Kirkkohallitus 3.6.2020

Julkinen luettelo Suomen kansalliseen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen (FiNQF) sijoitetuista
Kirkon säädöskokoelman (KS 127) mukaisista Suomen ev.-lut. kirkon erityiskoulutuksista
Erityiskoulutus

op Kohderyhmä

Säädös- Taso Järjestäjä Osaamistavoitteet
perusta

Kirkon organisaatiokonsultoinnin
erityiskoulutus

45
op

Kirkon työnohjaajat sekä
seurakuntien ja kirkon
vaativissa johtamis- ja
asiantuntijatehtävissä
toimivat, jotka ovat
suorittaneet vähintään kirkon
johtamiskoulutusohjelman
(Kirjo II) tai muun vastaavan
tasoisen johtamiskoulutuksen
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Kirkon työnohjaajakoulutus

60
op

Seurakuntien ja kirkon sekä
kirkkoa lähellä olevien
järjestöjen työntekijät, jotka
ovat suorittaneet
korkeakoulututkinnon ja joilla
on vähintään seitsemän
vuotta opiskelujen jälkeistä
työkokemusta. Koulutukseen
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Osallistuja
• hallitsee konsultointityön ja konsultoivan
työotteen osana omaa ammatillista
identiteettiään ja erityisosaamistaan,
• tunnistaa ja jäsentää organisaation
tilanteen ja arvioi konsultoinnin edellytykset
ja lähtökohdat sekä johdon että henkilöstön
näkökulmista,
• kehittää yhdessä organisaation johdon ja
henkilöstön kanssa sen toimintaa ennakoiden
tulevaisuuden haasteita,
• soveltaa monipuolisesti konsultatiivisen
työotteen erilaisia viitekehyksiä sekä käyttää
ja kehittää lähestymistapoja ja menetelmiä
strategisesti tarkoituksenmukaisella tavalla,
• osaa konsultoida sekä
rakennemuutosprosesseja, kriisiytyneitä
työyhteisöjä että tulevaisuuden uusia
mahdollisuuksia hakevia organisaatioita,
• tunnistaa, hyödyntää ja kehittää
konsultoitavan organisaation verkostoja ja
niiden erilaisia osaamisresursseja sekä
• toimii asiantuntijana kirkon työyhteisöjen,
esimiesten ja johdon sekä tuomiokapitulien
kehittämistyössä ja muutosprosesseissa
Osallistuja
• osaa toimia työnohjaajana kirkon
työntekijöille, työryhmille ja työtiimeille,
• ymmärtää syvällisesti ihmisen
psykodynamiikkaa, vuorovaikutusta,
ryhmäilmiöitä, työelämää, työyhteisöä,
johtamista ja kirkkoa hengellisenä
työyhteisönä,

Muuta
Vastuukouluttaja
kouluttaja Terttu Malo,
terttu.malo@evl.fi /
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Vastuukouluttaja
kouluttaja Markku
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pääseminen edellyttää myös
kokemusta työnohjauksesta

Perheneuvonnan
erityiskoulutus

60
op

Perheneuvojat ja perheasiain
neuvottelukeskusten johtajat,
jotka on valittu virkaan tai
jotka toimivat pitkissä
määräaikaisissa tai osaaikaisissa työsuhteissa.
Virkaan vaaditaan soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto.
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Sairaalasielunhoidon
erityiskoulutus

60
op

Sairaalasielunhoitajina
toimivat papit sekä
kehitysvammaistyötä
päätoimisesti tekevät papit ja
diakonit tai diakonissat.
Perustelluista syistä myös
kirkon päätoimiset
vanhustyötä tekevät papit,
diakonit ja diakonissat.
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• osaa hyödyntää työelämän
asiantuntijuuttaan omassa työssään,
• ymmärtää itsetuntemuksen ja reflektoinnin
merkityksen osana ammatillista työtä
Osallistuja
• hallitsee terapiaprosessin periaatteet ja
taustateoriat
• tunnistaa terapiaprosessin vaiheet ja osaa
ohjata prosessia perheneuvonnan
asiakkaiden ainutlaatuiset tilanteet
huomioiden ja ymmärtäen oman osuutensa
terapiasuhteen kehittymiselle
• osaa jäsentää yksilön, parisuhteen ja
perheen kehitysvaiheita ja sekä ymmärtää
kehityksellisten puutteiden vaikutuksia
ihmissuhteisiin
• osaa olla auttavalla tavalla läsnä kriisien ja
traumaattisten tilanteiden keskellä elävien
asiakkaiden elämässä
• tunnistaa ja sietää erilaisuutta niin itsessään
kuin asiakkaissaan ja työyhteisössään
• osaa yhdistää psykoterapian ja sielunhoidon
lähestymistapoja ja soveltaa monipuolisesti
tutkimustietoa kehittäessään
perheneuvontaa seurakunnassa ja
paikallisissa verkostoissa ja
• tunnistaa omat ammatilliset rajansa sekä
osaa itsenäisesti kehittää työtään ja
osaamistaan asiantuntijana.
Osallistuja
• tiedostaa ihmisten moninaisen
hengellisyyden ja suhteuttaa omaa
työotettaan tilanteen mukaisesti
• osaa työskennellä potilaiden, läheisten ja
hoitohenkilökunnan kanssa eksistenssiin ja
hengellisyyteen liittyvissä kysymyksissä
• ymmärtää yksilön kehitysvaiheita ja
tunnistaa kehityksellisten puutteiden
vaikutuksia ihmiseen ja ihmissuhteisiin

Vastuukouluttaja
asiantuntija Anne
Anttonen,
anne.anttonen@evl.fi /
Kirkkohallitus
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• osaa kohdata läsnäollen ja empaattisesti
potilaiden, läheisten ja henkilökunnan
eksistentiaalisia, henkisiä ja hengellisiä
tarpeita
• osaa tunnistaa ja käsitellä kriisejä ja
traumaattisia tilanteita itsessään, toisessa
ihmisessä ja työyhteisössä
• osaa yhdistää ja jäsentää psykoterapian ja
sielunhoidon lähestymistapoja ja
tutkimustietoa työssään
• tuntee itsensä syvemmin integroiden
spiritualiteettiaan omaan persoonaan ja
ammatilliseen identiteettiin ja huolehtii
omasta työhyvinvoinnistaan
• osaa toimia oman alansa asiantuntijana
sosiaali- ja terveydenhuollon työtiimeissä
• osaa kehittää kirkon sielunhoitotyötä
henkilökohtaisella ja yhteisöllisellä tasolla
sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintaympäristöissä osana
moniammatillista tiimiä ja työyhteisöä.
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