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Lähtökohta ja tavoitteet   

• ”Osallisuus Suhteessa - Osallistava johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä” -
hankkeen tavoitteena on Oulun seurakuntayhtymän ja Oulun seurakuntien, ortodok-
sisen seurakunnan ja Limingan rovastikunnan työntekijöiden työhyvinvoinnin, vuoro-
vaikutuksen, oman osaamisen kehittäminen hyödyntäen digitaalisia teknologioita 
asiantuntijoiden osaamisen ja osaamisen johtamisen sekä henkilöstöhallinnon jär-
jestelmien ja ohjausprosessien kehittämisessä.



Tavoitteet  

• Hankkeessa osallistetaan seurakuntayhtymän palveluyksiköiden, alueen 
seurakuntien esimiehet, asiantuntijat ja työntekijät kehittämään työkykyjohtamista, 
työorganisaation uusia kehittämismalleja, oman osaamisen ja työssäoppimisen 
prosesseja sekä sitoutetaan myös luottamushenkilöt aktiiviseen ja omaehtoiseen 
kehittämistyöhön. 

• Kehittämisen painopisteenä on uusien toimintatapojen ja työskentelymallien 
tunnistaminen, kokeilu ja käyttöönotto mm. ennakointitietoa ja digitaalisia 
menetelmiä hyödyntäen osaamisen kehittämisessä ja tiedolla johtamisessa.



Tavoitteet

• Muita tavoitteita ovat mm. tulevaisuuden osaamistarpeiden suunnittelu, työhyvin-
vointikyselyjen seurannan tehostaminen, riskikartoituksen käytettävyyden kehittä-
minen, hiljaisen tiedon ja osaamisen siirron, ikäjohtamisen ja osaamisprofiilien 
kehittäminen. 

• Hankkeen toimenpiteillä vastataan mm. seurakuntayhtymän strategiassa määri-
teltyihin tavoitteisiin, jossa keskeisenä poikkileikkaavana elementtinä on arvojohta-
misen implementointi osaksi asiantuntija- ja palveluorganisaation arkea. 



Hankkeen tarve ja tavoitteet

• Valmistelun lähtökohtana on toiminut kansallisessa ja kansainvälisessä toiminta-
ympäristössä, kirkkoa koskettavassa ympäristössä tapahtuvat muutokset, joihin 
Oulun seurakuntayhtymä on kehittämistyössään ja vuonna 2020 valmistuneessa 
strategiassaan ottanut kantaa. 

• Strategiassa kehittämisen painopisteiksi on arvotettu: 1. Hengellisyyden muutos, 2. 
Ekologinen kestävyyskriisi, 3. Polarisaation voimistuminen, 4. Työelämän muutos ja 
5. Teknologian nopea kehitys.

• Hankkeessa keskitytään strategian kahteen jälkimmäiseen painopistealueeseen 
(kohdat 4.-5.).
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Hankkeen toteutus – teemoitetut työpaketit (1-5)

TYÖPAKETTI 1: Henkinen kuormittavuus ja työssäjaksaminen; kehittämisteemoina:

• jaksamisen ongelmat kirkon työssä, fyysisen ja psyykkisen työhyvinvoinnin 
kehittäminen (mm. kiinteistö-, erityis- ja hautauspalvelut, psyykkinen jaksaminen, 
ikääntymisen vaikutukset)

• tuottavuus ja työhyvinvointi (työajattoman työseurannan kehittäminen huomioiden työn 
tasa-arvoinen jakaantuminen ja työhyvinvointi, mittariston kehittäminen seurakuntien ja 
seurakuntayhtymän palveluyksiköiden toiminnan arvioimiseksi)

• Kohderyhmä, osallistujat: alueen seurakuntien ja seurakuntayhtymän erityis- ja 
tukipalveluiden sekä hautaustoimen työntekijät, yhteensä n. 100.



Hankkeen toteutus – teemoitetut työpaketit 

TYÖPAKETTI 2: Työkulttuurin muutos ja osaaminen; kehittämisteemoina:

• aktiivinen ja proaktiivinen osaamisresurssien kehittäminen ennakoiden työkulttuurissa 
ja työyhteisössä tarvittaviin muutoksiin: oman asiantuntijuuden ja osaamisen 
vahvistaminen, moniammatillisen yhteistyön, tiimivalmiuksien ja itsensä johtamisen 
kehittäminen

• asenteiden kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä

• digitaalisten valmiuksien ja työskentelymallien sekä auttamismenetelmien kehittäminen 
huomioiden ajasta ja paikasta riippumattomat ratkaisut.

• Kohderyhmä, osallistujat: alueen seurakuntien ja seurakuntayhtymän seurakuntatyön 
erityispalveluiden työntekijät (perhe- ja parisuhdeneuvonta, vammaisryhmät ja 
sairaalasielunhoito), yhteensä n. 40.



Hankkeen toteutus – teemoitetut työpaketit 

TYÖPAKETTI 3: Ikääntyminen, toimintakyky ja hiljainen tieto; kehittämisteemoina:

• toimintakyvyn kehittäminen; painopisteinä henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja 
ammatillinen osaaminen

• ikääntyneet työelämässä, hiljaisen tiedon siirto ja ikäjohtaminen esimies-työssä; 
painopisteinä työntekijöiden keski-iän nousun asettamat haasteet, pitkittyneet 
sairauspoissaolot, syrjäytymisen minimoiminen, ikääntymisen vaikutukset työn 
suunnittelussa sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen

• Kohderyhmä, osallistujat: seurakuntayhtymän ja alueen seurakuntien kaikki ikääntyneet 
työntekijät ja esimiehet, yhteensä 100.



Hankkeen toteutus – teemoitetut työpaketit 

TYÖPAKETTI 4: Talous, talouden tasapainotus ja jäsenmäärän kehityksen haasteet; 
kehittämisteemoina

• talouden seurannan välineet

• olemassa olevien talouden- ja toiminnanohjauksen mittausmenetelmien hyödyntäminen 
ja kehittäminen

• Tavoitteena on, että seurakunnat hyödyntävät tehokkaammin toistensa toimivia 
käytäntöjä talouden seurannassa,

• samalla ylittäen seurakuntaorganisaatioiden hallinnollisia rajoja.

• Kohderyhmä, osallistujat: seurakuntien ja seurakuntayhtymän kaikki talous-hallinnon 
työntekijät, seurakuntien kaikki tiimiesimiehet sekä asiantuntija-tehtävissä olevat 
henkilöt, yhteensä n. 100.



Hankkeen toteutus – teemoitetut työpaketit 

TYÖPAKETTI 5: Oman työn johtaminen; kehittämisteemoina:

• johtamisen osaaminen

• oman osaamisen johtaminen

• yhteiskehittäminen

• Työpaketissa toteutetaan johtaville viranhaltijoille (esim. kirkkoherrat, tiimivastaavat 
jne.) erillinen kokonaisuus, jossa hyödynnetään johtamiskoulutusta, itsenäisiä tehtäviä, 
ryhmätapaamisia ja vertaispalautetta.

• Teemoina ovat mm. asiantuntijaorganisaation johtaminen, johtamisosaamisen 
vahvistaminen, erilaiset johtajuusprofiilit, muutoksen hallinta, palautteen anto, 
työhyvinvointia tukeva johtaminen sekä seurakuntatyön johtamisen erityispiirteet. 
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Seuraavaksi

Osallisuuden johtaminen – Osallisuudesta johtamisen voimavara – hanke ja 
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelma 
Rahoitusinstrumentti: ESR+TL 4, erityistavoite 4.1.6 
Kokonaiskustannusarvio: 480 000 EUR (500 000)
Aikataulu: 09/2022–04/2024 (6/2025)
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Lähtökohta

• Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä on toteuttanut elokuusta 2020 
lähtien laajaa ESR-rahoitteista työorganisaation ja työhyvin-
voinnin kehittämishanketta (Osallisuus Suhteessa - Osallistava 
johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä) yhteistyössä Diakonia-
ammattikorkeakoulu Oy:n ja Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin 
kanssa. 

• Hankkeen eräänä erityisalueena on moniammatillisten erityis-
ryhmien fyysisen kunnon ylläpito ja kehittäminen yhteistyössä 
työterveyshuollon kanssa



Lähtökohta
• Ensivaiheessa tavoitteena on toteuttaa seurakuntayhtymän 

henkilöstölle pilottina liikunta- ja hyvinvointivalmennus, jota tulee 
mahdollisesti seuraamaan useampi samantyyppinen valmennus-
prosessi.

• Valmennuksessa huomioidaan mm. tuki- ja liikuntaelinongelmat, 
painonhallinta sekä ikääntymisen myötä tulevat haasteet fyysi-sen 
kunnon ylläpidossa ja kehittämisessä. 

• Pilottiin osallistuvat edustavat moniammatillisuutta, yhtymän 
palveluyksiköiden ja seurakuntien työntekijöitä, joilla on paitsi 
liikunnallista taustaa mutta ennen kaikkea tahto ja motivaatio sitoutua 
tavoitteelliseen harjoitteluun.



Tavoitteet

• liikkumisen ilo yhdessä 

• yksilöllisten tavoitteiden saavuttaminen – onnistuminen 
ja itseensä vaikuttaminen

• yhteisöllisyys, osallisuus ja sitoutuneisuus

• fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn 
ylläpitä-minen, parantaminen ja ennaltaehkäisy. 





Ostopalvelut


