitkälti keskeneräisiä. Myös uudistusten toimeenpanosuunnitelmat ovat pitkälti kesken, 
sillä puolella kunnista ne ovat joko aloittamatta kokonaan tai keskeneräisiä. Pari prosenttia kunnis-
ta on saanut PARAS -suunnitelmat tehtyä. Taulukosta 2 havaitaan, että suunnitelmat ovat edenneet 
pienissä kunnissa hitaammin kuin suurissa.  
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Kuvio 2. Kuntaliitosten ja yhteistoiminta-alueselvitysten tila kuntajohtajien vastausten mukaan, %. 
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kuntaliitos- ja yhteistoiminta-alueselvitykset uudistusten toimeenpanosuunnitelmat

aloittamatta pitkälti keskeneräisiä kesken, mutta pitkälle suunniteltuja valmiita

 
Taulukko 2. Kuntaliitos- ja yhteistoiminta-alueselvitysten vaihe asukasmäärältään erikokoisissa 
kunnissa, %. 
 

 aloittamatta 
pitkälti  

keskeneräisiä 
kesken, mutta  

pitkälle suunniteltuja valmiita 
< 2000 17 28 52 4 
2001–7000 1 34 57 8 
7001–25000 0 25 68 7 
> 25 000 0 15 67 19 

 
 
Kuntajohtajien työkyky on hyvä, mutta stressi ja henkinen väsyneisyys yleistä  
 
Kuntajohtajien työkyky on kokonaisuudessaan hyvä, sillä asteikolla 0–10 kuntajohtajat antavat 
työkyvylleen keskiarvoksi 8,3. Tämä keskiarvo vertautuu samalle tasolle kunta-alan korkeakoulu-
tettujen työntekijöiden kanssa (Kuntatyö 2010 -aineisto). Kuntajohtajat kokevat fyysisen työky-
kynsä paremmaksi kuin henkisen; henkisen työkykynsä arvioi erittäin tai melko hyväksi neljä vii-
destä kuntajohtajasta ja fyysisen pari prosenttia enemmän (kuvio 3). Kuntajohtajien työkykyarviot 
henkisen ja fyysisen työkykynsä suhteen ovat yhdenmukaisia kunta-alan korkeakoulutettujen työn-
tekijöiden kanssa (Kuntatyö 2010 -aineisto). Mahdollisuudet työhön vaikuttamiseen, esimerkiksi 
työtahtiin tai työtehtäviin, koetaan hyviksi. Myös työn vaatimukset ovat tasapainossa omaan 
osaamiseen nähden, sillä kolme neljästä vastaajasta kokee, että työtehtävät vastaavat osaamista 
erittäin tai melko hyvin. Suunnilleen yhtä moni kokee, että hänellä on hyvät mahdollisuudet kehit-
tyä nykyisessä työssään. Kuntajohtajien osaaminen vastaa työn vaatimuksia paremmin kuin kunta-
alan korkeakoulutetuilla keskimäärin (Kuntatyö 2010 -aineisto).  
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Kuvio 3. Kuntajohtajien kokema työkyky, stressi, työn hallinta ja vaatimukset, %. 

0 20 40 60 80 100

Kokee mahdollisuutensa kehittää itseään
nyk. työssä erittäin/melko hyviksi

Työtehtävät vastaavat osaamista hyvin

Henkinen työkyky erittäin/melko hyvä

Kokee mahdollisuutensa vaikuttaa työhönsä
erittäin/melko hyviksi

Fyysinen työkyky erittäin/melko hyvä

 
 
Työmäärä on yksi kuntajohtajien työhyvinvointiin negatiivisesti vaikuttava ongelma, sillä vastaa-
jista lähes kaksi viidestä kokee tekemättömien töiden painetta melko tai hyvin usein (kuvio 4). 
Kuntajohtajat kokevat tekemättömien töiden painetta enemmän kuin kunta-alalla keskimäärin (Työ 
ja terveys-haastattelu). Tämä heijastuu kuntajohtajien työkykyyn muun muassa stressinä, sillä vii-
dennes kuntajohtajista ilmoittaa kokevansa stressiä erittäin tai melko paljon. Kuntajohtajien koke-
ma stressi on samalla tasolla kunta-alan korkeakoulutettujen kanssa (Kuntatyö 2010 -tutkimus). 
Kolmasosa kuntajohtajista kokee työuupumukseen viittaavia oireita ilmoittaen kokevansa itsensä 
haluttomaksi tai henkisesti väsyneeksi töihin lähtiessä vähintään kerran viikossa. Työväsymys on 
kuntajohtajien keskuudessa kaksi kertaa yleisempää kuin kunta-alan korkeakoulutettujen keskuu-
dessa keskimäärin (Työolotutkimus).  
 
Mikä kuntajohtajan työssä sitten uuvuttaa? Suurimmassa osassa kuntajohtajien kirjoittamissa avo-
kommenteissa korostui kunnissa vallitseva epävarmuus ja muutostila. Etenkin PARAS -hanke tuo 
epävarmuutta, joka vaikuttaa jaksamiseen. Muutenkin vastauksissa tulee esiin väsyminen jatkuviin 
uudistuksiin.  
 

Paras -hanke ja muut muutoshankkeet uuvuttavat kunnanjohtajat ja muut johtavat 
virkamiehet. Näen paljon väsymystä ympärilläni. Epävarmuus tilanne on kiristänyt 
ilmapiiriä kunnassa ja monissa lähikunnissa, ja silloin usein tyytymättömyys pure-
taan kunnanjohtajaan. 
 
Paras -hankkeeseen liittyen pitäisi valmistella valtakunnallinen muutosohjelma. 
 
”—väsymys jatkuvien uudistusten keskellä” 
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Kuvio 4. Kuntajohtajien kokema tekemättömien töiden paine, työväsymys ja stressi, %.  
 

0 10 20 30 40 50

Kokee stressiä
erittäin/melko paljon

Kokee itsensä
haluttomaksi

lähtemään töihin
vähintään kerran

viikossa

Kokee tekemättömien
töiden painetta

hyvin/melko usein

 
 
Yksinäinen, mutta merkittävä työ 
 
Vaikka lähes kaikki kuntajohtajat pitävät työtään yhteiskunnallisesti erittäin tai melko tärkeänä, ei 
työtyytyväisyys yllä samoihin lukemiin; nykyiseen työhönsä on erittäin tyytyväisiä 15 prosenttia ja 
melko tyytyväisiä 60 prosenttia vastaajasta. Kunta-alan korkeakoulutetuista työhönsä erittäin tyy-
tyväisiä on 39 % ja melko tyytyväisiä 56 % (Työolotutkimus). Siihen, miksi työtyytyväisyys on 
keskimääräistä vähäisempää, löytyy selityksiä ainakin avovastauksista. Avovastauksissa korostuu 
muun muassa työn yksinäinen luonne, jossa ”heikkoutta ei sovi näyttää tai tulee syödyksi”.  Mo-
nissa vastauksissa korostuu jopa työn ”sylkikuppiluonne” ja tähän liittyen työtä rasittaa myös jul-
kisuuspaine. Kuntajohtajan työ seuraa mukana kotiin ja tämä aiheuttaa työn ja perheen yhteenso-
vittamisen ongelmia.  
 

Henkisen kapasiteetin sitominen vaativaan työhön koettelee ajoittain kovastikin per-
heen sisäisiä suhteita. Puoliso ja lapset kärsivät silloin kun työn vaativuus ylittää 
suorituskyvyn ja käytettävissä oleva aika ei riitä viran täysipainoiseen hoitamiseen – 
Viikonloputkin on usein erilaisia kunnan tervehdyksiä tai juhlavuositilaisuuksia – ne 
ovat perheeltä ja vapaa-ajalta pois. 

 
Kuntajohtajat eivät ole tyytyväisiä palkkaansa, sillä vain reilu kolmannes vastaajista kokee, että 
työmäärä vastaa hyvin siitä saatua korvausta. Palkka ja sen oikeudenmukaisuus suhteessa muihin 
ammattiryhmiin nousee esiin myös avovastauksissa yhtenä työhyvinvointia haittaavana tekijänä. 
 

Palkkausjärjestelmä paikallisesti sovittuna ei tuo palkantarkastuksia agendalle. Joh-
tajan itse otettava se esiin ja se tuo ongelmia. Olisi saatava valtakunnallinen järjes-
telmä, jossa palkkaus otetaan käsittelyyn ja päätetään tietyissä puitteissa. Tai vä-
himmäispalkka. Luottamushenkilöille huomautus tarkistustarpeesta. 
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Tulee tuoda kuntajohtajien työn vaativuus ja työn määrä esiin ja vastaava palkkauk-
sen heikkous. Pienissä kunnissa esim. rehtorit ym. ajavat edelle. Ei voi olla oikein. It-
se olen vähän jäävi puhumaan, eivätkä päättäjät tätä tiedosta. 

 
 
Kuvio 5. Kuntajohtajien työ- ja palkkatyytyväisyys, %. 
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Kuntajohtaja voidaan irtisanoa luottamuspulan vuoksi. Vastausten mukaan irtisanomisen uhka 
luottamuspulan vuoksi ei kuitenkaan vaikuta kovin yleiseltä, sillä 14 % vastaajista ilmoittaa koke-
vansa tällaisen uhan mahdollisena (kuvio 6). Kuitenkin PARAS-hankkeeseen liittyvää epävar-
muutta oman työnsä jatkumisen näkökulmasta kokee joka neljäs kuntajohtaja. Vaikka täysin ident-
tisiä kysymyksiä ei ole käytössä, voidaan todeta, että kuntajohtajat kokevat työn jatkumiseen liit-
tyvää epävarmuutta enemmän kuin korkeakoulutetut työntekijät kunta-alalla keskimäärin.  (Kunta-
työ 2010-tutkimus). Irtisanomisen uhka tuntuu vaikuttavan kuntajohtajien työhyvinvointiin. Avo-
kommenteissa nousee esiin myös julkisuuden aiheuttama paine. 
 

Kuntajohtajaa ei tueta riittävästi yhteiskunnassa koska se ei ole poliittisesti palkitse-
vaa ja se ei tue laajemman keskusjohtoisen johtamisjärjestelmän muodostamista. 
Kunnanjohtajan julkinen nujertaminen on sallittua ja monille yleistä sirkushuvia, 
mihin myös kuntalaki kannustaa. 
 
Kuntajohtajat ovat vapaata riistaa, joita on helppo syyllistää kaikista mahdollisista 
asioista. Nykyinen kuntalaki on mahdollistanut kuntajohtajien irtisanomisen luotta-
muspulan takia. Perusteettomia irtisanomisia on käsitykseni mukaan tehty paljonkin 
tai saat painostuksen alla kuntajohtaja irtisanoutumaan työstään. Kuntajohtajiin 
kohdistuva henkinen väkivalta on yleistä. 
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Kuvio 6. Kuntajohtajien epävarmuuden kokeminen, %.   
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Osaamisen vajeet, vaikutusmahdollisuuksien puute ja yhteistyöongelmat ovat yhteydessä 
työhyvinvoinnin ongelmiin 
 
Koettua työkykyä, työväsymystä ja stressiä tarkasteltiin sellaisten taustamuuttujien mukaan, joiden 
voitiin olettaa olevan työkyvyn ja työhyvinvoinnin kannalta merkityksellisiä. Nuoremmilla 
kuntajohtajilla on vähemmän niin henkiseen kuin fyysiseenkin työkykyyn liittyviä ongelmia (tau-
lukko 3). Nuoretkin kuntajohtajat kokevat kuitenkin väsymystä sekä stressin oireita. Naisilla hen-
kinen työkyky on huonompi kuin miehillä. Koetut työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmat 
ovat voimakkaasti yhteydessä koettuun työkykyyn, työväsymykseen ja stressiin.  
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Taulukko 3. Koettu fyysinen ja henkinen työkyky, työväsymys ja stressi iän, sukupuolen, ylityön 
ja perhetilanteen mukaan, % (p-arvot, khi2) 
 
 Alentunut 

fyysinen 
työkyky 

Alentunut 
henkinen 
työkyky 

Työväsymystä 
vähintään  

kerran viikossa 

Paljon  
stressiä 

Ikä (,294) (,475) (,433) (,973) 
< 40 4 10 26 19 
40–49 20 20 29 22 
50–59 15 22 32 19 
> 60 17 18 21 19 
Sukupuoli (,607) (,241) (,544) (,557) 
Mies 15 18 29 19 
Nainen 18 26 25 22 
Keskimääräinen työaika viikossa (,482) (,680) (,960) (,120) 
Korkeintaan 50 tuntia 14 20 28 17 
Yli 50 tuntia 17 18 28 24 
Alle kouluikäisiä lapsia (,069) (,878) (,835) (,564) 
Ei 17 20 28 19 
Kyllä 5 19 30 23 
Työn ja perheen yhteensovittaminen (,011) (,022) (,000) (,000) 
Kokee laiminlyövänsä kotiasioita työn 
vuoksi korkeintaan silloin tällöin 

10 14 17 9 

Kokee laiminlyövänsä kotiasioita työn 
vuoksi usein 

21 25 38 29 

 
 
Taulukosta 4 havaitaan, että etenkin kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuudet työssä sekä teke-
mättömien töiden paine ovat voimakkaasti yhteydessä koettuun työkykyyn, työväsymykseen ja 
stressiin. Jos työtehtävät ovat vaativia suhteessa omaan osaamiseen, henkinen työkyky koetaan 
huonoksi ja työväsymys ja stressi ovat yleisiä. Hyvät kehittymis- ja vaikutusmahdollisuudet yhdis-
tyvät myös parempaan koettuun työkykyyn ja vähäisempään stressiin ja työväsymykseen. Teke-
mättömien töiden paine yhdistyy niin ikään alentuneeseen työkykyyn, väsymiseen ja stressiin.   
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Taulukko 4. Koettu fyysinen ja henkinen työkyky, työväsymys ja stressi työtehtävien vastaavuu-
den, kehittämismahdollisuuksien, vaikutusmahdollisuuksien ja työpaineen mukaan, % (p-arvot, 
khi2) 
 
 Alentunut 

fyysinen 
työkyky 

Alentunut 
henkinen 
työkyky 

Työväsymystä 
vähintään  

kerran viikossa 

Paljon  
stressiä 

Työtehtävien vastaavuus (,935) (,020) (,409) (,087) 
Vastaavat hyvin osaamista/kokemusta 15 18 26 18 
Työtehtävät ovat helpompia  14 15 32 15 
Työtehtävät ovat vaativampia 17 38 36 33 
Mahdollisuudet kehittää itseä  
nykyisessä työssä 

(,000) (,000) (,000) (,010) 

Hyvät 9 13 20 16 
Huonot 33 38 51 29 
Mahdollisuudet vaikuttaa omaan  
työhön 

(,048) (,026) (,023) (,000) 

Hyvät  13 17 25 15 
Huonot 25 30 40 38 
Tekemättömien töiden painetta (,000) (,000) (,000) (,000) 
Korkeintaan silloin tällöin 8 11 16 9 
Usein 26 32 48 36 
 
Taulukosta 5 havaitaan, että työtyytyväisyys ja työstä saadun korvauksen suhde työn vaativuuteen 
kytkeytyvät voimakkaasti koettuun työkykyyn, työväsymykseen ja stressiin. Työhönsä tyytymät-
tömillä kuntajohtajilla on alempi työkyky kuin tyytyväisillä ja työhönsä tyytymättömät kuntajohta-
jat ovat stressaantuneempia ja väsyneempiä kuin tyytyväiset. Kokemus, että työstä saatu korvaus 
ei vastaa työmäärää liittyy niin ikään alempaan koettuun työkykyyn, stressiin sekä väsymykseen. 
Työn kokeminen merkitykselliseksi liittyy etenkin parempaan henkiseen työkykyyn.  
 
Taulukko 5. Koettu fyysinen ja henkinen työkyky, työväsymys ja stressi työtyytyväisyyden, työs-
tä saadun korvauksen ja koetun työn merkityksen mukaan, % (p-arvot, khi2) 
 
 Alentunut 

fyysinen 
työkyky 

Alentunut 
henkinen 
työkyky 

Työväsymystä 
vähintään.  

kerran viikossa 

Paljon 
stressiä 

Tyytyväisyys nykyiseen työhön (,000) (,000) (,000) (,001) 
Tyytyväinen 10 12 18 15 
Ei tyytyväinen 30 43 59 33 
Työstä saadun korvauksen suhde työn 
vaativuuteen/työmäärään 

(,020) (,023) (,024) (,001) 

Vastaa työn vaativuutta/työmäärää 10 14 22 12 
Ei vastaa työn vaativuutta/työmäärää 21 24 34 27 
Työn koettu merkittävyys (,087) (,013) (,107) (,327) 
Pitää työtä erittäin merkittävänä ja tärkeä-
nä 

12 15 25 21 

Pitää työtä melko merkittävänä/ei erityisen 
merkittävänä 

20 27 34 17 
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Yhteistyösuhteiden toimivuus, tuki poliittiselta johdolta sekä epävarmuus joko luottamuspulan 
vuoksi tai PARAS -hankkeeseen liittyen yhdistyvät koettuun työkykyyn, väsymykseen ja stressiin 
(taulukko 6). Kuntajohtajat, jotka kokevat epävarmuutta, yhteistyöongelmia tai tuen puutetta, ko-
kevat työkykynsä heikommaksi sekä kokevat enemmän väsymystä ja stressiä kuin kuntajohtajat, 
joilla näitä ongelmia ei ole.  
 
Taulukko 6. Koettu fyysinen ja henkinen työkyky, työväsymys ja stressi yhteistyön sujumisen, 
kunnan poliittiselta johdolta saadun tuen, irtisanomisuhan ja koetun työn jatkumisen epävarmuu-
den mukaan, % (p-arvot, khi2) 
 Alentunut 

fyysinen 
työkyky 

Alentunut 
henkinen 
työkyky 

Työväsymystä 
vähintään.  

kerran viikossa 

Paljon 
stressiä 

Yhteistyö virkamiesten ja poliittisten 
päättäjien kesken 

(,001) (,000) (,000) (,000) 

Sujuu hyvin 13 16 25 17 
Sujuu huonosti 40 65 70 50 
Yhteistyö virkamiesten kesken (,411) (,005) (,034) (,004) 
Sujuu hyvin 15 19 27 18 
Sujuu huonosti - 75 75 75 
Tukea ja apua kunnan poliittiselta  
johdolta 

(,025) (,036) (,000) (,001) 

Vähintään jonkin verran 13 17 24 16 
Vähän 26 30 48 37 
Koettu irtisanomisuhka luottamuspulan 
vuoksi 

(,019) (,031) (,008) (,000) 

Pieni 13 17 25 15 
Mahdollinen/suuri  28 32 45 50 
Työn jatkumisen epävarmuus  
(PARAS -hanke) 

(,192) (,003) (,036) (,252) 

Epävarmuus pientä 13 15 25 18 
Epävarmuus suurta/mahdollista 20 31 37 24 
 
 
”Johtajan pitäisi tukea ja kannustaa kaikkia, mutta kuka tukee johtajaa?” 
 
Parhaaksi tueksi työlleen ja työhyvinvoinnilleen kuntajohtajat kokevat kuntajohtaja-kollegat ja 
keskustelut heidän kanssaan (kuvio 7). Kaksi kolmasosaa vastaajista onkin saanut kollegoilta tukea 
työssä jatkamista ajatellen. Kollegojen tuen merkitys korostuu myös avovastauksissa: 
 

Kollega on ainoa, joka voi ymmärtää kuntajohtajaa. 
 
Avautua kannattaa vain kollegoille. Päättäjille ei kannata näyttää heikkoutta. 

 
Kunnan poliittiselta johdolta on tukea saanut hieman yli puolet kuntajohtajista. Vaikuttaakin siltä, 
että tätä tukea kaivattaisiin selvästi enemmän, sillä avovastausten mukaan kuntajohtajien työhy-
vinvointiin negatiivisesti vaikuttaa eniten päättäjien negatiivisuus ja riitely. Myös luottamushenki-
löiden tuen tärkeys korostuu avovastuksissa. 
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Kunnanjohtajat joutuvat kohtuuttomiin tilanteisiin kun poliitikot riitelevät ja käyttä-
vät pelinappuloina kunnanjohtajia. 
 
Kunnanjohtaja ei juuri tukea muilta saa. Muulla henkilöstöllä on esimies, jolle pur-
kaa murheita. Kunnanjohtajalla on vain luottamushenkilöt, joilla monille luottamus-
tehtävä on vain harrastus. 

 
Työterveyshuollon tuki työkyvyn ylläpitämisessä ei ole kovin kattavaa, sillä vain kaksi viidestä 
vastaajasta kokee saaneensa tukea työterveyshuollosta riittävästi. Toisaalta vastaajista kolmannes 
ei ole mielestään edes tarvinnut työterveyshuollon tukea terveytensä tukemisessa. Työterveyshuol-
lolta saatu tuki on kuitenkin samalla tasolla kuin kunta-alalla keskimäärin (Työ ja terveys-
haastattelu). Avovastauksissa tulee esiin se, että työterveyshuollon järjestämistavoissa on usein 
ongelmia kuntajohtajien suhteen: 
 

Kuntajohtajien työterveyshuoltoon tulisi kiinnittää parempaa huomiota. Oman orga-
nisaation työterveyshuolto ei ole paras mahdollinen paikka esimies-alais -roolien 
johdosta. Toisaalta työterveyshuollon tulisi tuntea hyvin julkishallinnon dualistinen 
johtamisjärjestelmä, ylimmät kunnanjohdon tehtävät ja toimintaympäristön turbu-
lenttisuus. Työterveyshuollon järjestämisessä ylimmälle johdolle kunnat voisivat teh-
dä laajemmalla alueella yhteistyötä (esim. maakuntataso). 

 
 
Kuvio 7. Kuntajohtajien työhyvinvoinnilleen eri tahoilta saama tuki, %.  
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Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, kohdentuuko työterveyshuollosta saatu tuki oikealla tavalla 
eli henkilöihin, jotka tukea kokevat tarvitsevansa. Taulukossa 7 esitetyt tulokset osoittavat, että 
kuntajohtajat, joiden työkyky on alentunut tai jotka kokevat väsymystä tai stressiä eivät koe kai-
kissa tapauksissa saaneensa tukea työterveyshuollosta.  
 



   
   
 
 
 

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2007 16 
  

 

Taulukko 7. Koettu fyysinen ja henkinen työkyky, työväsymys ja stressi sen mukaan onko omasta 
mielestään saanut työterveyshuollon kautta tukea työkyvyn ylläpitämiseen, % (p-arvot, khi2) 
 
 Alentunut 

fyysinen 
työkyky 

Alentunut 
henkinen 
työkyky 

Työväsymystä 
vähintään  

kerran viikossa 

Paljon  
stressiä 

 (,027) (,001) (,016) (,000) 
Ei ole tarvinnut tukea työterveyshuollon 
kautta työkyvyn ylläpitämiseen 

15 20 30 19 

On saanut riittävästi tukea työkyvyn  
ylläpitämiseen 

41 34 31 32 

On saanut liian vähän/ei lainkaan tukea 
työkyvyn ylläpitämiseen 

44 46 39 49 

 
Kuntajohtajilla keskimääräistä enemmän alanvaihtoaikeita 
 
Vaikka kuntajohtajat kokevatkin melko paljon stressiä, ei muutosalttius heidän keskuudessaan 
kuitenkaan ole kokonaisuudessaan suurta (kuvio 8). Merkillepantavaa on kuitenkin se, että alan-
vaihtoaikeita on enemmän kuin kunta-alan korkeakoulutetuilla keskimäärin. Alan vaihtoa on har-
kinnut vakavasti 13 % kuntajohtajista. Lähes saman verran on harkinnut työpaikan vaihtoa. Eläk-
keelle siirtymistä on harkinnut vakavasti selvästi alle kymmenes kuntajohtajista. Tämä on kuiten-
kin vähemmän kuin kunta-alalla keskimäärin (Forma 2004; Harkonmäki ym. 2006).  
 

Pääosa kuntajohtajista lienee todella ahtaassa raossa Paras -puserruksessa tämän-
hetkisen poliittisen palvelu- ja palkkakampanjan aikana. Vain paikkaan vaihtavat 
voivat tässä ilmapiirissä ottaa oman hyvinvointinsa esiin. 

 
Sen sijaan pidemmän vapaan pitämisajatukset eivät näytä olevan keskimääräistä yleisempiä kunta-
johtajien keskuudessa, sillä vuorotteluvapaata tai muuta vastaavaa sapattivapaata on harkinnut va-
kavasti vain muutama prosentti kuntajohtajista (Kuntatyö 2010 -tutkimus).  
 
Kuvio 8. Kuntajohtajien muutosalttius, %.  
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Suunnitelmat työssä jatkamisen suhteen vaikuttavat melko myönteisiltä: runsas neljännes vastaa-
jista ilmoittaa, että aikoo jatkaa työssään vielä 63 ikävuoden jälkeenkin, mikäli se on terveyden 
kannalta mahdollista (kuvio 9). Kuntajohtajilla on työssä jatkamiseen liittyviä aikeita enemmän 
kuin kunta-alan korkeakoulutetuilla keskimäärin (Kuntatyö 2010 -tutkimus). 
 
 
Kuvio 9. Kuntajohtajien työssä jatkamiseen (yli 63 vuotiaana) liittyvät aikomukset, %. 
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Väsyminen, epävarmuus ja yhteistyöongelmat heijastuvat halukkuuteen vaihtaa työpaikkaa 
tai alaa  
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, mitkä tekijät kytkeytyvät muutosalttiuteen. Tulosten mu-
kaan muutosalttius eriytyy iän mukaan (taulukko 8). Nuoremmilla kuntajohtajilla on enemmän ai-
komuksia vaihtaa työpaikkaa tai alaa. Neljännes vanhimpaan ikäryhmään kuuluvista kuntajohtajis-
ta on suuntautunut eläkkeelle. Naisilla on miehiä enemmän aikomuksia vapaan pitämiseen, alan tai 
työpaikan vaihtamiseen kun taas miehet suuntautuvat naisia enemmän eläkkeelle. Pidemmät työ-
ajat sekä ongelmat työn ja perheen yhteensovittamisessa lisäävät aikomuksia pitää vapaata, vaihtaa 
työpaikkaa tai alaa.  
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Taulukko 8. Suunnitelmat vaihtaa työpaikka, alaa tai hakeutua eläkkeelle iän, sukupuolen, työajan 
sekä perhemuuttujien mukaan. Niiden vastaajien prosenttiosuus, joilla on paljon muutosalttiutta. 
(p-arvot, khi2) 
 Pidempi 

vapaa 
Työpaikan 

vaihto 
Alan 

 vaihto 
Eläke 

Ikä (,759) (,000) (,000) (,000) 
< 40 3 20 26 3 
40–49 11 17 19 6 
50–59 8 12 11 5 
> 60 7 4 6 25 
Sukupuoli (,014) (,391) (,718) (,074) 
Mies 6 11 12 10 
Nainen 18 18 16 2 
Keskimääräinen työaika viikossa (,216) (,534) (,059) (,026) 
Korkeintaan 50 tuntia 6 11 10 11 
Yli 50 tuntia 12 14 18 7 
Alle kouluikäisiä lapsia (,066) (,000) (,000) (,004) 
Ei 9 10 12 10 
Kyllä 2 24 18 2 
Työn ja perheen yhteensovittaminen (,171) (,052) (,001) (,266) 
Kokee laiminlyövänsä kotiasioita työn vuoksi 
korkeintaan silloin tällöin 

5 8 6 6 

Kokee laiminlyövänsä kotiasioita työn vuoksi 
usein 

11 16 19 12 

 
 
Koetussa työkyvyssä esiintyvät ongelmat kytkeytyvät voimakkaasti muutosalttiuteen (taulukko 9). 
Ne, joiden henkinen tai fyysinen työkyky on alentunut, suunnittelevat vapaan pitämistä ja etenkin 
alan vaihtoa sekä eläkkeelle siirtymistä enemmän kuin ne, joilla ei ole työkykyongelmia. Työvä-
symyksen tai stressin kokeminen lisäävät vastaavalla tavalla muutosalttiutta.  
 
Taulukko 9. Suunnitelmat vaihtaa työpaikka, alaa tai hakeutua eläkkeelle fyysisen ja henkisen 
työkyvyn, koetun työväsymyksen sekä stressin mukaan. Niiden vastaajien prosenttiosuus, joilla on 
paljon muutosalttiutta. (p-arvot, khi2) 

Pidempi 
vapaa 

Työpaikan 
vaihto 

Alan  
vaihto 

Eläke 

Fyysinen työkyky (,018) (,679) (,016) (,530) 
Hyvä/kohtalainen 6 11 10 7 
Alentunut 18 15 26 13 
Henkinen työkyky (,002) (,118) (,012) (,005) 
Hyvä/kohtalainen 6 10 10 7 
Alentunut 19 20 24 17 
Työväsymystä (,001) (,163) (,000) (,001) 
Korkeintaan kerran pari kuukaudessa 4 10 7 5 
Vähintään kerran viikossa 18 16 28 18 
Stressiä (,004) (,002) (,000) (,000) 
Korkeintaan jonkin verran 6 9 8 6 
Melko/erittäin paljon 19 26 35 22 
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Työtehtävien ollessa vaativia suhteessa kokemukseen omasta osaamisesta, kuntajohtajat harkitse-
vat sekä työpaikan että alan vaihtoa (taulukko 10). Kehittymismahdollisuuksien puute heijastuu 
voimakkaasti aikomuksiin pitää vapaata, työpaikan tai alan vaihtamisalttiuteen sekä eläkkeelle ha-
keutumiseen. Pidemmän vapaan pitäminen ja alan vaihto houkuttelevat erityisesti silloin, jos vas-
taaja kokee painetta tekemättömistä töistä.  
 
Taulukko 10. Suunnitelmat vaihtaa työpaikkaa, alaa tai hakeutua eläkkeelle työssä tarvittavan 
osaamisen, kehittymismahdollisuuksien, vaikutusmahdollisuuksien sekä tekemättömien töiden 
paineen vuoksi. Niiden vastaajien prosenttiosuus, joilla on paljon muutosalttiutta. (p-arvot, khi2) 
 
 Pidempi  

vapaa 
Työpaikan 

vaihto 
Alan  

vaihto 
Eläke 

Työtehtävien vastaavuus (,523) (,008) (,013) (,021) 
Vastaavat hyvin osaamista/kokemusta 8 12 10 8 
Työtehtävät ovat helpompia  8 19 19 13 
Työtehtävät ovat vaativampia 7 7 23 9 
Mahdollisuudet kehittää itseä nykyisessä 
työssä 

(,011) (,001) (,000) (,014) 

Hyvät 6 8 8 6 
Huonot 16 24 26 18 
Mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön (,238) (,461) (,005) (,266) 
Hyvät  7 11 11 8 
Huonot 11 17 20 12 
Tekemättömien töiden painetta (,038) (,122) (,000) (,283) 
Korkeintaan silloin tällöin 5 9 7 8 
Usein 13 16 22 11 
 
Työtyytyväisyydessä esiintyvät ongelmat liittyvät niin ikään selkeästi aikomuksiin vaihtaa työ-
paikkaa tai alaa sekä hakeutua eläkkeelle (taulukko 11). Myös kokemus siitä, että työstä saatu kor-
vaus ei vastaa työn vaativuutta tai työmäärää, johtaa muutosalttiuteen. Sen sijaan työn merkittä-
vyydellä ei ole yhteyttä muutosalttiuteen.  
 
Taulukko 11. Suunnitelmat vaihtaa työpaikkaa, alaa tai hakeutua eläkkeelle työtyytyväisyyden, 
työstä saadun korvauksen suhteessa työn vaatimuksiin sekä työn merkittävyyden mukaan. Niiden 
vastaajien prosenttiosuus, joilla on paljon muutosalttiutta. (p-arvot, khi2) 
 Pidempi 

vapaa 
Työpaikan 

vaihto 
Alan 

vaihto 
Eläke 

Tyytyväisyys nykyiseen työhön (,013) (,000) (,000) (,143) 
Tyytyväinen 7 8 6 8 
Ei tyytyväinen 11 24 35 13 
Työstä saadun korvauksen suhde työn  
vaativuuteen/työmäärään 

(,072) (,067) (,117) (,003) 

Vastaa työn vaativuutta/työmäärää 6 11 10 4 
Ei vastaa työn vaativuutta/työmäärää 10 13 16 14 
Työn koettu merkittävyys (,645) (,071) (,261) (,399) 
Pitää työtä erittäin merkittävänä ja tärkeänä 9 14 12 11 
Pitää työtä melko merkittävänä/ei erityisen 
merkittävänä 

7 9 14 7 
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Yhteistyössä esiintyvät ongelmat lisäävät selkeästi muutosalttiutta, mutta eivät aikomuksia siirtyä 
eläkkeelle. Alanvaihtosuunnitelmat ovat yleisempiä niiden keskuudessa, jotka kokevat saavansa 
vain vähän tukea ja apua kunnan poliittiselta johdolta. Koettu irtisanomisuhka luottamuspulan 
vuoksi lisää selvästi aikomuksia pidemmän vapaan pitämiseen sekä alttiutta työpaikan tai alan 
vaihtamiseen. Alttius vaihtaa alaa tai työpaikkaa lisääntyy myös merkittävästi, jos työn jatkuminen 
koetaan epävarmaksi (taulukko 12). 
 
Taulukko 12. Onko harkinnut usein pidemmän vapaan pitämistä, työpaikan tai alan vaihtoa ja 
eläkkeelle siirtymistä yhteistyön sujumisen, kunnan poliittiselta johdolta saadun tuen, irtisano-
misuhan ja koetun työn jatkumisen epävarmuuden mukaan, % (p-arvot, khi2) 
 
 Pidempi 

vapaa 
Työpaikan 

vaihto 
Alan 

vaihto 
Eläke 

Yhteistyö virkamiesten ja poliittisten 
päättäjien kesken 

(,005) (,004) (,026) (,724) 

Sujuu hyvin 8 10 12 9 
Sujuu huonosti 16 35 30 10 
Yhteistyö virkamiesten kesken (,487) (,727) (,737) (,821) 
Sujuu hyvin 8 12 12 9 
Sujuu huonosti - 25 25 - 
Tukea ja apua kunnan poliittiselta 
johdolta 

(,118) (,116) (,048) (,220) 

Vähintään jonkin verran 7 10 11 8 
Vähän 14 20 22 15 
Koettu irtisanomisuhka  
luottamuspulan vuoksi 

(,023) (,001) (,000) (,320) 

Pieni 7 9 10 9 
Mahdollinen/suuri  13 30 33 12 
Työn jatkumisen epävarmuus 
(PARAS -hanke) 

(,874) (,000) (,000) (,284) 

Epävarmuus pientä 8 7 9 8 
Epävarmuus suurta/mahdollista 10 26 24 11 
 
 
Työhyvinvoinnin edistäminen koetaan tärkeäksi: eniten kaivataan työnohjausta ja vertais-
tukea 
 

Työhyvinvointiin kiinnitettävä huomiota, sillä kuntakenttä on sellaisessa myllerryk-
sessä, että säälin nuoria virkasisaria ja -veljiä. Ovat melkoisessa epävarmuudessa! 

 
Avoimissa kommenteissa tuli esiin se, että koska kuntajohtajalta puuttuu keskustelukumppani 
työnohjauksellisessa mielessä, jonkinlaisen mentorointi- tai työnohjausjärjestelmän kehittäminen 
olisi tärkeää. Samoin vastauksissa nousi esiin vertaistuen tärkeys. Siksi hyvänä käytäntönä pidet-
tiinkin sitä, että kuntajohtajilla olisi riittävästi koulutustilaisuuksia (esimerkkinä muutosjohtami-
nen) ja foorumeita, joissa kuntajohtajat voisivat tavata kollegoitaan. Muutamat vastaajista ker-
toivatkin perustaneensa oma-aloitteisesti omia kunnanjohtajaverkostoja kokoontuakseen aika-ajoin 
keskustelemaan kollegoidensa kanssa työhön ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista.  
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Ylipäätään korostettiin sitä, että työ on yksinäistä ja siksi tuki kunnan sisältä on ensiarvoisen tär-
keää. Erityisesti luottamushenkilöiden tuki koettiin tärkeäksi. Vastauksissa ehdotettiinkin luotta-
mushenkilöiden kouluttamista tukemaan paremmin kuntaesimiehen työhyvinvointia.  
 

Päättäjät pitäisi kouluttaa henkilöstöjohtamiseen – nyt väärät mallit siirtyvät luon-
nonlainmukaisina toimintatapoina vanhoilta luottamushenkilöiltä uusille. Vain nega-
tiiviset palautteet käytössä ja nekin usein ilkeilymuodossa 
 
Luottamushenkilöiden tuki ratkaisevan tärkeää työhyvinvoinnin kannalta --
Luottamushenkilöiden osaamista kuntaesimiesten tukemisessa tulisi voimakkaasti 
vahvistaa koulutuksella ym 

 
Työhyvinvoinnista puhutaan ja työnantaja tukee kyllä muun henkilöstön hyvinvointia 
mutta kuntajohtaja on aina näiden huolien ulkopuolinen..ihan kuin ei kuuluisi koko 
henkilökuntaan. Johtajuuden nykyiset haasteet, muutospaineet sekä luottamushenki-
löiden joskus mielivaltainen kohtelu ei tue ammattimaista johtamista ja siksi kunta-
johtajia on erittäin vaikea saada aukeaviin virkoihin. 

 
 
Esiin vastauksissa tuli myös kunnanjohtajien ”vuosihuoltomahdollisuus”. Tähän liittyen tärkeänä 
työhyvinvoinnin edistäjänä pidettiin mahdollisuutta kuntoutukseen (esim. Aslakiin tai TYK:iin). 
Samoin ehdotettiin virkamiesvaihdontyyppisiä irtiottomahdollisuuksia. Myös työterveyshuollon 
aktiivisempi rooli ja käytäntöjen kehittäminen nousi esiin. Muutamissa vastauksissa kaivattiin 
kuntajohtajille lisää tukea valtakunnalliselta tasolta muun muassa muutoksen hallinnan suhteen.  

 
Kuntajohtajan työtä leimaa tänä päivänä suuri epävarmuus. Tämä on ylivoimaisesti 
suurin syy siihen, että kuntajohtajien työssä jaksaminen on vaakalaudalla.  

 
Kun esimiesten (kunnanhallitusten) ammattitaito kunnittain vaihtelee niin hirvittävän 
paljon ja jopa puuttuu kokonaan, niin tuki kuntajohtajille tulisi saada valtakunnalli-
selta tasolta, esim. Kuntaliitosta – Kuntaliitto voisi valmistella valtakunnallisen muu-
tosohjelman 

 
Ylipäätään vastauksissa korostui työhyvinvointitoimintaan panostamisen tärkeys. Ennen kaikkea 
se nähtiin tekijäksi, jonka kautta voidaan nostaa ammatin houkuttelevuutta:  
 

Nyt ko. asiaan kannattaisi panostaa, sillä muutaman vuoden kuluttua näihin tehtäviin 
ei ole enää täysjärkisiä tulijoita. Aikaa ei ole paljon, suuri määrä kuntajohtajia tulee 
eläköitymään lähivuosina. 
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4 Lopuksi 
 
 
Tämän tutkimuksen mukaan kuntajohtajien koettu fyysinen ja henkinen työkyky on keskimäärin 
hyvä tai jopa erinomainen. Työhyvinvoinnin haasteita ovat kuitenkin tekemättömien töiden paine, 
väsyminen työhön sekä stressi. Työkykyä uhkaavat myös kova työpaine, yhteistyöongelmat ja epä-
varmuus. Kuntajohtajien työkykyä tukevat hyvät vaikutusmahdollisuudet työhön, osaamisen sopi-
va taso suhteessa työtehtäviin sekä kehittymismahdollisuudet työssä. Kuntajohtajat ovat yleisesti 
ottaen tyytyväisiä yhteistyön toteutumiseen niin virkamiesten kesken kuin poliittisten päättäjien 
kanssa. Silloin kun yhteistyössä on ongelmia, ne ovat yhteydessä alentuneeseen työkykyyn, jak-
samisongelmiin, stressiin sekä muutosalttiuteen. Kuntajohtajat kokevat työnsä arvokkaaksi ja mer-
kittäväksi. Työstä saatava taloudellinen korvaus nähdään kuitenkin työmäärään nähden liian pie-
neksi ja kuntajohtajien tyytyväisyys on alemmalla tasolla kuin kunta-alan korkeakoulutetuilla kes-
kimäärin.  
 
Kuntajohtajien keskuudessa esiintyy aikeita vaihtaa työpaikkaa, alaa tai siirtyä eläkkeelle. Työhy-
vinvointiin ja yhteistyöhön liittyvät ongelmat heijastuvat voimakkaasti tämänkaltaiseen muutosalt-
tiuteen. Eri-ikäiset kuntajohtajat reagoivat ongelmiin eri tavoin, sillä ongelmatilanteissa nuoret 
kuntajohtajat suunnittelevat työpaikan tai alan vaihtoa, vanhemmat eläkkeelle siirtymistä. Kyselyn 
yhteydessä kerätyissä avokommenteissa nousee esiin erityisesti PARAS -hankkeen luoma epävar-
muus sekä työpaine, perheen ja työn yhteensovittamisen ongelmat, palkkausjärjestelmän kehitty-
mättömyys sekä tuen saamisen puute.   
 
Kokonaisuudessaan tutkimus piirtää kuntajohtajien työhyvinvoinnista kuvan, jonka mukaan työ-
hyvinvointitilanne on kuntajohtajien keskuudessa hyvä. Tämä on odotettua, koska kuntajohtajat 
ovat sosioekonomiselta asemaltaan korkealle sijoittuva ryhmä. Korkeaan sosioekonomiseen sta-
tukseen liittyy yleisesti keskimääräistä parempi työkyky. Osalla kuntajohtajista on kuitenkin mer-
kittäviä työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä ongelmia, joiden syyt ovat suuressa työmäärässä, 
yhteistyöongelmissa sekä kunta-alan muutokseen kytkeytyvässä epävarmuudessa.  
 
Tutkimus antoi myös viitteitä siitä, että tavanomaiset keinot työhyvinvoinnin tukemiseen eivät 
välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla kuntajohtajien kohdalla. Kuntajohtajien työhyvin-
voinnin tukemisessa erilaiset työnohjauksen muodot ja kollegiaalinen tuki purevat kenties parhai-
ten (vrt. Paunonen-Ilmonen ym. 2005). Työhyvinvoinnin tukemisessa esimiehillä on merkittävä 
rooli. Vaikka asetelma onkin hivenen erilainen kuin työorganisaatiossa yleisesti, kuntaorganisaa-
tiossa kuntajohtajan esimies on kunnanhallituksen puheenjohtaja. Näin ollen nimenomaan kun-
nanhallituksen puheenjohtajan (ja hallituksen) kuuluisi kantaa vastuuta kuntajohtajan työhyvin-
voinnista.  
 
Kyselyyn osallistuneiden kuntajohtajien keski-ikä on melko korkea ja heistä merkittävä osa siirtyy 
eläkkeelle lähitulevaisuudessa. Kuntajohtajien ryhmää koskevat siten osin samat haasteet kuin ko-
ko kunta-alaakin. Miten saada osaavia ja motivoituneita henkilöitä kuntajohtajiksi ja miten pitää 
heidät töissä? Tämä tutkimus osoitti, että työhyvinvoinnilla on ratkaiseva merkitys siinä, kuinka 
paljon kuntajohtajat harkitsevat työpaikan tai alan vaihtamista sekä eläkkeelle siirtymistä. Vaikka 
kaikkien työntekijöiden työhyvinvointi on tärkeää, on muistettava, että nimenomaan johtajan työ-
hyvinvoinnilla on koko organisaation menestyksen kannalta suuri merkitys.  
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Liitetaulukot 
 
 
 
Liitetaulukko 1. Aineiston edustavuus läänin, kunnan asukasluvun* ja kunnan  
kielisyyden* mukaan, prosenttia (suluissa lukumäärä). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Tilastokeskuksen mukaan, tilanne 31.12.2006 
 

 Suomen kunnat Aineisto  
 

% lkm % lkm 
 

Lääni    
Etelä-Suomen lääni 21 (86) 21 (63)  
Länsi-Suomen lääni 45 (189) 48 (146)  
Itä-Suomen lääni 14 (57) 13 (40)  
Oulun lääni 11 (47) 10 (30)  
Lapin lääni 5 (21) 5 (14)  
Ahvenanmaa 4 (16) 4 (11)  
yht. 100 (416) 100 (304)  
    
Kunnan asukasluku    
< 2000 18 (76) 18 (55)  
2001–7000 44 (182) 45 (137)  
7001–25 000 29 (119) 28 (85)  
> 25 001 9 (39) 9 (27)  
yht. 100 (416) 100 (304)  
    
Kunnan kielisyys (enemmistön kieli)    
suomi 90 (375) 91 (277)  
ruotsi 10 (41) 9 (27)  
yht. 100 (416) 100 (304)  
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Liitetaulukko 2. Koettu fyysinen ja henkinen työkyky, työväsymys ja stressi kunnan asukasluvun, 
taloudellisen tilanteen ja PARAS -hankkeeseen liittyvien selvitysten/suunnitelmien mukaan, % (p-
arvot, khi2) 
 
 Alentunut 

fyysinen 
työkyky 

Alentunut 
henkinen 
työkyky 

Työväsymystä 
vähintään.  

kerran viikossa 

Paljon  
stressiä 

Kuntakoko (asukkaiden lkm) (,058) (,117) (,280) (,196) 
< 2000 27 22 38 20 
2001–7000 15 23 24 23 
7001–25 000 9 17 27 12 
> 25 000 14 4 30 22 
Kunnan taloudellinen tilanne (,410) (,437) (,973) (,999) 
Vakaa 12 17 29 19 
Hieman epävakaa 19 21 28 19 
Hyvin epävakaa 17 25 28 20 
Selvitykset kuntaliitoksista ja  
yhteistoiminta-alueista 

(,102) (,563) (,604) (,171) 

Suunniteltu/valmiit 13 18 27 17 
Keskeneräisiä/aloittamatta 20 21 30 24 
Suunnitelmat uudistusten  
toimeenpanosta 

(,002) (,083) (,076) (,728) 

Valmiit/pitkällä 8 15 24 18 
Keskeneräisiä/aloittamatta 22 23 33 20 
 
 
Liitetaulukko 3. Onko harkinnut alan vaihtoa kunnan asukasluvun, taloudellisen tilanteen ja 
PARAS -hankkeeseen liittyvien selvitysten/suunnitelmien mukaan, % (p-arvot, khi2) 
 
 Pidempi 

vapaa 
Alan 

vaihto 
Työpaikan 

vaihto 
Eläkkeelle 
siirtyminen 

Kuntakoko (asukkaiden lkm) (,296) (,177) (,481) (,769) 
< 2000 14 22 16 13 
2001–7000 9 12 13 10 
7001–25 000 5 7 8 7 
> 25 000 4 15 12 4 
Kunnan taloudellinen tilanne (,621) (,800) (,060) (,627) 
Vakaa 7 15 7 12 
Hieman epävakaa 10 10 17 7 
Hyvin epävakaa 8 12 16 6 
Selvitykset kuntaliitoksista ja  
yhteistoiminta-alueista 

(,694) (,268) (,025) (,235) 

Suunniteltu/valmiit 7 11 11 8 
Keskeneräisiä/aloittamatta 10 16 12 13 
Suunnitelmat uudistusten toimeenpanosta (,454) (,564) (,634) (,480) 
Valmiit/pitkällä 9 15 10 7 
Keskeneräisiä/aloittamatta 8 11 14 11 

 




