KIRKON JOHTAMISKOULUTUSOHJELMA 2005
Taustaa
Kirkon johtamiskoulutusohjelma 90 on ohjannut seurakuntien työntekijöille tarjottua
johtamiskoulutusta vajaat 15 vuotta. Kurssimuotoinen johtamiskoulutus liittyy yhtenä
elementtinä laajaan hahmotukseen seurakunnan johtamisesta ja kehittämistoiminnasta. Kaksi
muuta elementtiä ovat luottamushenkilökoulutus ja seurakunnallisten työyhteisöjen
kehittäminen.
Johtamiskoulutuksen tavoitteet, rakenne ja sisältö ovat pääosin toimineet hyvin ja vastanneet
koulutukseen osallistuneiden tarpeita.
Johtamiskoulutusohjelmaan on kuulunut kaksi kirkkoherroille suunnattua johtamiskurssia,
talousjohdon kurssi, yhteinen kokonaisjohtamisen kurssi kirkkoherroille ja talouspäälliköille,
työalajohdon kurssi, työnjohdon kurssi sekä yhteistyökurssi.
Koulutusten suunnittelusta on pääosaltaan vastannut Kirkon koulutuskeskus yhdessä
hiippakuntien edustajien kanssa. Koulutusten toteuttamisessa hiippakunnat ovat huolehtineet
Seurakuntatyön johtamisen kurssista I, mikä on kirkkoherran peruskurssi, sekä
Talousjohdon kurssista ja Yhteistyökurssista.
Seurakuntatoiminnan johtamisen kurssi II, mikä on ollut kirkkoherran erityiskurssi, sekä
Seurakuntatoiminnan johtamisen kurssi III, kirkkoherroille ja talouspäälliköille räätälöity
Kokonaisjohtamisen kurssi, ovat olleet Kirkon koulutuskeskuksen vastuulla.
Työalajohdon kurssien suunnittelu ja toteuttamisvastuu on ollut pääosaltaan
Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston yksiköillä.
Työnjohdon kurssi kiinteistötoimen ja hautaustoimen johtotehtävissä oleville on pitkään ollut
SKSK:n ja sittemmin Kirkkopalvelujen vastuulla. Vuodesta 2003 lähtien nämä kurssit ovat
siirtyneet koulutuskeskuksen ohjelmaan.
Seurakuntatyön johtamisen tutkinto on vuodesta 2002 lähtien lisätty kirkkoherranvirkaa
hakevien kelpoisuusehtoihin. Sen koulutusohjelma suunniteltiin Kirkon koulutuskeskuksen ja
hiippakuntien kouluttajien yhteistyöllä ja se otettiin käyttöön vuonna 2000.
Kirkko tarjoaa nykyisellään seurakuntapapeille monipuolista ja pitkäkestoista
johtamiskoulutusta, joka sisällöltään ja tavoitteiltaan on kytketty viranhaltijoiden
kulloiseenkin tilanteeseen ja haasteeseen esimiestyössä ja johtajana. Työympäristön ulkoiset
muutokset sekä uudenlaiset johtamishaasteet liittyneenä edellä mainittuun seurakuntatyön
johtamisen tutkintoon aiheuttavat sen, että eri koulutusten tavoitteita ja rajapintoja on syytä
tutkia ja tarkentaa sekä sisältöjä näiltä osin uudistaa.
Muiden työntekijäryhmien osalta tilanne ei ole näin hyvä. Erityisesti seurakuntien
taloushallinnon johdolle kirkolla ei ole ollut riittävässä määrin tarjolla systemaattista
koulutusta eikä vastaavanlaista johtamiskoulutuspolkua kuin kirkkoherroille. Paljolti tämä on
johtunut siitä, että Kirkon koulutuskeskuksessa ei ole ollut taloushallinnon asiantuntijan ja
kouluttajan virkaa. Tilanne on kuitenkin muuttunut vuoden 2002 syksyllä, kun
Koulutuskeskukseen on saatu taloushallinnon kouluttajan vakanssi, tosin määräaikaisena.
Tämä on mahdollistanut uusia koulutuksia sekä talouspäälliköille että muillekin
taloushallinnon alaisille esimiehille. Osa näistä koulutuksista on juuri johtamiskoulutuksia.
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Muissakin koulutuksissa taloushallinnon kouluttajan saaminen koulutuskeskuksen omaksi
resurssiksi on mahdollistanut sen, että kurssien sisältötavoitteisiin on voitu entistä paremmin
liittää taloushallintoon liittyviä elementtejä. Tämä on ollut erityisen tärkeää kirkossa
toteutetun laskentatoimen uudistuksen johdosta, missä toiminnan ja talouden integraatio on
ollut yksi keskeinen tavoite.
Selvänä puutteena kirkon johtamiskoulutusohjelmassa ja -käytännössä on ollut
seurakuntayhtymien ja suurten seurakuntien väliportaan esimiesten tai/ja selektiivijohtavien
johtamiskoulutustarjonta. Myös aluetyötä johtavat työntekijät tarvitsevat omaa, heille
räätälöityä koulutusta. Pienten seurakuntien yhdistyminen lisää tulevaisuudessa omalta
osaltaan niiden pappien määrää, jotka toimivat piirikappalaisina tai kappeliseurakuntien
johdossa.
Työalasta vastaavien johtamiskoulutusta kirkko on tarjonnut erityisesti diakoniatyöntekijöille,
mutta myös lapsi- ja nuorisotyöstä vastaaville viranhaltijoille. Näiden työntekijäryhmien
johtamiskoulutuksen tarve tulee selkeästi ilmi Kirkon tutkimuskeskuksen vuonna 2001
suorittamassa kyselyssä seurakuntien henkilöstön koulutustarpeesta. Se näkyy myös
käytännössä työalajohtamisen kursseille ilmoittautuneiden suuressa määrässä. Tälle
koulutukselle tarvitaan jatkoa siten, että työalajohtajillekin olisi tarjolla nykyistä pidempi
johtamiskoulutuspolku.

Kirkon johtamiskoulutuksen teoriataustaa
Kirkon johtamiskulutuksen periaatteet palautuvat pohjimmiltaan kirkon teologiseen
itseymmärrykseen omasta olemuksestaan ja tehtävästään, teologisiin ja filosofisiin käsityksiin
todellisuudesta, ihmisestä ja tiedosta sekä eri tieteenalojen käsityksiin organisaatioista ja sen
johtamisesta.
Kirkko on olemassa ennen jäseniään; tämä merkitsee yhteisöllisyyden huomioonottamista.
Kirkko on toisaalta uskon yhteisö, toisaalta ihmisten organisaatio muiden yhteisöjen tapaan.
Suomessa kirkko on julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on siksi vahvoja julkisen johtamisen
eli administraation perinteitä. Kirkon ja seurakuntien organisaatiossa ja johtamisessa on
aikojen kuluessa integroitu yhteen erilaisia julkisen johtamisen ja yritysmaailman käytäntöjä.
Viime aikoina on julkiselle sektorille tuotu yritysmaailman markkinakorosteisia organisaatioja johtamismalleja. Kirkossa voidaan käyttää osin samoja ratkaisuja kuin muissakin
yhteisöissä, mutta kun esimerkiksi liike-elämän nopeasti vaihtuvat uutuudet eivät aina ole
tarkoituksenmukaisia omissa ympäristöissäänkään, kirkon on suhtauduttava niihin kriittisesti.
Teoriatasolla ei ole olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä parasta organisaatio- tai
johtamisteoriaa. Teorioiden vertailu on niiden erilaisista taustoista (eri tieteenalat, erilaiset
historialliset tilanteet) johtuen mahdotonta. Merkittävänä pyrkimyksenä on ollut erilaisten
näkökulmien yhdistäminen liittyen todellisuuden monimutkaisuuteen, jopa kaoottisuuteen.
Toisaalta myönnetään, että erilaiset tehtävät ja toimintaympäristöt vaativat erilaista
organisoitumista ja johtamistapaa.
Toimintaympäristön muutoksissa ja epävarmuudessa on riskinä jäykistyminen ja silmien
sulkeminen realiteeteilta, toisaalta ahdistuksen lieventäminen millä tahansa muutoksilla.
Kirkon ja seurakuntien tulisi tavoitella kypsää harkintakykyä ja epävarmuuden sietämistä.
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Johtajuus ja kehittämistyö on nähty saman kolikon kääntöpuolina. Teologisesti ilmaistu
periaate seurakunnan jatkuvasta uudistamisesta kuuluu laajasti tulkittuun johtamistehtävään.
Kirkon johtamiskoulutuksessa on sen omista lähtökohdista käytävä keskustelua erilaisista
malleista ja sovellettava niitä tarkoituksenmukaisesti, luterilaisen perinteen mukaan järkeä
käyttäen. Teologian ja käyttäytymistieteiden vuoropuhelua tulee vahvistaa pastoraaliteologian
sisällön laajentamisella johtamiseen ja kehittämistyöhön. Pastoraalinen johtaminen on kirkon
johtamistyön erityisalue.
Koulutusohjelmien rakenteessa ja toteutuksissa tulee luoda edellytykset yksilö-, ryhmä- ja
yhteisötasoiselle oppimiselle ja kompetenssien kehittämiselle. Samoin on luotava
mahdollisuudet tutkivalle työotteelle ja kokemukselliselle oppimiselle dialogissa teoreettisten
näkökulmien kanssa.
Johtajuus kirkossa on vaikea ja vaativa tehtävä. Johtajana kehittymistä ja jaksamista on
tuettava monipuolisin keinoin.
Leimallista kirkon johtamiskoulutuksen tähänastiselle kehitykselle on ollut:
•

nykyisen käytännön luominen omista lähtökohdista ja työkäytännöistä käsin
turvautumatta tarjottuihin pakettiratkaisuihin ja koulutusohjelmiin sellaisinaan

•

kirkollisen ja seurakunnallisen työyhteisökulttuurin piirteiden tunnistaminen sekä
”kulttuurijohtajuuden” rakentaminen perinteestä nousevien kertomusten ja metaforien
pohjalle

•

strategisen ajattelun vahvistaminen sekä toiminnan, henkilöstön ja talouden
näkökulmien yhdistäminen strategiseksi johtamiseksi

•

psykodynaamiseen ja systeemiseen ajatteluun liittyminen johtajuuden keskeisten
puolien ymmärtämisessä; muita teoreettisia lähtökohtia on sovellettu siihen
yhteensopivasti

•

koulutusohjelmien liittäminen käytännön johtamistyöhön rakentamalla tutkivalle
työotteelle, kokemukselliselle oppimiselle ja näiden dialogille teoreettisten
hahmotusten kanssa

•

kouluttajaparien/tiimien muodostaminen siten, että ne ovat edustaneet edellä
mainittuja osaamisalueita

•

kouluttajien osallistuminen koulutusohjelmien kehittely- ja arviointityöhön

Johtajuuden uudet haasteet
Kirkon johtamiskoulutuksen rakenteelliseen ja sisällölliseen uudistamiseen on useita
yhteiskuntamme muutoksesta johtuvia perusteita. Kahden viime vuosikymmenen aikana maan
sisäinen muuttoliikenne on jatkunut edelleen vilkkaana. Seurakunnille toimintaympäristön
muutos on merkinnyt huomattavia taloudellisia ja hallinnollisia haasteita.
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Muuttotappioalueilla väen väheneminen ja jäljellä olevan väestön ikääntyminen on merkinnyt
seurakuntien taloudellisten resurssien kaventumista. Siten seurakuntien johtamisessa on
tarvittu uutta taloudellista ajattelua ja suunnittelua. Uuden vuosituhannen alussa näyttää siltä,
että muuttotappiosta kärsineillä alueilla seurakuntien välinen yhteistyö ja ennen pitkää myös
fuusioituminen on osa seurakuntien selviytymisstrategiaa. Myös kirkkohallituksen uusi
avustusjärjestelmä on kannustamassa seurakuntia entistä voimakkaammin yhteistyöhön ja
yhdistymiseen naapuriseurakuntien kanssa. Verkottuva työote yhteistyökumppaneiden kanssa
ja työyhteisön sisällä tapahtuvat muutokset luovat seurakunnan johtamiseen erityisiä paineita.
Maan hallituksen kaavailut kuntien lukumäärän vähentämisestä vuoteen 2020 mennessä yli
sadalla kunnalla merkitsevät nykyiselle seurakuntarakenteelle suurta haastetta. Useissa
seurakunnissa kuntaliitoksen luoma pakkotilanne kohdataan varsin valmistautumattomana.
Seurakunnan johtaminen liitosvaiheen yli vaatii kirkkoherralta ja luottamushenkilöjohdolta
erityisiä taitoja, joiden hankkimiseen koulutuksella voidaan antaa tukea.
Myös muuttovoittoalueilla seurakunnat ovat kasvavien haasteiden edessä. Kasvukeskuksissa
muuttoliike merkitsee uusien asuinalueiden syntymistä ja uusien toimintastrategioiden
luomista. Nopeasti kasvavassa kaupunkiseurakunnassa joudutaan uudelleen pohtimaan, miten
seurakunta voitaisiin jakaa pienempiin toimintayksiköihin. Kirkko 2000 –prosessissa 1980luvun loppupuolelta lähtien pyrittiin hahmottelemaan seurakuntien hallinto- ja
toimintarakennetta, jonka johtoajatuksena oli, että seurakunnan hallinto ja talous hoidetaan
suurissa yksiköissä ja toiminnallinen organisointi pienissä yksiköissä. Monissa
kaupunkiseurakunnissa tämä periaate on johtanut aluetyömallin kehittämiseen. Kirkon
tutkimuskeskuksessa tehtyjen selvityksien mukaan 1990-luvulla 273 seurakuntaa on
toteuttanut aluetyön mallia. Seurakuntien johtamiskulttuurissa uusi toimintatapa on merkinnyt
perinteisen kirkkoherrakeskeisen ajattelutavan muuttamista jaetun johtamisen suuntaan.
Väliportaan johtajakoulutukseen näyttääkin olevan kasvavaa tarvetta sitä mukaa kuin
hallinnollis-taloudelliset yksiköt kasvavat ja toiminnallisille yksiköille annetaan lisää
vastuuta.
Viime vuosina on kirkossakin henkilöstö noussut toiminnan ja talouden ohella keskeiseksi
tekijäksi strategisessa ajattelussa. Yritysmaailmassa korostetaan toisaalta irtisanomisia
keinona kilpailukyvyn säilyttämisessä, toisaalta painotetaan osaamista ja sen johtamista
merkittävänä kilpailutekijänä. Toimiva johtajuus lisää työyhteisön hyvinvointia ja se
puolestaan tuottavuutta. Suurten ikäluokkien eläköityessä nousevat seurakunnissa entistä
tärkeämmiksi osaamistarpeiden kartoitukset, rekrytointi, koulutus ja muut hyvinvoinnin
tukitoimet eli ihmisten johtaminen.
Uusimmassa kirkon strategisessa asiakirjassa Läsnäolon kirkko (2003) on pyritty antamaan
seurakunnan johtamiseen kolmijakoista ajattelumallia missio-visio-strategia. Raportin antamat
virikkeet antanevat materiaalia seurakuntasuunnitteluun entistä dynaamisemmalla otteella.
Asiakirja alleviivaa seurakunnan vuorovaikutusta toimintaympäristönsä kanssa ja
seurakunnan toimintakulttuurin uudistamista. Johtamisen kannalta ajattelutavan omaksuminen
merkitsee ympäristöanalyysin tekemiseen liittyvien taitojen kehittämistä ja tavoitteelliseen
suunnitteluun ja seurakunnan rakenteiden jatkuvaan uudistamiseen tähtäävän pohdinnan
tukemista. Seurakunnan perustehtävää on siis yhä uudelleen tarkasteltava toimintaympäristön
tarpeiden ja muutosten näkökulmasta. Samalla seurakunnan perustehtävää kuitenkin määrittää
luterilaisen kirkon perusolemus ja tehtävä.
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Johtamiskoulutuksen koordinointi ja kehittäminen
Vastuu kirkon johtamiskoulutuksen koordinoinnista ja kehittämisestä on Kirkon
koulutuskeskuksella. Koulutuskeskuksen tehtävänä on myös huolehtia koulutusverkoston
toimivuudesta ja lisäkoulutuksesta.

Johtamiskoulutuksen uudistuksen periaatteet ja tavoitteet
Johtamiskoulutuksen läpäiseviä periaatteita ovat:
• perustehtävän hahmottaminen ja toteuttaminen nousevat kirkon uskosta ja kulttuurista
• johtajan tehtävänä on yhteisön perustehtävän mukaisesta toiminnasta vastaaminen
• näkemys seurakunnan toimintaympäristön kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja
taloudellisten tekijöiden vaikutuksesta seurakunnan toimintaan ja johtamiseen
• tarve visioiden ja tavoitteiden hahmottamiseen toiminnan kehittämiseksi
• työyhteisönäkökulman vahvistaminen kirkon solistisessa työkulttuurissa
• näkemys seurakunnasta avoimena ja oppivana yhteisönä
• johtajuuden näkeminen yhteistyön ja luovuuden tukena
• realistiseen ihmis- ja yhteisökuvaan perustuvan johtamis- ja kehittämisnäkemyksen sekä
kehittämiskäytännön luominen
• kokemuksellisen ja teoreettisen oppimisen vuorovaikutus johtamisen opiskelussa.
• eri johtamiskoulutusmallien soveltaminen kirkon omista lähtökohdista ja intentioista
käsin

Kirkon johtamiskoulutuksen tavoitteena on
•
•
•
•

tukea seurakunnan toiminnan kehittämistä ja organisaation toimivuutta;
kehittää kirkon olemukseen ja tehtävään liittyvää yhteistä johtamistaidollista
ajattelutapaa ja käytäntöä;
tukea inhimillisten voimavarojen hyödyntämistä ja kehittämistä työyhteisössä ja
seurakunnassa;
valmentaa osallistujia
- perustehtävän ja tavoitteiden sekä ympäristön olosuhteiden jäsentämiseen
- strategisen ajattelun vahvistamiseen toiminnan, talouden ja henkilöstön
suunnittelussa
- monipuolisten esimiesvalmiuksien tutkimiseen ja kehittämiseen
- omien kykyjen syventämiseen työyhteisön ongelmanratkaisu- ja
yhteistoimintatilanteissa
- omien valmiuksien kehittämiseen johtamistilanteiden arvioinnissa ja
hallinnassa
- omien kehittämiskohteiden löytämiseen, kehittämistyön ymmärtämiseen ja
käytännön toteuttamiseen.
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Kirjo I

Valmistava koulutus
Pastoraalitutkinnon osiot 3 (Kirkon hallinto) ja 8 (Seurakunta
työyhteisönä), Seurakuntatyön johtamisen tutkinto sekä
Seurakunta työyhteisönä ja johtajuus

Kirjo II

Tehtävälähtöinen johtamiskoulutus
A Johtaminen seurakunnassa
B Talousjohdon koulutus
C Työalan ja aluetyön johtaminen
D Esimiestyön koulutus

Kirjo III

Johtamisen erityiskoulutus

Kirjo I Valmistava koulutus
Kirjo I valmentaa koulutuksiin osallistuvia ymmärtämään seurakunnallisen työyhteisön
erityisluonnetta sekä kirkollista johtajuutta. Se sisältää pappien osalta pastoraalitutkinnosta
osat 3 Kirkon hallinto ja 8 Seurakunta työyhteisönä sekä Seurakuntatyön johtamisen
tutkinnon. Muille seurakunnallisen työuran alkuvaiheessa oleville ja johtotehtäviin
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suuntautuville tarjotaan kokonaan uusi, yhden opintoviikon mittainen Seurakunta
työyhteisönä ja johtajuus -kurssi.

Seurakuntatyöyhteisönä ja johtajuus (1 ov)
Kohderyhmä
Erityisesti taloudellis-hallinnollisiin työnjohdollisiin tehtäviin hakeutuville
tai niissä toimiville työntekijöille
Koulutuksen tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on omaksua seuraavat seurakunnallisen
johtamistyön ja työyhteisödynamiikan perustiedot ja -käsitteet, jotka papisto saa heille
tarkoitetuissa Kirjo I osioissa.
1. Työntekijä ymmärtää seurakunnan luonteen uskonyhteisönä
2. Työntekijä tuntee työyhteisödynamiikan peruspiirteitä
3. Työntekijä tietää johtamistyön perustehtävät ja haluaa toteuttaa
niitä omassa työssään
4. Työntekijä haluaa kehittää esimies- ja työyhteisötaitojaan
Rakenne ja toteutus
Koulutuksen laajuus on yksi ov. Se muodostuu ennen kurssijaksoa
tapahtuvasta orientoitumisesta koulutuksen teoreettiseen sisältöön
lukemalla kirjallisuutta (n. 100 sivua) ja reflektoimalla sitä omaan.
Kurssijakson kesto on kolme päivää. Kurssin toteutuksesta vastaavat tuomiokapitulit

Koulutuksen sisältö
1. Seurakunta hengellisenä yhteisönä ja työyhteisönä
2. Toimivan työyhteisön peruspiirteet
3. Oma työ ja yhteistyö seurakuntatyön kokonaisuudessa
4. Johtamistyön perustehtävät
5. Johtamistyössä kehittyminen ja jaksaminen

Kirjo II

Tehtävälähtöinen johtamiskoulutus

Kirjo II -koulutusta tarvitaan, kun työntekijä siirtyy seurakunnallisiin esimies- ja
johtotehtäviin. Tämän vaiheen koulutus sisältää neljä eri koulutuskurssia:

A. Johtaminen seurakunnassa (10 ov)
Kohderyhmä
Johtaminen seurakunnassa - koulutus on tarkoitettu kirkkoherroille. Siihen tullaan
pian kirkkoherran viran vastaanottamisen jälkeen. Koulutukseen voivat osallistua
myös suurten seurakuntien ja seurakuntayhtymien työalajohtajat.
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Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on, että kurssilainen
• kehittää itsessään niitä taitoja ja sisäistää niitä tietoja, joiden avulla hän
kykenee toimimaan seurakunnan toiminnallisena ja hallinnollisena
johtajana (tietoperusta, työkalut ja niiden käyttö) sekä vahvistuu
päivittäisjohtamisen taidoissa
• ymmärtää seurakuntatyön johtamisen erityispiirteet,
• pääsee kehitysuralle strategisen johtamisen taidoissa.
Rakenne ja toteutus
Koulutus, jonka laajuus on 10 ov, rakentuu orientaatiojaksosta, kolmesta lähijaksosta
sekä kahdesta etätyöskentelyjaksosta lähijaksojen välissä. Koulutuksen kesto on 1½
vuotta. Osa koulutuksesta voidaan toteuttaa yhdessä talousjohdon koulutuksen kanssa.
Koulutuksen järjestää tuomiokapituli ja siitä vastaa hiippakuntadekaani. Toteutuksessa
voidaan tehdä useamman hiippakunnan yhteistyötä.
Koulutuksen teemat ja rakenne on seuraava:
• Orientaatio (1 ov)
• I lähijakso (1 ov), teema: Hallinto, luottamuselimet ja työyhteisö
• I Etätyöskentely (3 ov)
• II lähijakso (1 ov), teema: Kehittyvän seurakuntaorganisaation
johtaminen
• II Etätyöskentely (3 ov)
• III lähijakso (1 ov), teema: Johtaja huomisen kynnyksellä

B. Talousjohdon koulutus (10 ov)
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu erityisesti seurakuntien uusille talouspäälliköille sekä
lisäkoulutusta tarvitseville.
Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on
• auttaa ymmärtämään seurakunnan perustehtävä ja taloushallinnon osuus
sen toteuttamisessa
• auttaa kokonaiskuvan syntymistä talouspäällikön tehtävistä
• kehittää valmiuksia strategiseen työskentelyyn sekä toiminta-,
henkilöstö- ja taloussuunnitteluun
• tukea oman työn ja työyhteisön kehittämistä
• kehittää yhteistyö- ja johtamistaitoja
Ensimmäiset seminaarit keskittyvät ammattiosaamisen kartuttamiseen, ja
johtamiskoulutus tulee keskeiseksi myöhemmissä seminaareissa ja väliajan tehtävissä
Rakenne ja toteutus
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Koulutus rakentuu viidestä kolmepäiväisestä lähijaksosta, etätehtävistä ja
kirjallisuuteen perehtymisestä.
Kurssin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kirkon koulutuskeskus.
Seminaarien teemoina ovat
1. Seurakunnan talous
2. Seurakunnan hallinto
3. Johtaminen seurakunnassa
4. Seurakunnan talouden erityiskysymyksiä
5. Toiminnan kehittäminen

C. Työalan ja aluetyön johtaminen (10 ov)
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu lapsi-, nuoriso-, musiikki-, diakonia- ja yhteiskuntatyön
johtavissa tehtävissä toimiville, erityistyömuotojen johtajille sekä aluetyön johtajille.
Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteina on, että opiskelija
• ymmärtää seurakunnallisen johtajuuden erityispiirteet sekä kehittyy
työalan tai aluetyön johtamisen erityispiirteiden hahmottamisessa
• kehittyy oman työalan ja aluetyön muutoshaasteiden,
painopistealueiden, työmuotojen ja resurssien arvioinnissa ja
jäsentämisessä seurakunnan kokonaisstrategiaan
• kehittää oman työalan tai aluetyön johtamisvalmiuksia toiminnan,
talouden, henkilöstön ja hallinnon osalta
• tunnistaa oman työalansa kehittämistarpeet, kehittää persoonallista
johtamistaitoaan ja saa tukea johtajana jaksamiseen
Rakenne ja toteutus
Koulutus rakentuu orientaatiotyöskentelystä, neljästä lähiopiskelu- ja kahdesta
etäopiskelujaksosta. Ne sisältävät teoriaopiskelua, kirjallisia tehtäviä, omaan
johtamistehtävään liittyvän kehittämishankkeen tekemistä sekä kirjallisuuteen
perehtymistä. Toteutuksesta vastaavat Kirkon koulutuskeskus, kirkkohallituksen
työalat ja hiippakunnat. Osa koulutuksesta voidaan toteuttaa eriytettynä työalojen ja
aluetyön omissa ryhmissä.
Opiskelujaksojen sisältöjä
• Johtajuus ja väliportaan johtajuus seurakunnassa
• Toimintaympäristön muutos ja työalajohtajuus
• Ihmisten johtaminen ja hallinto seurakunnassa
• Hyvän hallinnon taidot
• Tiimijohtaminen
• Yhteistyö ja maallikkotoiminnan johtaminen
• Johtajuuden yhteisöllinen ja yksilöllinen dynamiikka
• Persoonallisessa johtamistavassa kehittyminen
• Muutosjohtajuus
• Työalan kehittäminen
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•

Projektijohtaminen ja verkostotoiminta

D. Esimiestyön koulutus (8 ov)
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu seurakuntien taloudellis-hallinnollisen puolen työnjohtotason
esimiehille (esim. hautausmaiden puutarhurit, kiinteistöpuolen esimiehet).
Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on
• selkiyttää kirkon perustehtävää oman johtamistyön näkökulmasta
• hahmottaa seurakunnan johtamisjärjestelmää
• lisätä itsensä tuntemista johtajana ja esimiehenä sekä johtajana
kehittymisessä ja kasvamisessa
• saada lisää välineitä työnjohtotason johtamis- ja kehittämistyöhön
toiminta-, henkilöstö- ja talouskysymyksissä
Rakenne ja toteutus
Kurssin laajuus on 8 ov. Se rakentuu neljästä 3-päiväisestä seminaarista sekä väliajan
työskentelystä, joka muodostuu oman esimiestyön kehittämistehtävästä ja
johtamiskirjallisuuteen tutustumisesta. Ohjelma on prosessimainen kokonaisuus, joten
sitä ei voi suorittaa osissa. Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kirkon
koulutuskeskus.
Ohjelman keskeisiä sisältöjä ovat:
• Kirkko ja kirkon perustehtävä
• Toimivan työyhteisön tuntomerkit
• Seurakunta työyhteisönä ja hengellisenä yhteisönä
• Kirkollisen johtamisen erityispiirteet
• Esimiestyön ongelmatilanteet
• Johtamisen välineet
• Talouden suunnittelu
• Henkilöstön suunnittelu ja johtaminen
• Johtajana kehittyminen ja jaksaminen

Kirjo III Johtamisen erityiskoulutus
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea kirkkoherroille sekä talouden ja hallinnon
johtajille. Myös muiden tukitoimintojen ja yhteisten työmuotojen johtajat sekä
aluetoiminnasta ja työalasta vastaavat voivat osallistua tähän koulutukseen.
Ennen johtamisen erityiskoulutukseen tulemista osallistujalla täytyy olla suoritettuna
kirkon johtamiskoulutuskokonaisuuden II-vaihe.
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Tavoite
Tavoitteena Johtamisen erityiskoulutuksessa on jäsentää ja syventää kirkollisen
johtamisen tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Tätä jaksoa koskevan HOPS:n
rakentamisen yhteydessä käydään tavoitetta tarkentava keskustelu, jossa otetaan
huomioon osallistujan aiemmin käymät koulutukset sekä senhetkisestä johtamistyöstä
nousevat tarpeet.
Rakenne
Johtamisen erityiskoulutus rakentuu opintokokonaisuustarjottimesta. Sen tarjonnasta
osa on kaikille yhteisiä ja osa valinnaisia. 20 opintoviikon laajuus suoritettuja
opintokokonaisuuksia (yhteiset ja osa valinnaisista) merkitsee johtamisen
erityiskoulutuksen suorittamista. Rakenne mahdollistaa sen, että johtamiskoulutusta
voi määrätietoisesti ja tavoitteellisesti jatkaa senkin jälkeen, kun välttämätön määrä
opintokokonaisuuksia on suoritettu. Tämä mahdollisuus on merkittävä erityisesti
pitkään johtamistyötä tehneiden ja eri koulutuksiin osallistuneiden kannalta. Tällaista
rakennetta on mahdollista myös joustavasti täydentää tarpeiden muuttuessa.
Johtamisen erityiskoulutukseen voidaan lukea mukaan eri tuottajien toteuttamaa
koulutusta. Koulutuksen tuottajina voivat olla koulutuskeskuksen ja hiippakuntien
lisäksi muut kirkolliset tahot sekä myös kirkon ja sen järjestökentän ulkopuoliset
toimijat.
Johtamisen erityiskoulutuksen laajuus on 20 opintoviikkoa. Tästä kaikille yhteisen
osuuden laajuus on 10 opintoviikkoa, johon sisältyy 4 opintoviikon laajuinen
kirjallinen työ. Valinnaisten opintoviikkojen osuus on 10 opintoviikkoa.
Koulutuksen sisältö
Kaikille yhteiset opintokokonaisuudet
•
•
•

Strateginen johtaminen (3 ov)
Toinen kahdesta seuraavasta
- Työyhteisönä kohti tavoitetta (3 ov)
- Henkilöstöpolitiikka (3 ov)
Kirjallinen työ (4 ov)

Valinnaiset opintokokonaisuudet
•
•

•
•
•
•

Työyhteisönä kohti tavoitetta (3 ov) tai Henkilöstöpolitiikka (3 ov) siitä
riippuen, kumpi on suoritettu yhteisten opintokokonaisuuksien yhteydessä.
Seurakunta työyhteisönä muuttuvassa yhteiskunnassa (3 ov). Teologinen
uudelleenajattelu toiminnan perustana, kontekstuaalisuuden merkitys
toiminnan johtamiselle ja toteuttamiselle, kirkon ytimen heijastuminen
johtamiseen, yhteisömme tapa tehdä työtä.
Johtamisen julkisuus (3 ov)
Hengellinen matkakumppanuus johtamisen perustana (3 ov)
Johtamisen erityistilanteet (2 ov)
Mittavat muutosprosessit, toiminnalliset projektit, rakennusprojektit
Työnohjaus ja konsultointi (2 ov)
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•
•
•

Työnohjaajakoulutus (2 ov) sekä työyhteisökonsultin koulutus (2 ov)
Ajankohtaisia johtamisen välineitä ja viitekehyksiä (2+2 ov)
Osallistuminen Kirkon johtamistyön neuvottelupäiville (1 ov)

Toteutus
Kokonaisuudesta ja sen koordinoinnista vastaa Kirkon koulutuskeskus yhteistyössä
hiippakuntien kanssa.
Myös johtamisen erityiskoulutuksessa on tärkeää koulutuksen niveltyminen
työyhteisöön sekä sen liittyminen tavanomaisen johtamistyön arkisiin kysymyksiin
työssä oppimista tukien ja teorian siihen kytkien.
Edellä kuvattu johtamisen erityiskoulutuksen kokonaisuuden toteutusmalli antaa
pohjan myös eri rahoitusmallien perusteelliselle selvittämiselle. Sen yhteydessä tulee
kartoittaa, miten eri ratkaisut mahdollistavat kirkon oman rahoituksen rinnalla
ulkopuolisen tuen saamisen kehittämishankkeille.
Kirkon johtamiskoulutuksen kokonaisuuden huomioon ottaen kehitetään
Johtamiskoulutuksen opintokirja.

Tarkemmat kuvaukset Kirkon johtamiskoulutusohjelman 2005 eri koulutuskurssien
tavoitteista, rakenteista ja sisällöistä ovat liitteessä. Koulutusten lopulliset sisällöt laaditaan
Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntien toimesta Koulutusohjelman hyväksymisen jälkeen.
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LIITE

KIRKON JOHTAMISKOULUTUSOHJELMA 2005
Kirjo I Valmistava koulutus
Pappien pastoraalitutkintoon liittyvä koulutus:
Kirkon hallinto (pastoraalitutkinnon osio 3)

2 ov

Koulutuksesta vastaavat tuomiokapitulit.

Seurakunta työyhteisönä (osio 8)

2 ov

Koulutuksesta vastaa Kirkon koulutuskeskus.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto

3 ov

Koulutuksesta vastaavat tuomiokapitulit

Seurakunta työyhteisönä ja johtajuus

1 ov

(Kokonaan uusi koulutus)
Kohderyhmä
Erityisesti taloudellis-hallinnollisiin työnjohdollisiin tehtäviin hakeutuville
tai niissä toimiville työntekijöille
Koulutuksen tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on omaksua seuraavat seurakunnallisen
johtamistyön ja työyhteisödynamiikan perustiedot ja -käsitteet, jotka papisto saa heille
tarkoitetuissa Kirjo I osioissa.
1. Työntekijä ymmärtää seurakunnan luonteen uskonyhteisönä
2. Työntekijä tuntee työyhteisödynamiikan peruspiirteitä
3. Työntekijä tietää johtamistyön perustehtävät ja haluaa toteuttaa
niitä omassa työssään
4. Työntekijä haluaa kehittää esimies- ja työyhteisötaitojaan
Rakenne
Koulutuksen laajuus on yksi ov. Se muodostuu ennen kurssijaksoa
tapahtuvasta orientoitumisesta koulutuksen teoreettiseen sisältöön
lukemalla kirjallisuutta (n. 100 sivua) ja reflektoimalla sitä omaan
työyhteisöön. Kurssijakson kesto on kolme päivää.
Sisältö
1. Seurakunta hengellisenä yhteisönä ja työyhteisönä
2. Toimivan työyhteisön peruspiirteet
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3. Oma työ ja yhteistyö seurakuntatyön kokonaisuudessa
4. Johtamistyön perustehtävät
5. Johtamistyössä kehittyminen ja jaksaminen
Toteutus
Koulutuksen toteutuksesta vastaavat tuomiokapitulit.

Kirjo II Tehtävälähtöinen johtamiskoulutus
Kirjo II A. Johtaminen seurakunnassa

10 ov

(Korvaa Seurakuntatyön johtamisen kurssi I, kirkkoherran peruskurssin)
Kohderyhmä
Kirjo A: Johtaminen seurakunnassa on tarkoitettu kirkkoherroille. Koulutukseen tullaan
pian kirkkoherran viran vastaanottamisen jälkeen. Koulutukseen voivat osallistua myös
suurten seurakuntien ja seurakuntayhtymien työalajohtajat.
Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on, että kurssilainen
• kehittää itsessään niitä taitoja ja sisäistää niitä tietoja, joiden avulla hän
kykenee toimimaan seurakunnan toiminnallisena ja hallinnollisena
johtajana (tietoperusta, työkalut ja niiden käyttö) sekä vahvistuu
päivittäisjohtamisen taidoissa
• ymmärtää seurakuntatyön johtamisen erityispiirteet,
• pääsee kehitysuralle strategisen johtamisen taidoissa.

Rakenne ja toteutus
Koulutus, jonka laajuus on 10 ov, rakentuu orientaatiojaksosta, kolmesta lähijaksosta
sekä kahdesta etätyöskentelyjaksosta lähijaksojen välissä. Koulutuksen kesto on 1½
vuotta. Osa koulutuksesta voidaan toteuttaa yhdessä talousjohdon koulutuksen kanssa.

I lähijakso

Orientaati
o
syksy

II
lähijakso
Etätyöskentely I

III
lähijakso
Etätyöskentely II

kevät

syksy

Kurssiaika: 1½ vuotta
Koulutuksen järjestää tuomiokapituli ja siitä vastaa hiippakuntadekaani. Toteutuksessa
voidaan tehdä useamman hiippakunnan yhteistyötä. Kouluttajina voivat toimia
seurakuntayön johtamisen tutkinnon kouluttajat, hiippakuntadekaanit, lakimiesasessorit,
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pappisasessorit, hiippakuntasihteerit, työyhteisöjen kehittäjät, seurakuntien kokeneet
talous- ja hallintojohtajat sekä kirkkoherrat ja muut asiantuntijat.
Koulutuksen sisältö on seuraava:
Orientaatio (1 ov)
• Kirjallisuus 2 teosta n. 300 s.
• Essee: Minä käytännön johtajana – minun seurakuntani
johtamisympäristönä.
• HOPS:n laatiminen
I lähijakso (1 ov), teema: Hallinto, luottamuselimet ja työyhteisö
• Hyvän hallinnon taidot 1: aloitteesta päätökseksi, työsuhdeasiat,
kokoustekniikka
• Luottamuselimet ja johtaminen
• Yhteistyö ja johtaminen, verkostot (johtoryhmätyöskentely, käytännön
malleja työjärjestelyistä…)
• Ongelmatilanteiden ja kriisien käsittely
• Kehitystehtävän valinta
Vertaisryhmät iltaisin päivän teemaan liittyen
Etätyöskentely I (3 ov)
• Oppimispäiväkirjan pitäminen
• Kirjallisuus: 1 teos
• Kehitystehtävän suorittaminen
• Vertaisryhmä / mentorointi
II lähijakso (1 ov), teema: Kehittyvän seurakuntaorganisaation johtaminen
• Strateginen osaaminen – toiminta- ja taloussuunnittelu
• Teoriataustaa johtamisesta
• Toiminnan rakenteiden luominen
• Talousarvion luku- ja kirjoitustaito
• Johtamisen spiritualiteetti
• Hyvän hallinnon taidot 2: laki ja järjestys
• Kehitystehtävän tarkentaminen
Vertaisryhmät iltaisin päivän teemaan liittyen
Etätyöskentely II (3 ov)
• Oppimispäiväkirjan pitäminen
• Kirjallisuus: 1 teos
• Kehitystehtävän raportointi / kurssikirjoituksen laatiminen
• Vertaisryhmä / mentorointi
III lähijakso (1 ov), teema: Johtaja huomisen kynnyksellä
• Muutos johtamisen haasteena
• Tulevaisuuden näkeminen ja tekeminen muuttuvassa toimintaympäristössä
• Henkilöstöstrategia
• Raporttien / kurssikirjoitusten käsittely
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• Hyvän hallinnon taidot 3: Kootut kompastuskivet ja suuret viisaudet
• Mitä opin – arviointia oppimispäiväkirjan äärellä

Kurssista annetaan todistus. Kurssin suorittajalle varataan mahdollisuus keskustella
oppimispäiväkirjasta ja kurssin herättämistä ajatuksista kurssin vetäjien kanssa.

Kirjo II B. Talousjohdon koulutus (10 ov)
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu erityisesti seurakuntien uusille talouspäälliköille sekä
lisäkoulutusta tarvitseville.
Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteina on, että opiskelija
• ymmärtää seurakunnan perustehtävän sekä talous- ja henkilöstöhallinnon
osuuden sen toteuttamisessa.
• saa kokonaiskuvan talouspäällikön tehtävistä sekä yhteistyöstä
kirkkoherran ja luottamuselinten kanssa
• saa valmiuksia strategiseen työskentelyyn sekä toiminta-, henkilöstö- ja
taloussuunnitteluun
• kehittää esimiesvalmiuksiaan ja johtamistaitojaan
• saa tukea oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen
Rakenne ja toteutus
Koulutus rakentuu lähijaksoista, joita on viisi kolmepäiväistä seminaaria, etätehtävistä
ja kirjallisuuteen perehtymisestä. Kurssin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kirkon
koulutuskeskus. Oheiseen ohjelmaan tehdään kurssilaisista nousevien tarpeiden pohjalta
tarvittavia muutoksia.
1. lähijakso: teemana Seurakunnan talous
• talous kirkon toiminnan ja organisaation kokonaisuudessa
(mikä on kirkko, talouden rooli toiminnassa, talouspäällikön
tehtäväkenttä, koko kirkon talouden kuva, kirkon avustusjärjestelmät;
case: oma srk suhteessa muihin)
• toiminnan ja talouden suunnittelu (lainsäädäntö, Kirkkohallituksen
ohjeet ja yleiskirjeet, talousarvio, kirjanpito, raportointi ja arviointi)
• tilinpäätös (toimintakertomus, tavoitteiden arviointi, tilinpäätös ja
analysointi, henkilöstötilinpäätös, tilintarkastus ja sisäinen tarkastus,
vakuutukset / riskienhallinta, projektitoiminta)
2. Jakso: teemana Seurakunnan hallinto
• henkilöstöhallinto työyhteisön tavoitteellisen toiminnan tukena
• työlainsääntö, KIRVESTES, KL ja KJ (palvelussuhde, työ- ja vapaaaika, palkkaus, kustannusten korvaaminen, YT-toiminta, työhyvinvointi)
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•
•
•
•

seurakunnan hallintomenettely (asioiden vireille tulo, valmistelu,
julkisuus ja salassapito, kokoukset ja pöytäkirjat, täytäntöönpano ja
muutoksenhaku, viranhaltijan ja luottamushenkilön vastuu)
hyvät kokouskäytännöt (kokoustyöskentely ja kokoustekniikka)
kilpailulainsäädäntö
vaalit

3. Jakso: teemana Johtaminen seurakunnassa
• työyhteisö (seurakunnallisen työyhteisön erityisluonne, toimivan
työyhteisön tuntomerkit, seurakunnan perustehtävä)
• kirkon johtamistyön periaatteita
• ihmisten johtaminen (ihmisten erilaisuus, tarpeet, tunteet yms.,
esimiehen ja alaisen vuorovaikutus, motivointi)
• johtamisen ongelmatilanteet (case-työskentely)
• hallinnollinen johtaminen ja luottamushenkilöt
• viestintä (palautteen antaminen ja vastaanottaminen, tiedotusvastuu)
• johtajan persoona ja itsetuntemus
• johtajan ja työntekijän jaksaminen
• työmotivaatio ja kutsumus
4. Jakso: teemana Seurakunnan taloushallinnon erityiskysymyksiä
• hautausmaat ja maa-alueet
historiaa / yleistä
- hautaustointa ohjaava lainsäädäntö
- hautausmaan perustaminen
- haudan hoito ja hoitosopimukset
- muistomerkit
- hautakirjanpito ja hautatoimen maksut
- maakaupat, kaavoitukset, metsänhoito
• kiinteistöt
- kiinteistönhoidon perusasiat
- ympäristökysymykset
- ulkoistaminen
- rakennusprojektien toteutus ja hankintatoimi
• tietotekniikka
- kirkon tietohallintostrategia
- yhteistyö muiden seurakuntien kanssa
- tietotekniikan ja sovellusten hankinta
- kirkkoverkko
- oman seurakunnan tietojärjestelmät
- tietoturva
- väestörekisterin pito
- sähköinen taloushallinto
- erilaiset mobiilit päätelaitteet ja niiden hyödyntäminen
5. Jakso: teemana Oman ja seurakunnan toiminnan kehittäminen
• yhteistyö
- kirkkoherran ja talouspäällikön sekä luottamushenkilöiden
yhteistyö
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•

•
•

- verkostojen ylläpidon tärkeys, lobbaus…
prosessit
- prosessien jatkuva kehittäminen
- osaamisen johtaminen
- tavoitteiden asettaminen ja arviointi
- työyhteisökonsultointi kirkossa
strateginen suunnittelu
- suunnitteluprosessit; henkilöstö ja luottamushenkilöt
- muutoksen johtaminen, seurakuntien pieneneminen tai kasvu
koulutus
- koulutussuunnitelman tekeminen (osaamiskartoitus, osaamisvaje –
koulutustarpeet)
- ohjaustavat (perehdyttäminen, mentorointi, työnohjaus)
- henkilöstöresurssien kehittäminen ja huolto

Kirjo II C. Työalan ja aluetyön johtaminen (10-11 ov)
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu lapsi-, nuoriso-, musiikki-, diakonia- ja yhteiskuntatyön
johtavissa tehtävissä toimiville, erityistyömuotojen johtajille sekä aluetyöstä
vastaaville teologeille.
Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteina on, että opiskelija
o ymmärtää seurakunnallisen johtajuuden erityispiirteet sekä kehittyy
työalan tai aluetyön johtamisen erityispiirteiden hahmottamisessa
o kehittyy oman työalan ja aluetyön muutoshaasteiden, painopistealueiden,
työmuotojen ja resurssien arvioinnissa ja jäsentämisessä seurakunnan
kokonaisstrategiaan
o kehittää oman työalan tai aluetyön johtamisvalmiuksia toiminnan,
talouden, henkilöstön ja hallinnon osalta
o tunnistaa oman työalansa kehittämistarpeet, kehittää persoonallista
johtamistaitoaan ja saa tukea johtajana jaksamiseen

Rakenne ja toteutus:
Koulutus rakentuu orientaatiotyöskentelystä, neljästä lähiopiskelu- ja kahdesta
etäopiskelujaksosta. Ne sisältävät teoriaopiskelua, kirjallisia tehtäviä, omaan
johtamistehtävään liittyvän kehittämishankkeen tekemistä sekä kirjallisuuteen
perehtymistä. Toteutuksesta vastaavat Kirkon koulutuskeskus, kirkkohallituksen
työalat ja hiippakunnat. Osa koulutuksesta voidaan toteuttaa eriytettynä työalojen ja
aluetyön omissa ryhmissä.
Koulutuksen sisältö on seuraava:
Orientaatio (1 ov)
•
Kirjallisuus: 2 johtajuuteen liittyvää yleisteosta, n. 300 s.
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•
•

Essee: Oma roolini esimiehenä seurakuntamme johtamisjärjestelmässä
HOPS:in laatiminen

1.

lähijakso (1 ov), teema: Johtajuus seurakunnassa
o Toimintaympäristön analysoinnin työkalut
o Johtamisjärjestelmän rakentuminen seurakunnassa, strateginen ajattelu,
toiminta-, henkilöstö- ja taloussuunnittelu
o Hyvän hallinnon taidot 1
o Kehittämistehtävän valinta
1. etätyöskentely (2 ov)
o Oppimispäiväkirjan pitäminen
o Kirjallisuutta 1 teos omalta työalalta
o Toimintaympäristön analyysi
o Kehittämistehtävän toteuttaminen
o Vertaisryhmä/ mentorointi

2.

lähijakso (1 ov), teema: Ihmisten johtaminen ja hallinto seurakunnassa
o Henkilöstön ja työyhteisön johtaminen
o Yhteistyö ja maallikkotoiminnan johtaminen
o Hyvän hallinnon taidot 2: luova hallinto toiminnan tukijärjestelmänä

2. etätyöskentely (2 ov)
o Oppimispäiväkirjan pitäminen
o Kirjallisuutta 1 teos omalta työalalta
o Kehittämistehtävän toteuttaminen
o Vertaisryhmä/ mentorointi
3.

lähijakso (1 ov), teema: Johtajuus dynaamisena prosessina
o Johtajuuden yhteisöllinen ja yksilöllinen dynamiikka
o Persoonallisessa johtamistavassa kehittyminen
o Hyvän hallinnon taidot 3: keskijohdon esimiehen huoneentaulu
o Projektijohtaminen ja verkostotoiminta
3. etätyöskentely ( 2 ov)
o Oppimispäiväkirjan pitäminen
o Kirjallisuutta 1 teos omalta työalalta
o Kehittämistehtävän toteuttaminen
o Vertaisryhmä/ mentorointi

4.

lähijakso ( 1 ov), teema: Esimiehenä kehittyvässä työyhteisössä
o Muutosjohtajuus
o Työyhteisö oppivana organisaationa
o Johtamisen etiikka ja arvot
o Oppimispäiväkirjan yhteinen tarkastelu
o Kurssitehtävien raportointi ja käsittely
o Kurssipalaute
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Kirjo II D. Esimiestyön koulutus (8 ov)
Kohderyhmä
Kurssi on tarkoitettu työnjohtotason esimiehille, esim. hautausmaiden puutarhurit, atkpäälliköt, emännät, leirikeskusten isännät jne.
Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteina on, että opiskelija
o
selkiyttää kirkon perustehtävää oman johtamistyönsä näkökulmasta
o
hahmottaa seurakunnan johtamisjärjestelmän ja
o
saa välineitä työnjohtotason johtamis- ja kehittämistyöhön toiminta-, henkilöstöja talouskysymyksissä
o
saa lisää itsetuntemusta johtajana ja esimiehenä sekä johtajana kehittymisessä ja
jaksamisessa
Rakenne ja toteutus
Kurssi rakentuu neljästä lähijaksosta, jotka ovat kolmipäiväisiä seminaareja sekä
väliajan työskentelystä, jotka muodostuvat oman esimiestyön kehittämistehtävästä ja
johtamiskirjallisuuteen tutustumisesta. Koulutuksen keskeiset teemat rytmitetään
siten, että ne sijoittuvat vuoden kierrossa vastaaviin johtamistehtäviin.
Koulutuksen sisältö on seuraava:
Orientaatio (1 ov)
• Kirjallisuus 1 teos johtajuudesta
• Oman johtamistyön erittely
• Omien opiskelutavoitteiden määrittely
1. lähijakso (1 ov), teema: strateginen ajattelu, johtamisen ulottuvuuksia
• Johtajuus dynaamisena ilmiönä visiosta ja strategiasta tiimeihin ja
päivittäisjohtamiseen
• Kirkollisen johtamisen erityispiirteitä
• Ongelmallisten johtamistilanteiden käsittely
• Kehittämistehtävän valinta
1. etätyöskentely (1 ov)
• Kirjallisuus: artikkeleita johtamisesta
• Kehittämistehtävän suorittaminen
• lähijakson ennakkotehtävä
• Vertaisryhmä/mentorointi
2. lähijakso (1 ov), teema: toiminnan johtaminen
• Toiminnan suunnittelu: tavoitteiden asettaminen, toteuttaminen,
arviointi
• Ongelmallisten johtamistilanteiden käsittely
• Kehittämistehtävän tarkastelu
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2. etätyöskentely (1 ov)
• Kirjallisuus: artikkeleita johtamisesta
• Lähijakson ennakkotehtävä
• Kehittämistehtävän toteuttaminen
• Vertaisryhmä/mentorointi
3. lähijakso (1 ov), teema: talouden suunnittelu
• Talousarvio ja tilinpäätös
• Esimiestyön keinot ja sanktiot työnantajan näkökulmasta,
työturvallisuuslaki
• Ongelmallisten johtamistilanteiden käsittely
• Kehittämistehtävän tarkastelu
3. etätyöskentely (1 ov)
• Kirjallisuus: artikkeleita johtamisesta
• Lähijakson ennakkotehtävä
• Kehittämistehtävän toteuttaminen
• Vertaisryhmä/mentorointi
4. lähijakso (1 ov), teema: henkilöstön suunnittelu ja johtaminen
• henkilöstön ja osaamisen johtaminen, rekrytointi
• kehityskeskustelut
• nais- ja miesnäkökulma
• työyhteisö ja sen kehittäminen
• johtajana kehittyminen ja jaksaminen

Kirjo III Johtamisen erityiskoulutus 10 ov + 10 ov
(Korvaa entisen KHRA II)
Kohderyhmä
Kirkkoherrat, yhteisten työmuotojen johtajat, hallinnon, talouden ja muiden
tukitoimintojen johtajat sekä aluetoiminnasta ja työalasta vastaavat.
Ennen johtamisen erityiskoulutuksen tulemista tulee osallistujalla olla suoritettuna
kirkon johtamiskoulutuskokonaisuuden II-vaihe.
Tavoite
Tavoitteena Johtamisen erityiskoulutuksessa on jäsentää ja syventää kirkollisen
johtamisen tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Tätä jaksoa koskevan HOPS:n
rakentamisen yhteydessä käydään tavoitetta tarkentava keskustelu, jossa otetaan
huomioon osallistujan aiemmin käymät koulutukset sekä senhetkisestä johtamistyöstä
nousevat tarpeet.
Rakenne
Johtamisen erityiskoulutus rakentuu opintokokonaisuustarjottimesta. Sen tarjonnasta
osa on kaikille yhteisiä ja osa valinnaisia. 20 opintoviikon laajuus suoritettuja
opintokokonaisuuksia (yhteiset ja osa valinnaisista) merkitsee johtamisen
erityiskoulutuksen suorittamista. Rakenne mahdollistaa sen, että johtamiskoulutusta
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voi määrätietoisesti ja tavoitteellisesti jatkaa sen jälkeenkin, kun välttämätön määrä
opintokokonaisuuksia on suoritettu. Tämä mahdollisuus on merkittävä erityisesti
pitkään johtamistyötä tehneiden ja eri koulutuksiin osallistuneiden kannalta. Tällaista
rakennetta on mahdollista myös joustavasti täydentää tarpeiden muuttuessa.
Johtamisen erityiskoulutukseen voidaan lukea mukaan eri tuottajien toteuttamaa
koulutusta. Koulutuksen tuottajina voivat olla koulutuskeskuksen ja hiippakuntien
lisäksi muut kirkolliset tahot sekä myös kirkon ja sen järjestökentän ulkopuoliset tahot.
Opintokokonaisuuksien tuottamisesta voidaan tehdä yhteistyösopimuksia. Valmiiden
johtamisen kehittämiskokonaisuuksien korvaavuudet selvitetään tapauskohtaisesti.
Seurakuntayhtymät tai rovastikunnat voivat ottaa edellä kuvatun sisältökokonaisuuden
huomioon rakentaessaan omia kehittämisohjelmiaan, jolloin korvaavuuden arviointi
helpottuu. Tällainen toteutusmalli monipuolistaa tarkastelunäkökulmia sekä laajentaa
toteutukseen tarvittavaa resurssipohjaa.
Johtamisen erityiskoulutuksen laajuus on 20 opintoviikkoa. Tästä kaikille yhteisen
osuuden laajuus on 10 opintoviikkoa, mihin sisältyy 4 opintoviikon laajuinen
kirjallinen työ. Valinnaisten opintoviikkojen osuus on 10 opintoviikkoa.
Osallistuja laatii johtamisen erityiskoulutusta koskevan HOPS:n yhdessä hänelle
osoitetun johtamistyössä kokeneen ja johtamistyöhön koulutetun kollegan kanssa.
Hiippakunnan dekaani hyväksyy näin suunnitellun HOPS:n.

Sisältö
Kaikille yhteiset opintokokonaisuudet
•

Strateginen johtaminen 3 ov
-Visioiden työstäminen, työympäristön analyysi, TTS strategisen johtamisen
välineenä

Toinen kahdesta seuraavasta
• Työyhteisönä kohti tavoitetta 3 ov
- Työskentelyprosessit, kokonaisuutena toimiminen, motivointi ja yhteisen
osaamisen vahvistaminen, vuorovaikutustaidot, organisaatiokulttuuri
• Henkilöstöstrategia ja -politiikka 3 ov
- Henkilöstösuunnittelu, työsuhdeasiat, osaamis- ja työhyvinvoinnin
kartoitukset, henkilöstökertomus ja sen hyödyntäminen
• Kirjallinen työ 4 ov
- Aiheesta ja siihen liittyvästä kirjallisuudesta sekä työn toteuttamisesta
esitetään suunnitelma HOPS:n laatimisen yhteydessä. Kirjallinen työ voi
liittyä johonkin konkreettiseen omassa työssä toteutettuun hankkeeseen ja
sen raportointiin.
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Valinnaiset opintokokonaisuudet
•

Työyhteisönä kohti tavoitetta 3 ov tai henkilöstöpolitiikka 3 ov siitä
riippuen, kumpi on suoritettu yhteisten opintokokonaisuuksien yhteydessä.

•

Seurakunta työyhteisönä muuttuvassa yhteiskunnassa 3 ov
Teologinen uudelleenajattelu toiminnan perustana, kontekstuaalisuuden
merkitys toiminnan johtamiselle ja toteuttamiselle, kirkon ytimen
heijastuminen johtamiseen, yhteisömme tapa tehdä työtä.

•

Johtamisen julkisuus 3 ov
- Verkostoituminen, mediataidot, yhteiskunnallinen vaikuttaminen,
vertailukehittäminen (benchmarking)

•

Hengellinen matkakumppanuus johtamisen perustana 3 ov
- Kokonaisvaltainen hyvinvointi

•

Johtamisen erityistilanteet 2 ov
Mittavat muutosprosessit, toiminnalliset projektit, rakennusprojektit

•

Työnohjaus ja konsultointi 2 ov
- Osallistuminen henkilökohtaiseen tai ryhmätyönohjaukseen, joka painottuu
johtamisen kysymyksiin

•

Työnohjaajakoulutus 2 ov sekä työyhteisökonsultin koulutus 2 ov
- Suoritetusta työnohjaajakoulutuksesta ja työyhteisökonsultin koulutuksesta
lasketaan kummastakin erikseen hyväksi tämän kokonaisuuden
suorittamisessa 2 ov

•

Ajankohtaisia johtamisen välineitä ja viitekehyksiä 2 + 2 ov

•

Osallistuminen Kirkon johtamistyön neuvottelupäiville 1 ov
- Kirkossa järjestetään ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä johtamisen
neuvottelupäiviä. Niille voivat osallistua I-vaiheen johtamiskoulutuksen
suorittaneet sekä työyhteisökonsultit. Osallistuminen opintopäiville
merkitsee 1 ov laajuutta opintopäiviä kohti. Eri opintopäiville
osallistumiselle voi suorittaa kokonaisuudesta enintään 3 ov.

Toteutus
Kokonaisuudesta ja sen koordinoinnista vastaa Kirkon Koulutuskeskus yhteistyössä
hiippakuntien kanssa.
Myös johtamisen erityiskoulutuksessa on tärkeää koulutuksen niveltyminen
työyhteisöön sekä sen liittyminen tavanomaisen johtamistyön arkisiin kysymyksiin
työssä oppimista tukien ja teorian siihen kytkien.
Edellä kuvattu johtamisen erityiskoulutuksen kokonaisuuden toteutusmalli antaa
pohjan myös eri rahoitusmallien perusteelliselle selvittämiselle. Sen yhteydessä tulee
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kartoittaa, miten eri ratkaisut mahdollistavat kirkon oman rahoituksen rinnalla
ulkopuolisen tuen saamisen kehittämishankkeille.
Kirkon johtamiskoulutuksen kokonaisuuden huomioon ottaen kehitetään
Johtamiskoulutuksen opintokirja.

24

