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KYRKOSTYRELSENS BESLUT OM EXAMINA SOM FÖRUTSÄTTS AV VISSA TJÄNSTEINNEHAVARE I ANDLIGT ARBETE

Kyrkostyrelsen har vid sitt möte den 24 januari 2017 fattat beslut om vilka examina som ska krävas av
vissa tjänsteinnehavare i andligt arbete (nedan behörighetsbeslutet). Beslutet träder i kraft i början av
september 2017. Det tillämpas på tillsättningsprocesser som inleds efter att beslutet har trätt i kraft.
Genom beslutet fastställs krav på examina och studier som är bindande för församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna och som omfattar innehavare av följande tjänster:
-

diakonitjänst och tjänsteinnehavare med huvudsaklig uppgift inom diakonin
ungdomsarbetsledare och tjänsteinnehavare med huvudsaklig uppgift inom ungdomsarbetet
ledare för barnverksamhet
ledare för mission och internationellt arbete, missionssekreterare
familjerådgivare, chef för familjerådgivningscentral.

Beslutet tillämpas när man anställer en person i ett tills vidare gällande tjänsteförhållande. En person
kan anställas i ett tidsbegränsat tjänsteförhållande utan beaktande av behörighetsbeslutet, om arbetsgivaren av grundad anledning beslutar så (KL 6 kap. 14 §). Detta kan gälla till exempel en situation där
man omedelbart behöver få någon som sköter uppgiften, men det inte finns personer som uppfyller behörighetsvillkoren att tillgå. I allmänhet gäller det då skötsel av ett vikariat eller en vakant tjänst.
Behörighetsbeslutet har publicerats i Kyrkans författningssamling, nr 124. I detta cirkulär går vi igenom
innehållet i och motiveringarna till beslutet. Kyrkostyrelsens och biskopsmötets alla gällande bestämmelser om vilka examina som krävs av tjänsteinnehavare kommer under detta år att samlas på sidan
Sacrista/Arbetsgivarna. Där kommer också att läggas upp exempel på hur behörighetsbeslutet används i
platsannonser.
Närmare upplysningar vid behov: e-post kit(at)evl.fi, växelns telefonnummer 09-1802 442/juristen Timo
von Boehm eller förhandlingschef Oili Marttila.

1. Beslutets syfte och mål
I behörighetsbeslutet utgår man från att samhällets utbildningssystem ger den kompetens som krävs i
tjänster och uppgifter i församlingar och kyrkliga samfälligheter och att den kompetens som förutsätts
för behörighet till tjänster i kyrkan kan jämställas med den kompetens som krävs för motsvarande reglerade yrken hos kommuner och andra serviceproducenter. Syftet med behörighetsbeslutet är också att för

de statliga undervisningsmyndigheterna och högskolorna motivera evangelisk-lutherska kyrkans kvantitativa och kvalitativa utbildnings- och kompetensbehov. Beslutet understryker också att församlingarna
och de kyrkliga samfälligheterna är trovärdiga avtalspartner att ingå avtal om köpta tjänster eller samarbete med och som anordnare av tjänster avsedda för församlingsmedlemmar.

2. De viktigaste ändringarna
Behörighetsbeslutet är i stil med tidigare beslut av biskopsmötet eller Kyrkostyrelsen knutet till yrkesbeteckningar, i detta fall ledare för barnverksamheten, ledare för mission och internationellt arbete och
missionssekreterare samt familjerådgivare och chef för familjerådgivningscentral. Nytt är att beslutet i
fråga om diakoni och ungdomsarbete utöver de nämnda tjänsterna (diakonitjänst, ungdomsarbetsledare)
även gäller tjänsteinnehavare med huvudsaklig uppgift inom diakonin/ungdomsarbetet. Exempelvis tilllämpas examens- och studiekraven för ungdomsarbetsledare (2 § i beslutet) när församlingen tillsätter
en tjänst där uppgiften består av 40 % ungdomsarbete, 40 % diakoni och 20 % annat arbete och det är
fråga om församlingens ungdomsarbete i sin helhet.
Nytt är också att beslutet utöver den traditionella missionssekreterartjänsten reglerar examina och studier
som ska krävas av ledare för mission och internationellt arbete. Det har ansetts motiverat att lägga till
denna beteckning på grund av förändringarna i uppgifterna och omvärlden. Ytterligare en nyhet är att
även lämplig högskoleexamen ger behörighet för de här tjänsterna. Med lämplig högskoleexamen avses
bland annat teologie kandidat- eller teologie magisterexamen.
De examina och studier som fastställs i beslutet motsvarar i huvudsak biskopsmötets tidigare beslut.
Vissa justeringar har gjorts i formuleringarna för de teologiska studierna, kyrkans och församlingarnas
arbete och respektive tjänsts specialområde (minst 90 studiepoäng). De studier som ska ingå i examen
för en ledare för kyrkans barnverksamhet har kompletterats med studier med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik som ger behörighet som barnträdgårdslärare (minst 60 studiepoäng). Av
en familjerådgivare och en chef för en familjerådgivningscentral krävs nu specialiseringsutbildning för
familjerådgivare arrangerad av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland alternativt bindande löfte att avlägga dessa studier på minst 60 studiepoäng. Dessa ändringar motsvarar i princip gällande praxis.
Den måttenhet som används i beslutet är som tidigare de europeiska universitetens och högskolornas
ECTS-studiepoäng (European Credit Transfer and Accumulation System) enligt Bolognaavtalet.

3. Beslutets innehåll i detalj
3.1 Diakonitjänst och tjänsteinnehavare med huvudsaklig uppgift inom diakonin
I beslutet (1 §) fastställs de examina och studier som krävs för en innehavare av en diakonitjänst eller en
tjänsteinnehavare som huvudsakligen arbetar med diakoni i en församling eller kyrklig samfällighet.
När församlingen eller samfälligheten bedömer att man behöver en tjänsteinnehavare för diakoniarbetet,
avgör man i inledningsskedet av anställningsprocessen huruvida tjänsten huvudsakligen består av diakoni. Om så är fallet ska man förutsätta den examen och de studier som anges i beslutet.
De examina och studier som anges i beslutet motsvarar de som fastställdes i biskopsmötets motsvarande
beslut 13.9.2005 och kyrkostyrelsens beslut 8.12.2015.

De examina som ger behörighet för en diakonitjänst och som förutsätts av en tjänsteinnehavare med
huvudsaklig uppgift inom diakonin är yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området,
socionom (YH), som omfattar minst 210 studiepoäng och yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det
sociala området, sjukskötare (YH), som omfattar minst 240 studiepoäng.
Examen ska inkludera minst 90 studiepoäng teologiska studier och studier som berör arbetet i församlingarna och kyrkan samt diakonin. Studierna indelas i fyra substansområden, varav tre fokuserar på
diakoni. Studierna är:
1. Teologiska studier som ger insikter i Bibeln, den kristna tron och kyrkans andliga liv, minst 20 studiepoäng
2. Yrkesstudier i diakoni, minst 40 studiepoäng
3. Heltidspraktik inom diakonin, minst 15 studiepoäng, varav minst 12 studiepoäng i en församling eller
kyrklig samfällighet inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
4. Lärdomsprov i diakoni, minst 15 studiepoäng.
De studier som krävs ingår i princip i yrkeshögskolorna Diakonias och Novias yrkeshögskoleexamen
inom hälsovård och det sociala området, socionom (YH) och i Diakonias yrkeshögskoleexamen inom
hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH).

3.2 Ungdomsarbetsledartjänst och tjänsteinnehavare med huvudsaklig uppgift inom ungdomsarbetet
I beslutet (2 §) fastställs de examina och studier som krävs för en innehavare av en ungdomsarbetsledartjänst eller en tjänsteinnehavare som huvudsakligen arbetar med ungdomsarbete i en församling eller
kyrklig samfällighet.
När församlingen eller samfälligheten bedömer att man behöver en tjänsteinnehavare för ungdomsarbetet, avgör man i inledningsskedet av anställningsprocessen huruvida tjänsten huvudsakligen består av
ungdomsarbete. Om så är fallet ska man förutsätta den examen och de studier som anges i beslutet.
De examina och studier som anges i beslutet motsvarar i praktiken de som fastställdes i biskopsmötets
beslut 13.9.2005 om behörighet för tjänst som ungdomsarbetsledare.
De examina som ger behörighet för en ungdomsarbetsledartjänst och som förutsätts av en tjänsteinnehavare med huvudsaklig uppgift inom ungdomsarbetet är yrkeshögskoleexamen på minst 210 studiepoäng inom social- och hälsovården, socionom (YH) och yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska
området på minst 210 studiepoäng, samhällspedagog (YH).
Examen ska inkludera minst 90 studiepoäng teologiska studier och studier som berör arbetet i församlingarna och kyrkan samt kyrkans fostran och ungdomsarbete. Studierna indelas i fyra substansområden,
varav tre fokuserar på kyrkans fostran och ungdomsarbete. Studierna är:
1. Teologiska studier som ger insikter i Bibeln, den kristna tron och kyrkans andliga liv, minst 20 studiepoäng
2. Yrkesstudier i kyrkans fostran och ungdomsarbete, minst 40 studiepoäng
3. Heltidspraktik inom kyrkans fostran och ungdomsarbete, minst 15 studiepoäng, varav minst 12 studiepoäng i en församling eller kyrklig samfällighet inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

4. Lärdomsprov i kyrkans fostran och ungdomsarbete, minst 15 studiepoäng.
De studier som krävs ingår i princip i yrkeshögskolorna Diakonias och Novias yrkeshögskoleexamen
inom hälsovård och det sociala området, socionom (YH) och i yrkeshögskolan Centrias yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området, samhällspedagog (YH).

3.3 Tjänst som ledare för barnverksamheten
I beslutet (3 §) fastställs de examina och studier som krävs för en tjänst som ledare för en församlings
eller samfällighets barnverksamhet. Bestämmelsen är knuten till tjänstebeteckningen och gäller tjänster
som inrättats med beteckningen ledare för kyrkans barnverksamhet. Församlingarna och samfälligheterna kan tillämpa de krav som anges i beslutet också på tjänster som inrättats med en annan beteckning.
De examina och studier som anges i beslutet motsvarar i praktiken de som fastställdes i biskopsmötets
beslut 5.12.2011 om behörighet för tjänst som ledare för kyrkans barnverksamhet.
Den examen som ger behörighet som ledare för kyrkans barnverksamhet är en yrkeshögskoleexamen
inom social- och hälsovårdsbranschen, socionom (YH), som omfattar minst 210 studiepoäng. Examen
ska inkludera studier med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik som ger behörighet
som barnträdgårdslärare (minst 60 studiepoäng) och teologiska studier och studier som berör arbetet i
församlingarna och kyrkan samt kyrkans småbarnspedagogik (minst 90 studiepoäng). Studierna indelas
i fyra substansområden, varav tre fokuserar på kyrkans fostran och i synnerhet kompetensen inom småbarnspedagogik. Studierna är:
1. Teologiska studier som ger insikter i Bibeln, den kristna tron och kyrkans andliga liv, minst 20 studiepoäng
2. Yrkesstudier i kyrkans fostran och i synnerhet kyrkans småbarnspedagogik, minst 40 studiepoäng
3. Heltidspraktik inom kyrkans småbarnspedagogik, minst 15 studiepoäng, varav minst 12 studiepoäng
i en församling eller kyrklig samfällighet inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
4. Lärdomsprov inom kyrkans småbarnspedagogik, minst 15 studiepoäng.
De studier som anges i beslutet ingår i princip i yrkeshögskolan Diakonias yrkeshögskoleexamen inom
hälsovård och det sociala området, socionom (YH).

3.4 Tjänst som ledare för mission och internationellt arbete eller tjänst som missionssekreterare
I beslutet (4 §) fastställs de examina och studier som krävs för en tjänst som ledare för en församlings
eller samfällighets mission och internationella arbete och en missionssekreterartjänst. Bestämmelsen är
knuten till tjänstebeteckningen och gäller tjänster som inrättats med beteckningen ledare för mission och
internationellt arbete eller missionssekreterare. Församlingarna och samfälligheterna kan tillämpa de
krav som anges i beslutet också på tjänster som inrättats med en annan beteckning.
Examens- och studiekraven är desamma för båda tjänsterna. Av tjänsteinnehavaren förutsätts sådan examen som krävs av en innehavare av en diakonitjänst, en ungdomsarbetsledare, en tjänsteinnahavare
som huvudsakligen arbetar med diakoni/ungdomsarbete eller en ledare för församlingens barnarbete och,
inkluderat i denna examen eller separat avlagt, yrkeshögskolestudier i mission och internationell diakoni

som omfattar minst 8 studiepoäng Dessa examina och studier motsvarar i praktiken de som fastställdes
i biskopsmötets beslut 13.9.2005 om behörighet för tjänst som missionssekreterare.
Nytt jämfört med tidigare är att man till tjänsten också kan utse en person som har en lämplig högskoleexamen. I så fall krävs inte minst 8 studiepoäng inom mission och internationell diakoni. Med lämplig
högskoleexamen avses bland annat teologie kandidat- eller teologie magisterexamen.

3.5 Tjänst som familjerådgivare och som chef för en familjerådgivningscentral
I beslutet (5 §) fastställs de examina och studier som i församlingar och kyrkliga samfälligheter krävs
för en tjänst som familjerådgivare eller chef för en familjerådgivningscentral. Bestämmelsen är knuten
till tjänstebeteckningen och gäller tjänster som inrättats med beteckningen familjerådgivare eller chef
för familjerådgivningscentral. Församlingarna och samfälligheterna kan tillämpa de krav som anges i
beslutet också på tjänster som inrättats med en annan beteckning.
Beslutets krav på högre yrkeshögskoleexamen motsvarar den examen som fastställdes i biskopsmötets
beslut 12.2.2003 om behörighet för tjänst som familjerådgivare eller chef för en familjerådgivningscentral.
Nytt är att tjänsteinnehavare ska ha avlagt eller i enlighet med 6 kap. 14 § förbinda sig till att avlägga
specialiseringsutbildning för familjerådgivare arrangerad av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, som
omfattar minst 60 studiepoäng. Med stöd av de tidigare bestämmelserna har man inte ansett sig kunna
inkludera specialiseringsutbildningen i biskopsmötets beslut, även om praxis har varit att man förutsätter
det. De gällande bestämmelserna i kyrkolagen möjliggör detta.

4. Ikraftträdande
Beslutet träder i kraft i början av september 2017. Det tillämpas på tillsättningsprocesser som inleds efter
att beslutet har trätt i kraft. En tjänsteinnehavare som sköter en tjänst med stöd av biskopsmötets eller
Kyrkostyrelsens beslut eller en tjänst för vilken församlingen eller samfälligheten har kunnat besluta om
behörigheten är fortsättningsvis behörig att sköta sin tjänst.
Till en fast tjänst som blir vakant efter att det nya beslutet trätt i kraft kan man endast välja en person
som har den examen och de studier/den utbildning som fastställs i beslutet eller en examen som enligt
biskopsmötets/Kyrkostyrelsens tidigare beslut gett behörighet för tjänst för diakonin, ungdomsarbetsledartjänst, tjänst som ledare för barnverksamhet eller missionssekreterartjänst.
Om den nuvarande innehavaren av en tjänst som familjerådgivare eller chef för familjerådgivningscentralen inte har den specialutbildning som anges i beslutet och söker en annan tjänst som familjerådgivare
eller chef för en familjerådgivningscentral ska han eller hon avlägga eller förbinda sig till att avlägga
specialiseringsutbildningen för att fylla behörighetsvillkoren.
Genom beslutet upphävs Kyrkostyrelsens beslut av den 8 december 2015 om examina som krävs för en
tjänst för diakonin. Observera att Kyrkostyrelsens beslut från samma datum om examen som krävs för
kantorstjänst fortfarande gäller och att biskopsmötet fortsättningsvis ger närmare föreskrifter om vilken
examen som krävs av den som söker en präst- eller lektorstjänst (KL 21 kap. 2 §).

5. Intyg över examen eller studier
Den examen eller de studier som avses i behörighetsbeslutet visas med ett betyg som utfärdats av högskolan. Högskolorna ansvarar själva för hurdana betyg de utfärdar. Det är ändamålsenligt att fortsätta
nuvarande praxis att det på examensbeviset antecknas vilken tjänst examen ger behörighet för enligt
Kyrkostyrelsens beslut. Kyrkostyrelsen utfärdar betyg över specialiseringsutbildningen för familjerådgivare.
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