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Onnistu vapaaehtoistyön ammattilaisena 

Syvennä osaamistasi ja opiskele lähiesimieheksi — 
Lähiesimiestyö kristillisessä yhteisössä -opintokokonaisuus 

Opintokokonaisuuden aikana perehdyt lähiesimiestyöhön erikoistuen seurakunta- ja vapaaehtoisorgani-
saatioiden johtamiseen.  
 

Lähiesimiestyön ammattitutkinto 
Koulutuksen myötä syvennät esimiestyön osaamistasi ja hankit laaja-alaiset perustiedot esimiestyöstä 
sekä saat työkaluja lähiesimiestyön eri haasteisiin. Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuksella.  
 

Seurakunta- ja vapaaehtoistyön erikoistumisopinnot 
Ammattitutkinnon opintojen rinnalla perehdyt erityisesti seurakunta- ja vapaaehtoistyön erityiskysymyksiin 
seurakuntatyön asiantuntijoiden johdolla. Koulutus antaa valmiuden toimia mentorina ja mentorointiryh-
män ohjaajana. Koulutuksen aikana saat kokemusta myös vertaismentoroinnista lähiesimiehen työkaluna. 
Koulutuksen suoritettuasi saat todistuksen myös erikoistumisopinnoista. 
 

Koulutuksen toteutus  
• Koulutus alkaa maaliskuussa 2019 ja päättyy toukokuussa 2020. 

• Pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja lähiesimiehenä kehittymisessä. 

• Koulutus sisältää 8 kaksipäiväistä lähijaksoa IK-opistolla Keuruulla sekä 8 vertaismentorointita-
paamista verkossa ja/tai kasvokkain. 

• Verkostoidut ja jaat arjen lähiesimiestyön haasteita opiskelutovereiden kanssa, opit muilta ja pei-
laat oppimaasi yhdessä toisten kanssa. 

• Koulutukseen sisältyy ennakko- ja välitehtäviä, yksi kokoava tehtävä sekä oppimisportfolio.  

• Osallistujalla tulee olla mentoroiva työpaikkaohjaaja, joka sparraa häntä esimiestyössä kehittymi-
sen polulla. 

• Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma. 

• Koulutusprosessia ohjaavat yhteistyössä Gradian ja IK-opiston kouluttajat sekä valmentajat. 
 

Tutkinnon ja erikoistumiskoulutuksen suorittaminen 
• Tutkinto: Ammattitaito osoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävissä ja arjen esimiestyössä, tut-

kinnon ammattitaitovaatimusten mukaisesti näytöillä. 

• Erikoistuminen: Erikoistumis- ja mentorointiosaaminen osoitetaan koulutusprosessin aikana 
koostettavalla portfoliolla. 

 

Lisätietoja  
Opintokokonaisuudesta   Oppisopimuskoulutuksesta 
Koordinaattori, mentorikouluttaja Katri Latokangas Työelämäkoordinaattori Anna Taipale 
Iso Kirja -opisto   Gradia, Työelämä- ja yrityspalvelut 
puh. 040 418 7601   puh. 040 341 5195 
katri.latokangas@isokirja.fi  anna.taipale@gradia.fi 
 
Tutkintokoulutuksesta   Tutkintokoulutuksesta 
Valmentaja Sami Ahonen   Valmentaja Johanna Ärling 
Gradia    Gradia 
puh. 040 341 6253   puh. 040 341 6406 
sami.ahonen@gradia.fi   johanna.arling@gradia.fi 
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Päätösjuhla ja valmistuminen: toukokuu 2020 

Lähijakso 8: 12.–13.2.2020
Kehittämistehtävä: Asiakassuhteiden hoito (8t)

Henkilöstövoimavarojen hoito (7t)
Mentorointiprosessin arviointi (2t)

Lähijakso 7: 8.–9.1.2020

Työhyvinvointi; Hyvinvoiva työyhteisö (8t)
Jaksaminen ja rajat seurakuntatyössä (4t) 

Työhyvinvoinnin johtaminen (4t) Johdantoa mentorointiin (2t)

Lähijakso 6: 20.–21.11.2019
Kehittämistehtävä: Asiakassuhteiden hoito (8t)

Digitaalisuus esimiestyössä (7t)
Monikulttuurisuuden kohtaaminen (2t)

Lähijakso 5: 9.–10.10.2019

Muutosjohtaminen (8t)
Strateginen johtaminen lähiesimiestyössä (4t)

Vapaaehtoistyön johtaminen (4t) Johdantoa mentorointiin (2t)

Lähijakso 4: 28.–29.8.2019
Osaamisen johtaminen (8t) 

Talousosaaminen (7t)
Asiakkuus ja talous seurakunnan toiminnan näkökulmasta (2t)

Lähijakso 3: 15.–16.5.2019

Perehdytys ja ohjaus; Lean & prosessit (8t)
Arvojohtaminen ja johtamisen teologiaa (4t) 

Tiimityön johtaminen (4t) Johdantoa mentorointiin (2t)

Lähijakso 2: 11.–12.4.2019
Itsensä johtaminen; Esimiestyön lainsäädäntö (8t)

Vuorovaikutusosaaminen (7t)
Työaikalaki ja hengellinen työ (2t)

Lähijakso 1: 12.–13.3.2019

Lähiesimiehenä toimiminen (starttipäivä) (8t)
Seurakunta lähiesimiestyön toimintaympäristönä (5t)

Mentorointi ja vertaismentorointi lähiesimiehen työkaluna (5t)

Lähiesimiestyö kristillisessä yhteisössä -opintokokonaisuus 
(sis. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon ja erikoistumisopinnot) 

 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Lähijaksojen suuntaa-antava aikataulu: 

1. lähipäivä klo 8.15 – klo 17.15/19.45 
2. lähipäivä klo 8.15 – klo 15.30 

  

Mentorointitapaaminen lähijaksojen välissä 

Mentorointitapaaminen lähijaksojen välissä 

Mentorointitapaaminen lähijaksojen välissä 

Mentorointitapaaminen lähijaksojen välissä 

Mentorointitapaaminen lähijaksojen välissä 

Mentorointitapaaminen lähijaksojen välissä 

Mentorointitapaaminen lähijaksojen välissä 

Mentorointiprosessin juhlinta 

Etäohjausta lähijaksojen välissä 

Etäohjausta lähijaksojen välissä 

Etäohjausta lähijaksojen välissä 

Etäohjausta lähijaksojen välissä 

Etäohjausta lähijaksojen välissä 

Etäohjausta tutkinnon näyttöjen viimeistelyyn 

Etäohjausta lähijaksojen välissä 

Etäohjausta lähijaksojen välissä 
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Lähiesimiestyö kristillisessä yhteisössä -opintokokonaisuus 
(sis. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon ja erikoistumisopinnot) 
 
Koulutuksen kokonaishinta, 700 €–1300 € 

• Lähiesimiestyön ammattitutkinto 600 €* (ilmainen oppisopimuksella* opintoja suorittavalle) 

• Seurakunta- ja vapaaehtoistyön erikoistumisopinnot 700 € 

• Hinnat eivät sisällä matka-, majoitus- tai ruokailukustannuksia. 

 
Ilmoittautuminen: 
https://www.ikopisto.fi/ilmoittautuminen/lahiesimieskoulutus 

• Oppisopimusta harkitsevat opiskelijat 15.10.2018–15.1.2019 

• Muut opiskelijat ilmoittautuminen 15.10.2018–15.2.2019 

 
Lähiesimiestyön ammattitutkinnon opintojen rahoituksesta: 
 

*Omaehtoinen opiskelu: 
- hinta 600€ (hakija tai työnantaja maksaa) 
 

*Oppisopimuksella opiskelu (ilmainen) - EDELLYTYKSET: 
- Työsuhde seurakuntaan (yhdistykseen/kirkkoon), TES:n mukainen palkka.  
- Työaika vähintään 25 h viikko tai 100 h/kk.  
- Tutkinnonperusteiden mukaiset työtehtävät (esimiestyötä) 
- Ohjaus omalla työpaikalla, nimetty ohjaaja (esim. seurakunnan johtaja, hallituksen pj.) 
- Pääosa osaamisesta hankitaan työpaikalla ja sitä täydennetään IK-opiston lähipäivillä Gradian koulutta-
jien/ opettajien pitämässä valmennuksessa sekä verkossa tapahtuvassa oppimisessa. 
- Uutta työntekijää rekrytoitaessa on mahdollista hakea TE-toimiston palkkatukea. Hakijan on itse selvitet-
tävä palkkatukioikeutensa oman alueensa TE-toimistosta.  
- Palkkatukea saavan henkilön työantajan on mahdollista selvittää, onko omassa kunnassa käytössä ns. 
kuntalisää liittyen oppisopimukseen. 
-Mikäli oppisopimuksella opiskelu on työnantajan puolesta mahdollista, järjestää Gradia oppisopimuspala-
verin yhdessä hakijan ja työnantajan kanssa (esim. Skypellä). Siinä varmistuu oppisopimusopiskelumah-
dollisuus. Jokaisen opinnot henkilökohtaistetaan. 
 

Lisätietoja  
 
Gradian omaehtoisen laskutuksesta  IK-opiston laskutuksesta 
Opintosihteeri Katri Lunkka  Talouspäällikkö Mia Karppinen 
Gradia    Iso Kirja -opisto 
puh. 040 341 5000   puh. 040 750 2148 
katri.lunkka@gradia.fi   mia.karppinen@isokirja.fi  
 
Oppisopimusrahoituksesta  Kelan opintotuesta  
Työelämäkoordinaattori Anna Taipale  https://www.kela.fi/opintotuki 
Gradia, Työelämä- ja yrityspalvelut 
puh. 040 341 5195   Ammattitutkintostipendistä 
anna.taipale@gradia.fi   https://www.koulutusrahasto.fi 
 
TE-rahoituksesta: http://www.te-
palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html  

https://www.ikopisto.fi/ilmoittautuminen/lahiesimieskoulutus
mailto:katri.lunkka@gradia.fi
mailto:mia.karppinen@isokirja.fi
https://www.kela.fi/opintotuki
mailto:anna.taipale@gradia.fi
https://www.koulutusrahasto.fi/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

