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LOPPURAPORTTI
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Hankkeen osatoteuttaja
Diak-tiimi: Maire Vuoti, Arja Koski ja Anne
Määttä
1

Hankkeen
vuosikello
https://create.plandisc.co
m/zMoiui7

Työpaketti 1: Avaimet työhyvinvointiin – itsensä johtaminen ja työyhteisötaidot –valmennus 2021

22
Yhteiskehittämisen
suunnitelmaa

Spa rra usryhmät

TYÖPAJA I
Hyvi nvoi va ja toimiva
työyhtei sö
•Työyhtei sömme va hvuudet
ja voi mavarat nyt
•Hyvi nvoi va ja toimiva
työyhtei sö vuonna 2026
•Mi ten hyvi nvoiva ja toimiva
työyhtei sö ra kennetaan
yhdessä

TYÖPAJA II
• Its ensä johtaminen ja
työyhtei sötaidot
• Onni stumiset työssä
voi ma varana
• Onni stumiset ja
os a aminen näkyväksi
• Hengellinen hyvi nvointi
ja s en elementit työssä
• Työyhtei sötaidot –
MEi dä n työyhteisö

TYÖPAJA III
• As keleet
työhyvi nvoinnin
yhtei skehittämiseen
• Yhtei skehittäminen
kokeilujen a vulla
• Stra teginen
yhtei skehittäminen

5 pohjaa – 47 ryhmätyötä

Valmennus toteutettiin hankkeen aikana 2 kertaa
Tuomiokirkko srk

Spa rra usryhmät

2

Ortodoksinen seurakunta

Spa rra usryhmät

Sähköinen oppimisympäristö (Diakle) kävijöitä kevät 52 syksy 9

3

Limingan rovastikunta

5

Erityispalvelut

5

Yhtymä

Valmennuksessa 79
osallistujaa

Sparrausryhmiä

12

14

Valmennuspäivää
Valmennuspäiviä

Sparrausryhmää

42
Sparrausryhmätapaamisia

8

Haukiputaan srk

7

Karjasillan srk

9

Tuiran srk

15

Kiimingin srk

27
0
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10 15 20 25 30

Todistus
48

Opintopisteet 4 (4x 26,7 h)
• Hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö 1 op
• Työpajapäivät
• sparrausryhmätapaaminen
• Itsensä johtaminen ja työyhteisötaidot 1 op
• Työpajapäivät
• sparrausryhmä
• yksilötehtävä Voimavarakilpi + kirjallisuus
• Yhteiskehittäminen ja kokeileva kehittämiskulttuuri 2 op
• Työpajapäivät + yhteiskehittämisen suunnitelma
• Sparrausryhmä
• Työyhteisössä käynnistetty yhteiskehittämisen
kokeilu

Osallisuus suhteessa –hankkeen
Avaimia työhyvinvointiin ja
johtamisosaamisen
valmennuksissa syntyneet
yhteiskehittämisen kokeilut
2021

Työpaketti 1: Avaimet työhyvinvointiin – itsensä johtaminen ja
työyhteisötaidot –valmennus 2021

Palautteet

Valmennuspäivät tuottivat
monipuolista ideointia ja antoivat
kokemuksen uudenlaisista
digitaalisista työkaluista ja
menetelmistä

Keskustelut eri
työyhteisöjen ja työalojen
edustajien kanssa olivat
tärkeitä

Ryhmätyöt!
Jakaminen ja
ideointi yhdessä
parasta

Teamsin laaja
hyödyntäminen
osana työskentelyä.
Se mahdollisti paljon
ja vahvisti
vuorovaikutusta

Toiveena että pohdintaa ja
reflektiota olisi lisää: miten
nämä asiat näkyvät meidän
työyhteisössämme
Aikaa enemmän
yhteiselle työskentelylle

• 81% osallistujista koki että työpajojen teemat avasivat heissä uusia ajatuksia
joita aikovat hyödyntää työssään
• 95 % osallistujista koki, että päivien työskentely ja menetelmät
mahdollistivat ajatusten vaihtoa ja että työskentely oli onnistunutta
• 80% koki että fasilitointi käynnisti uusia ajatuksia

Työpaketti 5: OMAN TYÖN JOHTAMINEN - seurakuntien johtavien viranhaltijoiden ja esihenkilöiden johtamisosaamisen valmennus, syksy 2021
Työpaja I:
Teemana: johtajuus kirkon
työssä ja seurakunnassa
strateginen johtaminen
Teams, Tuomiokapituli

Vertaismentorointi
toimintaympäristö
ja johtajuus

Työpaja II:
Teemana: Johtajuus, oman
johtajuuden rakennusaineet:
Valmentavalla otteella
johtajuutta ja
yhteiskehittäminen
osallisuuden vahvistajana
Teams, Diak

Osallistavan
johtamisen
fasilitointia
käytännössä

Vertaismentorointi:
Strateginen
yhteiskehittäminen

Työpaja III:
Teemana: monialainen
johtajuus ja
yhteiskehittäminen
Teams, Diak

Vertaismentorointi:
Kehittämistyön
fasilitointi

3 työpohjaa - 16
ryhmätyötä

Yhteiskehittämisen ja
vuorovaikutteisen
johtamisen työpajat
2022
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Vertaismentorointi
ryhmiä

Vertaismentorointi
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Valmennuksessa
29
osallistujaa

Tuomiokirkko srk
Limingan rovastikunta
Erityispalvelut
Yhtymä
Haukiputaan srk
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Kiimingin srk
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Työpaketti 5: OMAN TYÖN JOHTAMINEN - seurakuntien johtavien
viranhaltijoiden ja esihenkilöiden johtamisosaamisen valmennus, syksy 2021

Palautteet

Kuinka hienot kehittämisideat
syntyivät prosesseineen näin
lyhyessä ajassa

Työskentelyssä hyvä, kun
työalat sekaisin – antaa
laajaa ajattelun aihetta

Malttia vaativaa,
mutta saa monipuolisia
näkökulmia aiheeseen
fasilitoinnilla

Toivotiin konkreettisia
esimerkkejä elävästä
elämästä esim.
jonkun työyhteisön
vastaavasta matkasta
tällaisessa prosessissa.
Lisäisi kiinnostavuutta ja
kuunneltavuutta.

Oma prosessointi
fasilitoinnista ja uuden
kehittämisidean myötä
tuli paljon uutta asiaa
työyhteisöön vietäväksi

Olisi hyvä, kun kaikki
ehtisivät aina
mukaan
(osa tuli kesken
päivän mukaan ja
osa poistui kesken
päivän)

•

88%osallistujista koki että työpajojen teemat avasivat heissä uusia
ajatuksia joita aikovat hyödyntää työssään

•

97% osallistujista koki, että päivien työskentely ja menetelmät
mahdollistivat ajatusten vaihtoa ja että työskentely oli onnistunutta

•

86% koki että fasilitointi käynnisti uusia ajatuksia

Työpaketti 5: Yhteiskehittämisen työpajat ja työkalupakki Howspacessa 2022

Työtilassa käynyt
26 hlöä

Yhteiskehittämisen
työpajan työtilaan
pääsee
rekisteröitymällä
(evl.fi, ort.fi ja diak.fi
–loppuisilla
sähköpostiosoitteilla:
Osallisuus suhteessa hankkeen
yhteiskehittämisen
työpaja ja työkalupakki
Howspacessa
Työtila on auki

Avaimia työhyvinvointiin – ja johtamisosaamisen valmennuksiin osallistuneet
Papit

4

Diakoniatyöntekijät

5

20

7

Avaimia työhyvinvointiinvalmennus (2x)

Johtamisosaamisen
valmennus

79

29

Osallistujaa

Osallistujaa

Musiikki

Lapsi- ja varhaiskasvatus
ja perhetyö
Nuorisotyö

9

18

12

Kirkkoherrat
Toimistosihteerit

6

19

Kiinteistö

Hallinto
Tuomiokirkko srk
Ortodoksinen seurakunta
Limingan rovastikunta
Erityispalvelut
Yhtymä
Oulujoen ja Oulunsalon…
Haukiputaan srk
Karjasillan srk
Tuiran srk
Kiimingin srk
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Johtavia
viranhaltijoita
Lähiesihenkilöitä

Osallisuus suhteessa –
osallistava johtaminen ja
hyvinvointi työyhteisössä –
hankkeen asiantuntijaseminaarista tallennesarja

Taloudellisen
avustamisen
yhteiskehittämisen
työpaja 2.6.2022,
Koskelan
seurakuntakoti

Katsottavissa hankesivuilta:
https://www.oulunseurakunnat.fi/osallistu/osallisuu
s-suhteessa-hanke

Howspace –työtila:
Taloudellisen avustamisen
yhteiskehittämisen työpaja

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Anne Määttä: Yhteensovittava johtaminen
Arja Koski & Maire Vuoti; Valmentava ote
yhteiskehittämisessä

Oulun seurakuntien ja diakonian
erityispalveluiden diakonian
tiimiesimiehet/johtavat työntekijät (N=8)
Fasilitointi Maire Vuoti

Yhteensovittavan
johtamisen
valmennus Karjasillan
seurakuntaan syksylle
2022

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Anne Määttä

Opiskelijat hankkeessa
Koulutuksen lisäksi Diak
toteuttaa tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoimintaa eri
hankkeiden kautta.
Hankkeissa ratkotaan työelämän
todellisia ongelmia ja kehitetään
uusia toimintamalleja yhdessä eri
toimijoiden kanssa.
Diakin hankkeissa opiskelijat
pääsevät kokeilemaan alan töitä
uudesta näkökulmasta ja
osallistumaan ainutlaatuisiin
projekteihin.
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Harjoittelu (13 viikkoa)
Sosionomi (AMK) diakoni , loppuharjoittelu 18 op

8.2. –
7.5.2021

1

YAMK- monialainen ja yhteensovittava johtaminen
opinnäytetyö työhyvinvoinnin johtamisesta
seurakunnassa. Laadullinen tutkimusaineisto
eläytymismenetelmällä

2022

2

Sairaanhoitaja (AMK) diakonia/diakoninen hoitotyö
opinnäytetyö
Palautumisen huoneentaulu/posteri

2022

1

Harjoittelutyönä hankkeelle hengellisen hyvinvoinnin
mittari sekä hengellisen hyvinvoinnin asiantuntijuutta

Opiskelijoita yhteensä

4

Opiskelijoiden tuottamat tuotteet hankkeelle
Henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin mittari
seurakunnille

Jari Saari, 2022.
sairaanhoitajadiakonissa
opiskelija

Osallisuus suhteessa- hankkeessa
loppuharjoittelunsa suorittanut Maria KarhuParkkonen koosti kevään 2021 aikana
hankkeelle seurakunnan työntekijöiden
henkistä / hengellistä työhyvinvointia
kartoittavan kyselyn. Kysely on tehty sosionomidiakoniopiskelijoiden Anni Haikaraisen ja Maria
Karhu-Parkkosen opinnäytetyön sekä
Kirkkohallituksen Pyhä painopiste -hankkeessa
(2010–2012) toteutetun kyselyn pohjalta.
Kyselyn avulla seurakunnat saavat
arvokastaja hyödynnettävää, sisällöltään merkit
tävää tietoa työyhteisön hengellistä
hyvinvointia tukevista ja vahvistavista tekijöistä
sekä tietoa, jonka avulla voidaan kehittää
toimintaa entisestään.
Arvioinnin merkitys seurakunnan osalta
korostuu hankkeen päätyttyä ja
mittarin jääminen seurakuntien käyttöön tuo
pohjaa pitkäjänteiselle ja sitoutuneelle
kehittämisotteelle osaksi säännöllistä
työhyvinvoinninkartoitusta.
Saatavilla hankesivuilta:
https://www.oulunseurakunnat.fi/osallistu/osallisu
us-suhteessa-hanke

Työhyvinvoinnin
edistäminen
seurakuntatyössä.
Opinnäytetyö.
Diak, Oulu.
Maria KarhuParkkonen
2021
sosionomidiakoni
opiskelija
Diak,
Pieksämäki

Tuote:
Työhyvinvoinnin
huoneentaulu

Julkaisutoiminta – hanke esillä
Työnimi:
Yhteisöllisyyttä ja
yhdessä tekemisen
kulttuuria rakentamassa –
askeleita
yhteiskehittämiseen
seurakunnassa

Arja, Koski, Anne
Määttä & Maire
Vuoti

3.3.2022
12.1.2021
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Blogi 5/2022

Kehitettävää ja huomioitavaa jatkossa – muutamia huomioita
Ylimmän ja keskijohdon sitouttaminen
hankkeeseen

Kohderyhmän sitoutumiseen
panostaminen

Aidosti ja konkreettisesti oltava hankkeen tukena.

Esiselvitys ja/tai Lähtötilanteen kartoitusväliarviointi ja loppuarviointi

Ottaa vastuun hankkeen onnistumisesta heti alusta asti ja
viestii siitä organisaatiossa

Hanketoimintojen kohdentaminen kohderyhmien
tarpeisiin – tukee sitoutumista

Hanke saa mandaatin toimia

Viestii henkilöstölle hankkeen merkitystä ja tarvetta –
tukee sitoutumista

Saadaan näkyväksi toimintojen vaikuttavuus
Kohderyhmän rajaaminen selkeästi muutamaan yksikköön

Turvaa resurssit osallistua hankkeen toimintoihin

Määrällinen tavoite realistiseksi

Jos johto lakkaa näkymästä tai ei näy lainkaan, tekee
organisaatio tästä helposti omat johtopäätöksensä ja
alkaa keskittymään muihin asioihin.

Hankkeen aikataulut luodaan kohderyhmää palvelevaksi
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Kehitettävää ja huomioitavaa jatkossa – muutamia huomioita
Tarkennettu hankesuunnitelma ja arviointisuunnitelma

Viestintäsuunnitelma
• Päätoteuttaja luo suuntaviivat
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• Aikataulutukset

• Päivitetään kvartaaleittain

• Kokonaisuuden selkeyttäminen ja avaaminen

• Omat hankesivut ja somekanavat

• Prosessin selkeys

• Vastuunjako selkeä

•

Hakuvaiheessa kattava riskikartoitus – tukee
ennakointia ja uudelleen suuntautumista

Hankkeen ydinviesti ja pitchaus
https://www.youtube.com/watch?v=QhJCTZdQWwI

•

Esiselvitys ja/tai Lähtötilanteen kartoitusväliarviointi ja loppuarviointi

Viestintäsuunnitelma
https://www.youtube.com/watch?v=OHInz5N1XCg

•

Hankkeen elinkaari ja viestintä
https://www.youtube.com/watch?v=PRibaTOhtjA

