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Kirteko on työelämän kehittämisohjelma, jolla edistetään 
tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua kirkon 
työpaikoilla

• Verkostotapaamiset
• Työelämäpalkinto
• Teemaverkostot

• Krematoriotyön turvallisuus
• Aikaisemmat verkostot:

• Työhyvinvoinnin johtamisen 
oppimisverkosto

• Aktiivisen tuen oppimisverkosto
• Kirkonkellon Työelämä-blogit
• Facebook: Kirteko – Kirkon työelämäohjelma
• Twitter: Kirteko
• Kehittämisen idut



Tukea seurakuntalähtöiseen kehittämiseen -
KiT ja kirkon pääsopijajärjestöt toimijana
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KIRKON¤
KOULUTUSKESKUS

Työn ja työelämän 
kehittämisohjelma?



Verkoston toiminta

MIKSI?
• Työturvallisuuden parantamiseksi omalla työpaikallasi

• Tapaturmia on edelleen paljon kirkon toimialalla 
• Vuosittain 700 tapaturmaa, jotka yleisimmin sattuu seurakunta-, 

kiinteistö– ja puutarhatyöntekijöille (Tapaturmavakuutuskeskus 
TVK) 

MITÄ TEKEMÄSSÄ?
• Kehittämässä krematorioiden työturvallisuuteen liittyviä asioita, 

joita krematorioissa työskentelevät haluavat ratkoa ja joihin 
kaipaavat verkoston tukea

MISSÄ? 
• Sovitaan paikoista verkoston tapaamisissa 

• Tavoitteen kannalta soveltuvissa tiloissa
• Kyläilyn periaatteella
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Verkoston toiminta

• Verkosto koottu krematorioissa työskentelevistä (n. 60)
– Tyytyväinen, aktiivinen ja innostunut vastaanotto ja 

osallistuminen toimintaan
– Keskusteleva ryhmäytyminen saatu heti käyntiin 

• Toteutettu 4 työpajaa (+ 5. työpaja 19.11.2019)
– Tuotettu nykytilakuvaus krematorioiden työturvallisuuteen liittyvistä 

haasteista
– Valittu niistä kehitettävät aiheet
– Tuotettu valittuihin aiheisiin toteutusideoita (70) ryhmätyöskentelyssä 
– Toteutussuunnitelmia pienryhmissä
– Valmennettu osallistujien taitoja vaarojen tunnistamiseen ja riskien 

arviointiin 
– Tuettu kehittämistyön alulle laittamista osallistavin menetelmin
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Mikä askarruttaa, harmittaa, ei toimi?
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Mikä innostaa, toimii 
hyvin, ilahduttaa, on 
helppoa, sujuu 
ongelmitta
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Ristiin arviointi valittujen kriteerien pohjalta

• Valitaan sellaiset, joihin halutaan ensisijassa 
kohdistaa toimenpiteitä 

1. koskettaa omaa tilannetta
2. ei maksa paljoa

• Jokaisella käytettävissä neljä (IIII) ääntä, joista 
yhden saa laittaa omaan 

Tulos 20.9.2018
1. Hyvä henkilökunta – Halutaan tehdä työ hyvin
2. Krematorion uunin tekninen tuki 

ongelmatilanteissa ontuu à nopea avun saanti
3. Koneiden ja laitteiden toimintavarmuus
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Verkoston toiminta

MILLOIN
• 2 työpajaa vuonna 2018 
• 3 työpajaa vuonna 2019 
• Itsenäiset verkostotapaamisten toteutukset 

krematorioissa

MITEN
• Yhdessä tekemällä
• Ulkopuolisten ammattilaisten ohjaamana
• Osallistavilla menetelmillä toteutettuna
• Taitoja valmentaen

MILLÄ RESURSEILLA
• Kirteko-ohjelman tuella vuosina 2018 ja 2019
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5*MIKSI -harjoitus
Oireiden hoidon 
sijaan tavoite on 

löytää juurisyy: mikä 
aiheuttaa 

paineenvaihtelun?



Työskentely 1/2 

• Työskentely työpajoissa siten, että mahdollisuus tutustua mahdollisimman moniin (ryhmäytyminen)
• Toteutussuunnitelmien käsittely pienryhmissä
• Pienryhmäharjoitus, kuormitustekijöiden vähentäminen
– Yksitoikkoinen työ à vuorottaminen, radio, äänikirjat, taukojumppa, liikunta- ja kulttuurisetelit
– Yksintyöskentely à työpari, tauolla työkaverin kanssa kahville, näköyhteys/videovalvonta, automaattinen 

arkun sisäänvienti, ”kuolleen miehen kytkin”
– Jatkuvat keskeytykset à asiakaspalveluajat (uurnan luovutus, puhelinpalvelu), lisämiehitys (työnkierto), 

tehtävien jako useammalle, tiedotuksen oikea kohdentaminen (hautureiden tiedote, 
verkkosivut/yhteystiedot), uunin toimintakunto (huolto); luovutusajanvaraus Katrinaan

– Kohtuuton aikapaine työssä à tyky-toiminta, rentoutus ja työstä irrottautuminen
– Huono tiedonkulku à yhteistyön parantaminen (palaverit säännöllisesti/tarpeen vaatiessa), oma 

aktiivisuus ottaa selvää, vieraat kielet (englanti, saksa)
– Jatkuva valppaana oleminen à päällekkäiset prosessit pois, tilat rauhoitetaan muusta toiminnasta, 

vainajien merkintä kulkee tuhkausprosessin eri vaiheissa, puhelut (myös työkaverit soittavat), työnkierto, 
tauotus, työhygienia, osaavat sijaiset, tehtävänkuvat

– Työn laadulliset vaatimukset à tiedon käsittelyn parantaminen, tietojen rekisteröinti, tuhkausjärjestys, 
työnjako, koulutus, yhteydet laitetoimittajaan

– Työn identiteettiin liittyvät kuormitukset à -
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Työskentely 2/2

• Asiantuntijapuheenvuoroja:
– Hautauslupa ja vainajan säilytys à asetusmuutos kuolemansyyn selvittämisestä; Harri Palo/Kirkkohallitus
– Henkinen työkuormitus; Miia Salonen/Terhokoti

– Psykososiaalinen kuormitus; miten krematorioissa valmennetaan henkisesti kuormittavaan työhön ja miten voidaan vaalia 
ilmapiiriä, jossa asioita on lupa ottaa puheeksi? Seija Moilanen/TTK

• 5. työpaja 19.11.2019/ 
– Hautauslupaan ja tuhkan luovuttamiseen liittyvien ongelmien vähentäminen käytäntöjä yhtenäistämällä
– Teams: Krematoriotyön yhteinen työtila
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Teams-työtila
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Kehittämisen vaiheet 
verkostossa

1. Päätös 
kehittämisestä

2. Analysointi

3. Suunnittelu4. Toteutus

5. Arviointi

Punninta 20.9.2018Odotukset 20.9.2018

Ideointi 27.11.2018

Toteutettavat aiheet 7.2.2019 

Hankkeen
päätös

19.11.2019
Jyväskylässä!

Työpaja 8.5.2019



Ajankohtaista Kirtekossa
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Jaetaan parhaita seurakuntien 
työelämäkäytäntöjä

15 31.12.2019

evl.fi/plus Kehittämisen idut -sivuilla

https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/tyoelaman-kehittaminen/kehittamisen-idut


Tulevaisuuden työelämätaidot 

• Valmennus verkossa sijaitsevalla oppimisalustalla 
– avoin kaikille kirkossa töissä oleville 30.9.2019-30.9.2021
– koostuu moduuleista ja luvuista, joista työntekijät/ esimiehet voivat 

koota itselleen tai koko työyhteisölle/tiimille sopivan paketin
– moduulit: oman motivaation johtaminen; työn sujuvuus ja oman 

jaksamisen johtaminen; kommunikaatio ja vuorovaikutustaidot
– linkki oppimisalustalle ev.lut.kirkon intrassa  Sakastissa
– ainakin tänä syksynä osallistujille maksutonta
– hyödynnettävissä koulutuksissa (koulutussuunnitelma) ja työyhteisön 

kehittämisessä
• Yhteistyökumppani ja käytännön toteutuksesta vastaava 

taho Filosofian Akatemia

16 31.12.2019

https://sakasti.fi/tyoelama/tyoelamataidot/
https://filosofianakatemia.fi/


Linkkejä ja yhteystietoja
• Kirtekon facebook-ryhmä

(623 jäsentä)
ja twitter-tili
#Kirteko, #Kehittämisenidut 
#Työelämätaidot

• Evl.fi/plus: Kirkon työelämä 2020 - ja 
Kehittämisen idut- sivut

• Tulevaisuuden työelämätaidot –
verkkovalmennuksen linkki 
ev.lut.kirkon intra eli Sakasti

• Kirkon työelämä 2020 –blogit 
Kirkonkellossa

• KiT:n ja järjestöjen omat 
viestintäkanavat mm. uutiskirje
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https://www.facebook.com/groups/942693299155615/
https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirkon-tyoelama-2020/verkostotapaamiset/2019
https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kehittamisen-idut
https://sakasti.fi/tyoelama/tyoelamataidot/
https://www.kirkonkello.fi/kirkon-tyoelama-2020/
https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/uutiskirjeet

