Kirkolliskokous päätti antaa kirkkohallitukselle tehtäväksi
1. kehittää seurakuntien henkilöstön rekrytointia, koulutusta ja osaamista niin, että se antaa
nykyistä enemmän valmiuksia monialaiseen työhön, seurakuntalaisten kohtaamiseen,
vapaaehtoistyön rekrytointiin ja johtamiseen sekä viestintään;
2. kartoittaa ja purkaa vapaaehtoistyöhön ja seurakuntalaisten oma-aloitteiseen toimintaan
liittyvät esteet mahdollisine säädösmuutosesityksineen kirkolliskokoukselle;
3. kehittää johtamista kirkossa niin, että johtajat ottavat huomioon johtajuuden hengellisen
luonteen, vapaaehtoistyön johtamisen sekä palkatun ja vapaaehtoistoimijoiden hengellisen
identiteetin tukemisen;
4. tehdä kirkolliskokoukselle selvitys siirtymisestä virkasuhteista työsopimussuhteisiin,
johtamistehtävien määräaikaisuudesta, työaikajärjestelyistä ja tehtäväkierrosta;
5. valmistella aiempaa paremmat edellytykset työntekijöiden palkkaamiseen yli
seurakuntarajojen ja tehdä asiasta tarpeelliset säädösmuutosesitykset kirkolliskokoukselle;
6. parantaa
piispainkokouksen
kanssa
seurakuntien
jumalanpalvelusyhteisöiden toimintaedellytyksiä;

sisällä

toimivien

7. tehdä kirkolliskokoukselle esitys siitä, miten seurakuntalainen voi säilyttää seurakunnan
jäsenyyden, kun henkilö muuttaa seurakuntayhtymän sisällä toisen seurakunnan alueelle;
8. kehittää nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta kirkon hallinnon kaikilla tasoilla;
9. valmistella suunnitelma kirkkotilojen kehittämisestä yhteisön keskuksiksi yhteistyössä
museoviraston kanssa;
10. tehdä kirkolliskokoukselle esitys hiippakuntajaon tarkistamisesta niin, että se vastaa
maakuntarajoja, mutta ei kasvata hiippakuntien määrää;
11. tehdä kirkolliskokoukselle esitys hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisesta ja niille
kuuluvien tehtävien hoitamisesta sekä hiippakuntahallinnon synodaalisuuden turvaamisesta;
12. tehdä kirkolliskokoukselle esitys alistusasioiden karsimisesta kodifiointiprosessi huomioon
ottaen ja tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen konsultointi- ja koulutusmahdollisuuksien
vahvistamisesta ko. asioissa;
13. tehdä kirkolliskokoukselle selvitys virka- ja hallintoterminologian uudistamisesta;
14. lisätä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkkohallituksen välistä vuorovaikutusta esimerkiksi
työnkiertojärjestelmän avulla ja muilla mahdollisilla keinoilla;
15. laatia yhdessä hiippakuntien kanssa kirkolliskokoukselle Kirkon kehittämispalveluiden
rakenteesta ja toimintatavoista jatkoselvitys, jossa otetaan huomioon myös muut
Kirkkohallituksen osastot, seurakuntien ja hiippakuntien näkökulma sekä kirkkoon kiinteästi
kytköksissä olevat seurakuntien palvelujärjestöt, lähetysjärjestöt, herätysliikkeet ja erilaiset
kirkolliset yhtiöt ja säätiöt;

16. valmistella esitys keskusrahastomaksun pienentämisestä yhdellä prosenttiyksiköllä ja
selvittää tämän vaikutukset seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja kirkon
keskushallinnon toimintaedellytyksiin; ja
17. esittää marraskuussa 2017 kokoontuvalle kirkolliskokoukselle ilmoitusasiana tarkempi
suunnitelma aikatauluineen tulevaisuusvaliokunnan mietinnön perusteella hyväksyttyjen,
kirkkohallituksen toimenpiteitä edellyttävien ponsien eteenpäin viemisestä.
Lisäksi kirkolliskokous antoi puhemiesneuvostolle tehtäväksi kehittää kirkolliskokouksen
kokoustyöskentelyä Kirkon tulevaisuuskomitean mietinnön esitysten pohjalta.

