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TYÖTÄ PANDEMIAN KESKELLÄ

Kansliapäällikön katsaus
Vuosi 2020 jää historiaan koko yhteiskunnassa monella tapaa. Vuoden alussa
kukaan tuskin osasi aavistaa, mitä Covid-19-pandemia toisi tullessaan. Pandemian keskellä, erityisesti poikkeusolojen aikana, kirkkohallituksen rooli koordinoivana toimijana vahvistui. Seurakuntien koronarajoituksiin liittyvät ohjeistukset käsiteltiin kootusti Kirkkohallituksen koronaryhmässä. Koronaryhmän
ohjeistukset päätyivät nopeasti kapitulien kautta seurakuntiin ja näin ollen tieto
oli yhtäaikaisesti kaikkien saatavilla. Myös hyvät ja toimivat yhteydet valtionhallintoon korostuivat koronapandemian keskellä. Yhteiskunnan puolelta kirkon
työtä korona-aikana arvostettiin laajasti. Tästä yhtenä konkreettisena esimerkkinä
on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 4,4 miljoonan euron erityisavustus
seurakuntien diakoniatyön tukemiseen.
Korona-aikana otettiin valtava digiloikka niin seurakunnissa, tuomiokapituleissa kuin Kirkkohallituksessakin. Pandemian aikana etätyön määrä on kasvanut merkittävästi ja tulevaisuudessa etätyön tekeminen lienee yhä keskeisemmässä roolissa osana Kirkkohallituksen työkulttuuria. Uusien työtapojen lisäksi
koulutuksia, seminaareja ja neuvottelupäiviä järjestettiin onnistuneesti etänä.
On merkittävää, että poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta perustyön ohella
pystyttiin jatkamaan laajoja ajankohtaisia hankkeita, esimerkiksi kirkkolakiesityksen jatkovalmistelua. Paljon uutta innovoitiin muuttuneiden olosuhteiden
keskellä.
Koronaviruksen tuomaan taloudelliseen epävarmuuteen reagoitiin kirkkohallituksessa esittämällä kirkolliskokoukselle erillistuen myöntämistä sekä seurakunnille että kirkollisille järjestöille. Kirkolliskokouksen päätöksellä seurakunnille
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jaettiin koronatukea yhteensä kolme miljoonaa euroa ja järjestöille miljoona
euroa. Jaettu avustus ei kata kaikkia menetyksiä, mutta tukee osaltaan kirkon
kentän selviytymistä.
Kirkolliskokouksen tulevaisuustoimeksiantoja toteuttava Suunta-hanke päättyi kertomuskauden lopussa. Sen pohjalta jatkuvat vielä rakenteelliset muutokset ja uusien yhteistyötapojen ja -verkostojen toteuttaminen. Tavoitteena on
selkeyttää ja vahvistaa kirkkohallituksen roolia seurakuntien tukijana ja kirkon
yhteisten tehtävien hoitajana.
Tuleviin vuosiin sisältyy kirkkohallituksen näkökulmasta monia haasteita,
mutta myös mahdollisuuksia. Syyskuussa 2020 hyväksytty Ovet auki – Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026 antaa hyvän pohjan kurottautua kohti tulevaa yhdessä uutta etsien. Sen pohjalta kirkkohallitus kirjoittaa oman strategiansa, jolla määritellään työn suunnat ja painopisteet tuleviksi
vuosiksi.
Pekka Huokuna,
kansliapäällikkö
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2

KIRKKOHALLITUKSEN STRATEGIA JA
TULOSKORTIT

Toivo: Vahvistamme luottamusta tulevaisuuteen
Kuva: Aarne Ormio
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2.1

Kirkkohallituksen strategia vuoteen 2020

Hyväksytty kirkkohallituksen täysistunnossa 20.1.2015
Kirkkohallituksen tehtävä
Hoidamme kirkon yhteisiä tehtäviä kotimaassa ja kansainvälisesti. Vaikutamme
yhteiskunnassa tuoden esiin kirkon sanomaa ja arvoja. Tuemme seurakuntia
muuttuvassa toimintaympäristössä.
Kirkkohallituksen arvot
Usko: Liitymme maailmanlaajaan Kristuksen kirkkoon ja sen uskoon.
Toivo: Vahvistamme luottamusta tulevaisuuteen.
Rakkaus: Toimimme vuorovaikutteisesti, vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti.
Kirkkohallitus vuonna 2020
Olemme muutoksen keskellä yhteistyöhakuinen seurakuntien palvelija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.
Kirkkohallituksen strategiset painopisteet
Nostamme kirkon sanoman esiin
Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä seurakuntien
ja muiden toimijoiden kanssa monikanavaisesti.
Kohtaaminen koskettaa
Keräämme järjestelmällisesti palautetta suunnitelmistamme ja työstämme.
Vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme
työnjakoa.
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Rakastamme lähimmäistä
Edistämme heikoimmassa asemassa olevien ja kestävän kehityksen puolesta tehtävää työtä kirkossa.
Arvostamme jäsenyyttä
Selvitämme keinoja helpottaa kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden
toteutumista kirkossa.
Katso myös
https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/strategiat/kohtaamisen-kirkko

2.2

Tuloskorttien lukuohje

Kirkkohallituksen strategiaan pohjautuvat osastojen ja erillisyksiköiden tavoitteet on asetettu toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyneissä tuloskorteissa.
Näiden tavoitteiden toteutumista taas arvioidaan vuosikertomuksessa.
Tavoitteiden toteutumista kuvataan tuloskortissa liikennevalojen väreillä.
Vihreä väri kuvaa sitä, että tavoite on saavutettu. Keltainen väri taas kertoo siitä,
että tavoite on saavutettu osittain. Punaista väriä käytetään silloin, jos tavoite
on jäänyt kokonaan saavuttamatta. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehtyä työtä
kuvataan tuloskortin alla olevassa tekstiosuudessa.
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3.1

KIRKON YHTEINEN TOIMINTA:
KIRKKOHALLITUS
Erillishankkeet

Kirkkohallituksen arkistoaineistojen digitointihanke oli kiivaimmillaan vuonna
2020.
Kuva: Aarne Ormio
9

Kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjausten toteuttaminen
Kirkolliskokous päätti 4.5.2017 käsitellessään tulevaisuusvaliokunnan mietintöä
1/2017 antaa kirkkohallitukselle 17 kirkon tulevaisuuteen liittyvää toimeksiantoa. Suurin osa toimeksiannoista on toteutettu vuosina 2017–2019 ja niistä
löytyvät tarkemmat tiedot edellisestä vuosikertomuksesta. Tässä yhteydessä esitetään kaksi tulevaisuustoimeksiantoa (nro 5 ja 7), jotka ovat jatkuneet vuonna
2020.
5. Valmistella aiempaa paremmat edellytykset työntekijöiden palkkaamiseen yli
seurakuntarajojen ja tehdä asiasta tarpeelliset säädösmuutosesitykset kirkollis
kokoukselle;
•

Selvitystyö jatkui vuonna 2020. Seurakuntien asema itsenäisenä työnantaja
on vahva, joten säädösmuutoksin tällaista tavoitetta on käytännössä mahdotonta toteuttaa, jollei muuteta olennaisesti seurakuntien nykyistä itsehallinnollista asemaa. Sopimalla toteutetut erilaiset ratkaisut seurakuntarajojen
yli tapahtuviin palkkaamisiin ovat mahdollisia jo nyt.

7. Tehdä kirkolliskokoukselle esitys siitä, miten seurakuntalainen voi säilyttää
seurakunnan jäsenyyden, kun henkilö muuttaa seurakuntayhtymän sisällä toisen
seurakunnan alueelle;
•

Eduskunnan hallintovaliokunnan vaade kirkkolain uudelleenkirjoittamisesta aiheutti säädöshankkeiden aikataulutuksen uudelleen arvioinnin
kevään 2020 aikana. Vuoden 2020 hankkeet siirtyivät vuodella eteenpäin.
Siten esiselvitys lainsäädäntöhankkeen vaikutuksista seurakuntien edustuksellisuuteen, jäsenten yhdenvertaisuuteen ja seurakuntien talouteen
pyritään toteuttamaan vuoden 2021 aikana. Esiselvityksen valmistuttua
linjataan lainsäädäntöhankkeen sisältöä.

10

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;
•

Kertomusvuonna päättyi kaksivuotinen Suunta-hanke, joka on ollut varsin
merkittävä Kirkkohallituksen tulevaisuutta luotaavaa kokonaisuus. Suuntahanke jakautui kuuteen osa-alueeseen: Nelikenttä-projekti, Kehityspalvelut, Toiminnallisen osaston suunta, Viestinnän suunta, Muutoksen tuki
ja Kirkkohallituksen strategia 2021–2026. Hankkeen osaprojekteissa on
valmisteltu erilaisia vaihtoehtoja Kirkkohallituksen tulevaisuuteen. Keskeisimpiä tavoitteita olivat Kirkon kehityspalvelut –erillisyksikön perustamisen valmistelu, Kirkon viestinnän aseman ja tehtävien selvittäminen sekä
kaikkia työntekijöitä koskeva tehtävien uudelleenarviointi ja yhteistyön
tiivistäminen eri osastojen ja yksiköiden välillä.

Valmistelujen edetessä Kirkon kehityspalvelut -erillisyksikön sijaan päädyttiin
ehdottamaan Kirkon tutkimuskeskuksen ja Kirkon koulutuskeskuksen integraatiota. Uusi yksikkö kantaisi nimeä Kirkon tutkimus ja koulutus. Kirkolliskokous ei vielä kertomusvuonna tehnyt integraatioon tarvittavaa ohjesääntömuutosta. Näin ollen asian valmistelu jatkuu vuonna 2021. Mahdollisella
integraatiolla olisi myös vaikutuksia Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston
organisointiin. Viestinnän suunta on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2021.
Suunta-hankkeen löytöjen myötä tulevina vuosina tullaan kiinnittämään
enenevässä määrin huomiota yhteistyön tiivistämiseen Kirkkohallituksen osastojen ja yksiköiden välillä. Tulevaisuudessa tarvitaan nykyistä enemmän uudenlaisia, joustavia työtapoja. Suunta-hankkeen edetessä on käynyt varsin selväksi,
että kirkon kehittämis- ja vaikuttamistoiminnan kannalta tarvitaan aiempaa
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vahvempaa koordinaatiota. Tähän suuntaan pyritään mm. perustamalla vaikuttamis- ja tilannekuvatiimit päätöksenteon ja kehittämisen tueksi.
Kirkon strategian toteuttaminen
Kertomuskauden lopulla valmisteltiin laajaa kirkon strategian toteuttamista
tukevaa kärkihanketta. Päätös asiasta tehtiin kirkolliskokouksessa marraskuussa
2020. Hanke alkaa vuonna 2021 ja koostuu kolmesta osahankkeesta: Millenniaalien kirkko, Digikirkko/Työ verkossa ja Digikirkko/Kipa2.
Kirkkohallituksen arkistoaineiston digitointi
Kirkkohallituksen arkistoaineistojen digitointihanke saatiin päätökseen aikataulussa. Hankkeeseen oli varattu määrärahaa vuosiksi 2018–2020 ja digitoinnit
tehtiin vuoden 2020 loppuun mennessä. Vuoden aikana arkistosta digitoitiin
laajasti päätöksentekoaineistoa ja myös muuta aineistoa, kuten osastojen työryhmä- ja julkaisumateriaalia.
Digitoituja aineistoja vietiin asianhallintajärjestelmä Domukseen. Siirtoohjelmaa ja sen lokia oli tarpeen kehittää vuoden aikana, jotta asiakirjojen virheetön siirtyminen pystyttiin varmistamaan.
Hankkeessa digitoitua aineistoa alettiin hyödyntää laajasti oman talon ja
tutkijoiden tietopalvelussa. Digitoidusta aineistosta oli erityisen suurta hyötyä
koronapandemian aikana, kun tutkijat eivät voineet vierailla arkistossa ja Kirkkohallituksen henkilöstö oli pääosin etätyössä.
Eniten käytettyä aineistoa olivat kirkkohallituksen täysistunnon, kirkolliskokouksen pöytäkirjat ja liitteet, yleiskirjeet, ulkoasiain osaston ja toiminnallisen
osaston pöytäkirjasarjat ja Kirkkohallituksen julkaisut. Sähköisen aineiston
ansiosta paperiarkiston käyttö on vähentynyt huomattavasti.
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Digitoituihin asiakirjoihin pystytään kohdistamaan sähköisiä hakuja. Myös
tämä oli hankkeessa tavoitteena. OCR-tekstintunnistusteknologian (optical
character recognition) avulla tietoa pystytään hakemaan suoraan dokumenttien
sisällöstä eikä pelkästään niiden metatiedoista. Tekstintunnistus edistää näin
huomattavasti digitoitujen aineistojen käytettävyyttä.
Kirkkolain kommentaari
Edellisenä vuotena alkanut kaksivuotinen hanke eteni kertomusvuoden alussa
aikataulussa projektisuunnitelman mukaisesti siten, että kommentaaria ryhdyttiin kirjoittamaan kirkkojärjestyksen osalta. Vuonna 2019 kirkkolakia koskeva
osuus kommentaarista oli saatu valmiiksi.
Kommentaarin ohjausryhmä ehti käsitellä ja hyväksyä valmistuneet kirkkojärjestyksen luvut 1, 3 ja 10 maaliskuun loppuun mennessä, jolloin hanke
jouduttiin keskeyttämään. Hanke keskeytettiin, kun eduskunnan hallintovaliokunnasta tuli yhteydenotto, ettei valiokunta tule hyväksymään vireillä
olevaa kirkkolakiesitystä. Hallintovaliokunta ei pitänyt kirkkolakiehdotuksen
täydentämistä perustuslakivaliokunnan lausunnossaan (PeVL 4/2020 vp) esiin
nostamien viiden säädöskohdan osalta riittävänä toimenpiteenä, vaan edellytti
kirkkolain uudelleen kirjoittamista antamiensa suuntaviivojen pohjalta.
Kirkolliskokoukselle tehtiin esitys, että projektiin varatut määrärahat voitaisiin suunnata uudestaan vuoden 2020 osalta siten, että niillä voitaisiin tukea
kirkkolainsäädännön uudelleenkirjoittamista. Kirkolliskokous hyväksyi esityksen, mikä mahdollisti osaston määräaikaisen juristin palkkaamisen edelleen kertomusvuoden ajaksi sekä uudelleenkirjoittamisesta aiheutuvien käännöskulujen
maksamisen projektista. Uudelleen kirjoitettu kirkkolakiehdotus siihen liittyvine lakeineen sekä uudelleen kirjoitettu kirkkojärjestys valmistuivat lokakuun
alussa.
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Kaste ja kummius
Kaste ja kummius -hanke oli kirkolliskokouksen hyväksymä erillishanke vuosille 2018–2020. Hankkeen tavoitteena oli turvata kasteen asema suomalaisten
perheiden elämässä. Hanke jakautui kuuteen laajaan osa-alueeseen, jotka olivat
kasvun polku, kummiuden tukeminen, tutkimus, viestintä ja vaikuttaminen,
teologia ja monikulttuurisuus sekä jäsenviestintä. Kaste ja kummius –hankkeen
myötä syntyi paljon paikallisia ja valtakunnallisia innovaatioita. Myös kokeilukulttuuri, verkostomainen työote ja sekä–että-ajattelu vahvistuivat hankkeen
myötä. Seuraavassa on kuvattu hankkeen eri osa-alueita vuodelta 2020. Hankkeen laajempi raportti valmistuu kevään 2021 aikana.
Kasvun polku -ryhmä työsti Polku — Vauvasta aikuiseksi seurakunnan yhteydessä -kokonaissuunnitelmanmallin, joka hyväksyttiin joulukuussa
täysistunnossa. Asiakirja julkaistaan vuoden 2021 puolella suomeksi ja ruotsiksi. Mallin kehittämiseen osallistui useita seurakuntia ja niiden työntekijöitä.
Kuulemisten myötä malli laajeni kasvun polusta kaikkia kirkon tehtäväalueita
0–22-vuotiaiden ja heidän perheidensä osalta kattavaksi Poluksi. Asiakirjan
ensimmäinen versio jaettiin avoimesti kommentoitavaksi ja siihen saatiin useita
kymmeniä kirjallisia kehittämispalautteita, joiden pohjalta mallia muokattiin.
Prosessin aikana kerättiin palautetta nuorilta, nuorilta aikuisilta ja perheiltä
useassa eri yhteydessä.
Polku-työvälineitä kehitettiin ja testattiin eri koulutusryhmien kanssa.
Polku-konsultointia pilotoitiin Lapuan hiippakunnassa. Polkuun liittyvien
materiaalien ja koulutusten suunnittelua on koordinoitu yhteistyöverkostossa.
Polun viestintä- ja brändäysryhmä tuotti Polun visuaalisen ilmeen ja viestintäaineistot (julisteet, ppt-pohjat, polun ikäkaudet ja elementit piirroksina) seurakuntien vapaasti käytettäväksi, kun ne rakentavat seurakunnan omaa Polkua.
Jatkosuunnitelma 16–29-vuotiaiden seurakuntayhteyden tukemiseksi
esitettiin aikuinen usko ja jäsenyys -hanke-ehdotuksen muodossa. Ehdotus
14

täydennettiin Millenniaalien kirkko -hankkeeksi ja se sai rahoituksen vuosille
2021–2022 osana kirkon strategian jalkauttamista.
Kummiuden tukemista on tehty kahdesta näkökulmasta: kuinka kirkko
voisi tukea kummeja heidän tärkeässä tehtävässään sekä olla vahvistamassa
kummin ja kummilapsen välistä ystävyyttä. Vuonna 2020 uudistettiin kumminkaa.fi-sivut. Kummiuden brändäysryhmä tuotti kummihaastattelujen pohjalta
kummityöskentelyn mallin seurakuntiin sekä kummikortteja, joita testattiin yli
50 seurakunnassa. Poikkeustilasta johtuen Kummipäivä toteutettiin toukokuussa
virtuaalisesti. Ryhmä tuotti myös Kummin kaa -silmälasit Polkuun eli mallinsi,
miten polkua voi tarkastella ja kehittää kummisuhteen näkökulmasta.
Teologia ja monikulttuurisuus -verkosto piti kastetta ja kummiutta esillä
useissa työryhmissä, koulutuksissa ja seminaareissa. Vuoden 2020 aikana työstettiin Kastetapahtumien toteuttamisesta ohjeistus sekä Nuorten kasteeseen
liittyvä video. Nämä molemmat julkaistaan vuoden 2021 keväällä. Lapsi on
lahja -asiakirja valmisteltiin ohjeistukseksi seurakuntien työntekijöille tilanteisiin, joissa lasta ei voida syystä tai toisesta vauvana kastaa. Asiakirja luovutettiin
piispoille käytettäväksi heidän harkintansa mukaan oman hiippakuntansa työntekijöiden tukena.
Viestinnän ja vaikuttamisen tavoitteena on ollut tuoda esiin kasteen merkitystä ja vahvistaa ristiäisiin ja kummiuteen liittyviä positiivisia mielikuvia
kohderyhmään sopivalla viestintätyylillä ja heidän käyttämissään medioissa.
Vuonna 2020 toteutettiin vertaisvaikuttajakampanja, johon osallistui kuusi
tunnettua somevaikuttajaa useilla postauksillaan. Kasteteemaa nostettiin myös
Iltalehden bannerikampanjalla, jossa jaettiin kastevideota ja kaste.fi-sivun artikkeleita. Kastetilaisuuksien järjestämisestä poikkeusoloissa tuotettiin mediatiedote sekä Kaks plus -median kanssa sisältöjä aiheeseen. Hankkeen innostamina
monet seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovat lähteneet uudistamaan omia kasteeseen liittyviä sisältöjään, mm. verkkosisältöjä, videoita ja esitteitä on uusittu.

15

Jäsenviestinnän ja sen järjestelmien kehittämiseen liittyen Kirkon viestinnän laatima syventävä esiselvitys valmistui keväällä 2020. Sen osana oli juridinen selvitys ns. suostumusrekisterin tarpeellisuudesta sekä selvitys kirkolliseen käyttöön soveltuvista viestintätyökaluista. Asioiden toimeenpano vaatisi
laajempaa tahtotilaa, resursointia sekä viestinnän, tietohallinnon ja toiminnan
yhteistyötä. Vantaalla testattu kummitekstari-kokeilu laajeni vuoden aikana
useampaan seurakuntaan. Pääkaupunkiseudun kasvun polku -verkoston kanssa
suunniteltiin Yhteys seurakuntaan rippikoulun jälkeen -yhteydenpitomalli,
jonka pilotointi käynnistyy vuonna 2021 viidessä seurakunnassa.
Tutkimuksen alueella on syntynyt merkittävää koordinointiyhteistyötä
Kirkon tutkimuskeskuksen, toiminnallisen osaston, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja suurten seurakuntien välille. Hanke on hyödyntänyt ja levittänyt
tietoutta Kirkon tutkimuskeskuksen kastekyselyn ja muiden ajankohtaisten
tutkimusten tuloksista. Vuoden aikana on käynnistetty tutkimusjulkaisun kokoaminen. Poikkeusoloista johtuen se valmistuu vasta vuonna 2021. Hankkeen
edustaja on osallistunut yhteispohjoismaiseen Churches in the Time of Change
-tutkimushankkeeseen.
Ruotsin kielellä on lisäksi järjestetty kuusi alueellista kasteen teologiaa ja
kastestrategiaa syventävää workshop-päivää. Seurakuntien käyttöön on tuotettu
viestintäaineistoja, mm. kortteja ja julisteita.
Hiilineutraali kirkko 2030
Kirkon energia- ja ilmastostrategiaa toteuttamaan perustettu Hiilineutraali
kirkko 2030 -hanke käynnistettiin vuoden alussa hallinto-osaston ja toiminnallisen osaston yhteishankkeena. Hallinto-osastolle palkattiin energianeuvoja,
jonka toimesta kartoitettiin seurakuntien fossiilista polttoainetta käyttäviä
lämmitysjärjestelmiä seurakuntien rakennuksissa. Ottamalla aktiivisesti yhteyttä

16

seurakuntiin ja päivittämällä Basiksen rekisteritietoja konvertoitavien järjestelmien määrä pudotettiin alkuperäisestä noin 900:sta puoleen. Vuoden aikana
käynnistettiin 169 hankkeen suunnittelu, joiden toteutusaikataulu ulottuu aina
vuoteen 2025 asti. Hiilineutraalisuusavustuksia myönnettiin seurakuntatalouksille ennen 1.10.2019 toteutuneille tai päätetyille hankkeille 13 kpl, yhteensä
lähes 300 000 euroa, sekä uusille avustushakemuksille 67 kpl, yhteensä yli 1,3
milj. euroa.
Kirkkohallituksen täysistunnon 26.2.2019 27 § hyväksymän Kirkon energia- ja ilmastostrategian (Hiilineutraali kirkko 2030) yhtenä toimenpiteenä on
ollut kartoittaa seurakuntien omistamien maiden, erityisesti metsien ja soiden,
tila hiilivarastoina sekä arvo hiilinieluina. Strategian mukaan laaditaan suunnitelma ja annetaan suositus, jonka avulla seurakuntien metsiä hoidetaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävästi siten, että niiden tila
myös hiilivarastoina ja arvo hiilinieluina paranee. Hanke käsittää kaksi vaihetta.
Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan laskelmat seurakuntien omistamien metsien
ja soiden hiilivarastoista sekä hiilensidonnasta, käsittäen puustoon ja maaperään
sitoutuneen hiilen. Toisessa vaiheessa tuotetaan tietoa strategian toteuttamista
tukevista metsänhoitomenetelmistä siten, että seurakunnat voivat käyttää tietoja
hyväkseen metsien hoitoa ja käyttöä koskevissa suunnitelmissaan ja päätöksenteossaan.
Hankkeen toteuttajaksi valittiin kilpailutuksessa Luonnonvarakeskus (Luke).
Hallinto-osasto suoritti hankkeen valmisteluun liittyvät toimet ja ohjasi hankkeen toteutusta. Työ käynnistyi seurakuntien metsätilatietojen luetteloinnilla.
Metsien hiilivarastojen ja hiilinielujen laskenta tapahtui käyttäen Metsään.fi
-palvelun tietoja sekä seurakuntien metsäsuunnitelmia. Aineistossa on 231
seurakuntatalouden metsätiloja yhteensä noin 2 000 kpl ja niiden pinta-ala on
yhteensä noin 130 000 ha. Laskenta ja hiilensidonnan arviot tehtiin metsikkökuvioittain seuraavan 20 vuoden ajalle 5 vuoden jaksoissa. Puuston kehityksen
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ennustamiseen käytettiin SIMO-metsäsimulaattoria (Rasinmäki ym. 2009).
Maaperän hiilinielu mallinnettiin kivennäismaille Yasso07-mallilla (Liski ym.
2005, Tuomi ym. 2011) ja turvemaille käyttäen Ojasen ym. (2014) malleja.
Laskennan tulokset valmistuvat tammi–helmikuussa 2021.
Seurakuntia varten räätälöity kirkon ympäristöjärjestelmä, ympäristödiplomi, päivitettiin neljänteen laitokseensa. Se muodostaa polun, jolla mukana
oleva seurakunta tai seurakuntayhtymä on hiilineutraali vuonna 2030.
Ympäristödiplomikäsikirjan uusin laitos toteutettiin yhteistyössä.

3.2

Kirkkohallituksen vaikuttamistoiminta

Kirkon yhteiskuntasuhteiden kysymyksiä
Vuosi 2020 muodostui kirkkohallituksen yhteiskuntasuhteiden ja vaikuttamistoiminnan kannalta varsin poikkeavaksi. Pandemian ja poikkeusoloihin siirtymisen myötä yhteyksissä muuhun yhteiskuntaan keskityttiin tartuntatautitilanteen vaatimaan viranomaisyhteistyöhön. Toiminnan alkuvaiheessa jouduttiin
jonkin verran hakemaan toimintamalleja ja täsmentämään kirkon sisäisiä vastuita. Tilanteen jatkuessa luotiin varsin tiiviit ja toimivat yhteistyömuodot muiden toimijoiden kanssa. Kirkkohallituksen erityinen vastuualue oli yhteydenpito valtionhallintoon. Poikkeusoloissa tämä toteutettiin arkkipiispan johdolla
yhteistyössä kirkkohallituksen johdon kanssa. Tiivis yhteys tuomiokapituleihin,
jotka toimivat yhteistyössä aluehallintoviranomaisten kanssa, oli myös toimiva.
Kirkkohallituksen eri osastot ja erillisyksiköt hoitivat yhteyksiä mm. järjestökenttään normaalien vastuualueidensa mukaisesti.
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Arvojen Akatemia
Arvojen Akatemia on koonnut arkkipiispan kutsusta vuosittain yhteiskunnan
vaikuttajia arvopohdintojen äärelle kurssille, joka on sisältänyt kolme 2–3 päivän tapaamista. Arvojen Akatemian myötä on syntynyt laaja verkosto yhteiskunnan eri aloille julkiseen hallintoon, politiikkaan, kulttuuriin, liike-elämään,
viestintään, järjestökenttään sekä koulutus- ja tiedemaailmaan.
Vuonna 2020 järjestettiin Covid-19-pandemian vuoksi tavallisesta poiketen
vain yksi seminaarijakso. Akatemia XXI kokoontui helmikuussa 2. jaksoonsa,
johon osallistui 27 osanottajaa. Tapaamisessa keskusteltiin Suomesta tasa-arvon
mallimaana ja etsittiin vastauksia kysymyksiin: Saako ketään enää johtaa? Saako
mistään sanoa enää mitään?
Vuoden aikana järjestettiin yksi jatkotapaaminen maaliskuussa Arvojen Akatemian, Areenan ja Arvojen Euroopan päättäneille ryhmille Kansallismuseossa.
Tilaisuudessa julkistettiin Arvo-foorumien kolmas kirja Aitoon vuoropuheluun,
Keskustelua arvoista. Julkaisu on artikkelikokoelma, johon on koottu eri Arvojen Akatemioihin, Areenoihin ja Arvojen Eurooppaan osallistuneiden asiantuntijoiden kirjoituksia. Akatemian tilaisuuksien yhteenlaskettu osanottajamäärä oli
110 henkilöä.
Kirkkohallituksen EU-toiminta
Kirkon EU-toiminnan painopiste vuonna 2020 oli EU-vaikuttamistoiminnan
tehostaminen, mukaan lukien EU:n ja kirkkojen välinen, Lissabonin sopimuksen artiklan 17 mukaisen vuoropuhelun tehostaminen.
EU-asioissa toimittiin tiiviissä yhteistyössä Euroopan kirkkojen konferenssin (CEC, www.ceceurope.org) kanssa. Kirkkomme teki yhdessä CEC:n kanssa
yhteistyösopimuksen Strenghtening the role of Churches in Brussels. Sopimuksen
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mukaan kansliapäällikön toimistossa työskentelevä EU-asioiden johtava asiantuntija toimi osa-aikaisesti CEC:n Brysselin toimistossa Senior EU Policy
Advisorina, vastuualueena mm. EU:n ja kirkkojen välisen vuoropuhelun kehittäminen, EU-puheenjohtajuuksiin liittyvä toiminta, Euroopan tulevaisuutta
käsittelevä konferenssi sekä yleinen EU-politiikan ja lainsäädännön seuranta
kirkoille tärkeissä kysymyksissä.
EU-asioiden johtava asiantuntija osallistui niin Euroopan kirkkojen konferenssin hallituksen ja kollegion kuin toimiston sisäisiin kokouksiin pitäen
myös yhteyttä Brysselissä toimiviin yhteistyötahoihin, erityisesti katoliseen
COMECE:een (www.comece.eu). Lisäksi hän osallistui lukuisiin kokouksiin
liittyen EU:n ja kirkkojen välisen vuoropuhelun vahvistamiseen mm. EUkomission ja Euroopan parlamentin vuoropuhelusta vastaavien varapuheenjohtajien kanssa.
Globaalin koronapandemian vuoksi EU-asioiden johtava asiantuntija ei
maaliskuun jälkeen voinut työskennellä säännöllisesti Brysselissä, vaan työ jatkui etänä. Korontilanne vaikutti myös koko EU:n toimintaan ja päätöksentekoon; fokuksessa oli pandemian torjuminen ja taloudellinen elpyminen ja esim.
Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi, jonka piti alkaa 9.5.2020, on
siirretty myöhemmäksi.
Kirkkomme ja CEC:n välinen yhteistyö EU-vaikuttamistoimintaan liittyvissä asioissa toi synergiaetuja molemmille osapuolille, edisti kahdensuuntaista
tiedonvaihtoa ja vahvisti niin kirkkomme kuin CEC:n vaikuttamistoimintaa
kirkoille tärkeissä asioissa, esim. ihmisoikeuksiin, maahanmuuttopolitiikkaan ja
digitalisaatioon liittyvissä kysymyksissä. Kirkkomme oli myös hyvin edustettuna
eri foorumeilla, kuten EU-komission vuosittaisessa korkean tason tapaamisessa
eurooppalaisten uskontojohtajien kanssa (CEC:n edustajana Oulun tuomiorovasti Satu Saarinen) sekä Euroopan parlamentin EU:n arvoja koskevassa vuoropuhelukokouksessa (CEC:n edustajana Espoon piispa Kaisamari Hintikka).
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Hyvien kokemusten johdosta kirkkomme ja CEC päättivät jatkaa yhteistyösopimusta vuoden 2021 loppuun saakka, tavoitteena vahvistaa kirkkojen ääntä,
näkyvyyttä ja vaikuttavuutta Euroopan tasolla.
Koronatilanteen vuoksi jouduttiin siirtämään Arvojen Eurooppa -tilaisuuksia sekä Kirkon EU-neuvottelukunnan kokouksia pidettäväksi myöhemmin.
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4.1
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KIRKKOHALLITUKSEEN KUULUVAT
OSASTOT JA ERILLISYKSIKÖT
Kirkkohallituksen virasto-organisaatio

4.2

Kansliapäällikön toimisto (KPT)

Kansliapäällikön toimiston kokous.
Kuva: Jari Pulkkinen
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Toimiston perustehtävän kuvaus
Kansliapäällikkö johtaa Kirkkohallituksen viraston toimintaa ja henkilöstöhal
lintoa. Kansliapäällikön toimiston tehtävänä on tukea kansliapäällikköä hänen
viranhoidossaan.
•

Kansliapäällikkö vastaa Kirkkohallituksen toiminnan kehittämisestä ja stra
tegisesta suunnittelusta. Hänen vastuullaan ovat myös Kirkkohallituksen
yhteydet viranomaisiin ja muuhun yhteiskuntaan.

•

Kansliapäällikön toimistossa toimiva Kirkkohallituksen henkilöstötiimi
pyrkii luomaan edellytyksiä tavoitteelliselle ja tulokselliselle työskentelylle
hoitamalla Kirkkohallituksen operatiivisia henkilöstöprosesseja. Lisäksi
tiimi hoitaa työterveyshuollon ja työkyvyn ylläpidon koordinointia, organisoi Kirkkohallituksen yhteistä koulutusta sekä tukee työyhteisön toimintaa
ja osaamisen kehittämistä.

•

Kansliapäällikön toimistoon sijoitettu toimistopalvelutiimi hoitaa kanslia
päällikön toimiston, piispainkokouksen kanslian ja toiminnallisen osaston
toimistotehtävät.

•

Kansliapäällikön toimistossa hoidetaan muutamia Kirkkohallituksen
erityistehtäviä, kuten EU-toimintaa, messuihin ja julkaisuihin liittyviä tehtäviä sekä Arvojen Akatemian organisoimista.
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TULOSKORTTI 2020
Kansliapäällikön toimisto (KPT)
Tehtäväalue

Tavoite

Edunvalvonta ja

1) Kirkkohallituksen vaikuttamis- Yli osasto- ja yksikkörajojen

Keinot

Mittarit
Vaikuttamistiimit on perustettu

vaikuttaminen

toiminta tehostuu ja sitä koordi-

muodostettavien vaikuttamis-

ja niiden toiminta on käynnisty-

noidaan entistä paremmin.

tiimien perustaminen. Vaikutta-

nyt suunnitelmien mukaisesti.

Arvio

mistiimien tehtävänä on kirkon
vaikuttamistoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen tavoitteellisesti sekä akuuttien vaikuttamistarpeiden tilannelähtöinen
hoitaminen.
2) Kirkon EU-vaikuttamistoiminta Vahvistetaan yhteistyötä uuden

Yhteistyösuhde muodostunut

tehostuu.

Euroopan komission ja parla-

uuteen Euroopan komissioon

mentin kanssa.

ja parlamenttiin; tapaamisten
lukumäärä.
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TULOSKORTTI 2020
Kansliapäällikön toimisto (KPT)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

3) EU:n ja kirkkojen välinen,

Pyritään vaikuttamaan 2–3

On vaikutettu 2–3 komission

Lissabonin sopimuksen artik-

komission v. 2020 työohjelmassa vuoden 2020 työohjelman mu-

lan 17 mukainen vuoropuhelu

mainittuihin lainsäädäntöaloit-

kaisiin lainsäädäntöaloitteisiin ja

vahvistuu.

teisiin tai konsultaatioihin.

osallistuttu komission konsultaa-

Kehitetään artiklan 17 (TFEU)

tioihin.

mukaista vuoropuhelua yhdessä

Artiklan 17 mukainen vuoro-

Euroopan kirkkojen konferenssin puhelu Euroopan komission ja
(CEC) ja katolisen COMECE:n

parlamentin kanssa on vahvis-

kanssa. Järjestetään vuoropuhe-

tunut. Vuoropuhelun merkitystä

lun merkitystä ja kehittämismah- ja kehittämismahdollisuuksia
dollisuuksia koskeva tilaisuus.
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koskeva tilaisuus on järjestetty.

Arvio

TULOSKORTTI 2020
Kansliapäällikön toimisto (KPT)
Tehtäväalue

Tavoite

Seurakuntien toimin-

4) Kirkon yhteinen visio ja strate- Laadimme kirkolle yhteisen stra-

Keinot

Mittarit
Kirkkohallituksen täysistunto hy-

nan kehittäminen ja

giset tavoitteet ovat selkeät.

tegian suunnaten vuoteen 2026.

väksyy strategian syksyllä 2020.

tukeminen

5) Kirkkohallitus ja paikalliset

Messuosaston suunnittelussa ja

Seitsemän messuosastoa kah-

seurakunnat mahdollisuuksien

päivystysvuoroissa on sekä Kirk-

deksasta on toteutettu yhteis-

mukaan osallistuvat yhteisel-

kohallituksen että seurakuntien

työssä seurakuntien kanssa.

lä osastolla valtakunnallisille

työntekijöitä.

Arvio

työalojen tarpeista nouseville
messuille suunnitelman mukaisesti.
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TULOSKORTTI 2020
Kansliapäällikön toimisto (KPT)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Koko kirkon yhteiset

6) Kirkon kehityspalvelut -eril-

Kirkolliskokous hyväksyy Kirkko-

Päätökset on tehty vuoden 2020

tehtävät

lisyksikön tehtävät ja rakenne on

hallituksen uuden ohjesäännön.

loppuun mennessä.

määritelty ja yksikkö on val-

Kirkkohallitus puolestaan hyväk-

miina aloittamaan toimintansa

syy Kirkkohallituksen viranhalti-

1.1.2021.

joiden johtosäännön.

7) Ennakoiva työskentelyote

Perustetaan Kirkkohallitukseen

Tilannekuvatiimi on perustettu.

vahvistuu.

tilannekuvatiimi. Tilannekuvatii-

Se on ryhtynyt analysoimaan

min tehtävänä on koota tietoa

kirkon sisällä ja sen ulkopuolella

toimintaympäristön muutoksista olevia megatrendejä ja hiljaisia
sekä edistää ennakointitiedon

signaaleja. Tiimi on tuottanut

hyödyntämistä niin kirkon joh-

ensimmäiset raporttinsa.

totasolla kuin hiippakunnissa ja
seurakunnissa.
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Arvio

TULOSKORTTI 2020
Kansliapäällikön toimisto (KPT)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Kirkkohallituksen

8) Kirkkohallituksen toiminta-

Teemme kokonaissuunnitelman

Suunnitelma talouden ja toimin-

strategian mukaiset

malli uudistetaan.

talouden ja toiminnan sopeut-

nan järjestämisestä on valmis.

meneillään olevat tai

tamisesta vastaamaan 2021

päättyvät hankkeet

käytettävissä olevia resursseja.

sekä Suunta-hanke

9) Henkilöstö voi hyvin muutos-

Kartoitamme ja tarjoamme eri-

Kartoitus on tehty ja sen pe-

ten keskellä.

laisia tukitoimenpiteitä muutos-

rusteella on tarjottu erilaisia

ten kohtaamiseen. Kiinnitämme

tukimuotoja koko henkilöstölle.

Arvio

huomiota muutosjohtamiseen
ja -viestintään sekä tiimien muutosvalmiuksiin.
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Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Kirkkohallituksen vaikuttamistoiminta tehostuu ja sitä koordinoidaan
entistä paremmin. Kirkkohallituksen vaikuttamistoimintaa eri osastojen
osalta on kartoitettu, mutta vaikuttajatiimejä ei ole vielä perustettu. Tämä
johtuu osaltaan siitä, että vaikuttajatiimien toiminta kuuluu tulevan kehityspäällikön tehtäviin ja näin ollen vaikuttamistiimien perustaminen siirtyy
vuoteen 2021.
2) Kirkon EU-vaikuttamistoiminta tehostuu. Vuoden 2020 alussa solmittiin yhteistyösopimus Euroopan kirkkojen konferenssin (CEC) kanssa.
Osittain heidän kauttaan on muodostunut yhteistyö uuden Euroopan
komission ja parlamentin kesken. Yhdessä CEC:n kanssa on osallistuttu
EU-tason konsultaatioihin ja toimitettu kannanottoja mm. liittyen tekoälyä koskevaan valkoisen kirjaan sekä EU:n uuteen maahanmuutto- ja
turvapaikkasopimukseen.
3) EU:n ja kirkkojen välinen, Lissabonin sopimuksen artiklan 17 mukainen vuoropuhelu vahvistuu. Lissabonin sopimuksen artiklan 17 mukaista
vuoropuhelua EU:n ja kirkkojen välillä on vahvistettu. Kirkkomme oli
edustettuna EU-komission isännöimässä korkean tason tapaamisessa
eurooppalaisten uskontojohtajien kanssa, tapaamisissa Euroopan parlamentin vuoropuhelusta vastaavan uuden 1. varapuheenjohtajan kanssa sekä
Euroopan kirkkojen tapaamisissa Saksan EU-puheenjohtajakauden edustajien kanssa. Vuoropuhelun merkitystä ja kehittämismahdollisuuksia koskevaa tilaisuutta ei koronarajoitusten vuoksi pystytty järjestämään.
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Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
4) Kirkon yhteinen visio ja strategiset tavoitteet ovat selkeät. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi syyskuussa strategian 2020 Ovet auki – Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026.
5) Kirkkohallitus ja paikalliset seurakunnat mahdollisuuksien mukaan
osallistuvat yhteisellä osastolla valtakunnallisille työalojen tarpeista
nouseville messuille suunnitelman mukaisesti. Koronapandemian vuoksi
kaikkia suunniteltuja messuja ei järjestetty, mutta Kirkkohallitus osallistui
järjestetyille Matka-messuille, Educa2020-tapahtumaan, Kehittyvä vanhustyö -tapahtumaan sekä virtuaalisesti järjestetyille Mielenterveysmessuille.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
6) Kirkon kehityspalvelut -erillisyksikön tehtävät ja rakenne on määritelty ja yksikkö on valmiina aloittamaan toimintansa 1.1.2021. Ehdotus Kirkon kehityspalveluista muuttui valmistelujen myötä ehdotukseksi
Kirkon koulutuskeskuksen ja Kirkon tutkimuskeskuksen integraatiosta ja
siihen liittyvästä kehitysverkostosta. Toteutuessaan uusi yksikkö kantaisi
nimeä Kirkon tutkimus ja koulutus. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi ohjesääntömuutosesityksen, mutta kirkolliskokous ei vielä tehnyt asiasta
päätöstä. Tästä syystä uuden yksikön perustaminen siirtyy.
7) Ennakoiva työskentelyote vahvistuu. Tavoitteena oli vuoden 2020 aikana
perustaa tilannekuvatiimi ennakoivan työskentelyotteen parantamiseksi.
Valmisteluja tilannekuvatiimin perustamiseksi on tehty, mutta perustaminen siirtyy vuodelle 2021. Tilannekuvatiimi tulee olemaan kehityspäällikön
vastuulla, joka aloittaa tehtävässään 2021.
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Kirkkohallituksen strategian mukaiset meneillään olevat tai päättyvät
hankkeet sekä Suunta-hanke
8) Kirkkohallituksen toimintamalli uudistetaan. Suunta-hankkeen myötä
Kirkkohallituksen toimintaa on tarkasteltu sekä kokonaisuutena että osastoittain. Monia suuntaviivoja tuleville vuosille on valmisteltu ja valmius
organisaatiomuutoksiin on olemassa. Kirkolliskokous hyväksyi vuoden
2021 toiminta- ja taloussuunnitelman ja siihen liittyvät budjetin ylitykset.
Budjetin ylitys johtuu pitkälti strategian toimeenpanohankkeiden kuluista.
Strategian toimeenpanohankkeen kulut katetaan aiempien vuosien ylijäämästä.
9) Henkilöstö voi hyvin muutosten keskellä. Suunta-hankkeen Muutoksen
tuen projektiryhmä kartoitti tukitoimenpiteitä muutoksen kohtaamiseen.
Kartoituksen perusteella valikoituneiden yhteistyökumppaneiden kanssa
toteutettiin kolme koko henkilöstölle suunnattua muutoksen tuen työpajaa
sekä muutosvalmennuskokonaisuus johdolle ja esimiehille. Lisäksi yksikkökohtaisen tarpeen mukaisesti hyödynnettiin mm. fasilitointia, webinaareja
ja yhteiskehittämisprojektia muutoksen käytännön toteutuksen yhteydessä.
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4.3

Hallinto-osasto (HAO)

Kirkollikokouksen uuden kokoonpanon ensimmäinen istuntoviikko siirrettiin
koronapandemian vuoksi elokuulle.
Kuva: Aarne Ormio
Osaston perustehtävän kuvaus
Hallinto-osasto toteuttaa ja kehittää muuttuvassa toimintaympäristössä kirkon
hyvää hallintoa yhteistyössä seurakuntien ja muiden tahojen kanssa. Tuemme
seurakuntia antamalla asiantuntija-apua ja vaikuttamalla yhteiskunnassa. Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat säädösvalmistelua, kirkon yhteistä
hallintoa, seurakuntien hallintoa ja taloutta, kirkon kulttuuriperintöä, kirkollisverotusta, kirkonkirjojenpitoa ja kirkollisia vaaleja. Hallinto-osasto käsittelee
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lisäksi ne asiat, jotka eivät kuulu muiden osastojen ja yksiköiden toimialaan.
Hallinto-osasto on jakautunut kolmeen yksikköön.
Yleishallinto-yksikkö tarjoaa palveluita ja neuvontaa sekä seurakunnille että
Kirkkohallituksen sisällä. Yleishallinnon tehtäviin kuuluvat kirkon keskushallinnon päätöksentekoa sekä asian- ja dokumentinhallintaa tukevat toiminnot,
kuten kirkolliskokouksen kansliatoiminnot sekä kirkkohallituksen täysistunnon
ja virastokollegion tukitoiminnot. Lisäksi yksikkö vastaa Kirkkohallituksen kirjastosta ja käännöstoiminnasta.
Seurakuntien hallinto ja talous -yksikkö vastaa asiantuntija-avun antamisesta seurakuntien hallinnon, taloushallinnon ja kiinteistötoimen kehittämiseen
sekä hautaustoimeen ja kirkon kulttuuriperinnön ylläpitoon liittyvissä tehtävissä. Yksikkö hoitaa myös kirkollista tilastointia ja kirkollisia vaaleja koskevia
tehtäviä.
Seurakuntarekisterit-yksikkö vastaa kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän
(Kirjurin) toiminnasta ja kehittämisestä sekä antaa ohjeita ja neuvoja kirkonkirjojenpidosta ja kirkkoherranviraston hoidosta seurakunnille. Asianhallintajärjestelmä Domuksen sekä kiinteistö- ja esinerekisteri Basiksen ylläpito ja kehittäminen ovat siirtyneet yksikön vastuulle.
Lisäksi osasto palvelee, tukee ja kehittää sekä kirkon keskushallintoon että
seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallintoon ja talouteen liittyvää päätöksentekoa ja päätöksentekoprosesseja. Niin keskushallinnossa kuin seurakuntahallinnossakin lainsäädännön tulkinnan ja soveltamiskäytännön tuen tarve on jatkuvaa. Osaston edunvalvontavastuulla ovat seurakuntien hallintoon, talouteen,
kirkollisverotukseen sekä muuhun osaston tehtäväalueen toimintaan vaikuttavat
lakihankkeet.
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TULOSKORTTI 2020
Hallinto-osasto (HaO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Edunvalvonta ja

Kirkon toiminta on läpinäkyvää

1) Välitämme yhteiskunnan

Lausunnot ja yhteydenotot ovat

vaikuttaminen

ja yhteiskunnallisilla toimijoilla

lainsäädäntöhankkeisiin tietoa

vaikuttaneet valmisteluun.

on oikeaa tietoa kirkosta ja seu-

kirkon arvoista sekä hankkeen

rakunnista.

vaikutuksista kirkon ja seurakun-

Arvio

tien toimintaan.
2) Julkaisemme tilastoja, joita

Kirkon tilastot -verkkosivustojen

hyödynnetään monipuolisesti.

käyntimäärä kasvaa 10 % vuoden
2019 tasosta.

Tiedonvälitys Kirkkohallituksen

3) Verkkosisältömme ja Domus-

Osastomme tuottamien julkisten

päätöksenteosta ja asioista on

julkaisu ovat saavutettavia.

verkkosivujen sisältöjen saavu-

avointa ja saavutettavaa.

tettavuus on arvioitu ja ne ovat
lain edellyttämällä tasolla.
Tehdyn auditoinnin vaatimat
muutokset on toteutettu
Domus-julkaisujärjestelmään.

35

TULOSKORTTI 2020
Hallinto-osasto (HaO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Seurakuntien toimin-

Seurakuntahallinto on toimivaa

4) Tuemme seurakuntien hallin-

Kuukausittain järjestettyihin

nan kehittäminen ja

ja tehokasta.

to- ja taloushenkilöstön työtä.

verkkolähetyksiin on osallistuttu sekä asiantuntijoina että

tukeminen

muutoin.
Vähintään kahdesta laajasta
taloushallintoa käsittelevästä
aiheesta on järjestetty lähikoulutuspäiviä eri puolella Suomea.
5) Ohjeistamme, neuvomme ja

Palautekyselyn perusteella 80 %

koulutamme seurakuntia osas-

sähköpostitse vastauksen saa-

ton työalaan liittyvissä kysymyk-

neista ovat pitäneet vastausta

sissä.

hyödyllisenä.

6) Toimitamme seurakuntiin säh- Palautekyselyn perusteella 75 %
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köpostitse seurakuntakohtaisia

raportin vastaanottajista pitää

tilastoraportteja.

palvelua hyödyllisenä.

Domus-asianhallintajärjestelmä

7) Domusta kehitetään eri käyt-

Käyttäjätyöryhmä kokoontuu

on aiempaa käytettävämpi.

täjäryhmien kanssa.

säännöllisesti.

Arvio

TULOSKORTTI 2020
Hallinto-osasto (HaO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Seurakuntien arkistoaineistojen

8) Annamme seurakunnille oh-

Ohjeistusta on annettu ja pro-

sähköinen säilyttäminen on

jeita sähköisestä säilyttämisestä

sesseja on kehitetty.

mahdollista.

ja kehitämme sähköisen säilyttä-

Arvio

misen prosesseja.
Ajantasainen tieto kulttuurio-

9) Selvitämme suojeltujen kirkol- Selvitys on valmistunut.

maisuudesta on olemassa ja

listen rakennusten korjausvelka

seurakunnilla on hyväkuntoinen

yhdessä talousosaston ja muiden

ja tarkoituksenmukainen raken-

toimijoiden (VTT) kanssa.

nuskanta.

10) Laadimme kiinteistöstra-

Korjausvelkaa koskevan selvityk-

tegiamallin ja -ohjeen ottaen

sen perusteella laadittava malli

huomioon Hiilineutraali kirkko

ja ohjeet ovat valmisteilla.

2030 -strategian.
Aluekeskusrekisteri-hanke

11) Laadimme aluekeskusrekis-

Ohjeistusta ja materiaalia on

etenee.

tereiden perustamiseen ja toi-

laadittu ja julkaistu.

mintaan tarvittavaa ohjeistusta
ja materiaalia yhdessä keskusrekisterien kanssa.
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TULOSKORTTI 2020
Hallinto-osasto (HaO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

KirDin pilotista siirrytään halli-

12) Suunnittelemme ja laa-

Koulutus on laadittu ja näyttöko-

tusti käyttöönottovaiheeseen.

dimme KirDin valtakunnallisen

etta toteutetaan.

koulutuksen ja näyttökokeen.
Koko kirkon yhteiset

Säädösvalmistelu painottuu

13) Valmistelemme säännökset

Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen

tehtävät

toimeksiantoihin.

sähköisen äänioikeutettujen

muutos on edennyt kirkollisko-

luettelon käyttöönottoa varten.

koukseen.

Kirkolliskokouksen uusi toimikau- 14) Perehdytämme uudet edus-

Tarpeelliset perehdytykset on

si alkaa onnistuneesti.

tajat kirkolliskokouksen toimin-

tehty ja kirkolliskokoukset ovat

taan.

toteutuneet sujuvasti.

Kirkon kulttuuriperintö säilyy ja

15) Toteutamme kulttuuriperin-

On selvitetty tarve ja keinot kult-

arvot ja merkitykset tunniste-

töstrategiaa 2024 toimenpideoh- tuuriperintötietojen vaihtoon

taan nykyistä paremmin.

jelman mukaan.

Museoviraston ja muiden kulttuuriperintötoimijoiden kanssa.

Asiointipalvelut ovat saavutetta-

16) Määrittelemme ja toteutam- Muutokset on toteutettu.

vuusdirektiivin mukaiset.

me auditoinnin pohjalta vaadittavat muutokset järjestelmiin.
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Arvio

TULOSKORTTI 2020
Hallinto-osasto (HaO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Kirkolliskokouksen

Seurakunnan jäsenyyden säilyt-

17) Teemme selvityksen muutos- Selvitys on valmistunut.

tulevaisuuslinjausten

tämistä muutettaessa koskevan

hankeen vaikutuksista seura-

toteuttaminen

säädöshankeen valmistelu on

kuntien edustuksellisuuteen,

alkanut.

jäsenten yhdenvertaisuuteen ja

Arvio

Kirkkohallituksen
strategian mukaiset
meneillään olevat tai
päättyvät hankkeet
sekä Suunta-hanke

seurakuntien talouteen.
Kirkkohallituksen

Kirkkohallituksen arkistomateri-

18) Olemme digitoineet keskei-

Kirkkohallituksen arkistomate-

aineistojen digitointi

aali on entistä paremmin tutki-

set arkistomateriaalit ja käytäm-

riaalista on digitoitu pöytäkirjat

joiden ja hallinnon käytettävissä. me sähköistä tiedonhakua.

ja muu keskeinen materiaali
ja niissä käytetään sähköistä
tiedonhakua.

Kirkkolain kommen-

Sähköinen kommentaari on

19) Laadimme kommentaarin

Kommentaari on kokonaisuudes-

taari

valmistunut.

uudesta kirkkojärjestyksestä.

saan julkaistu verkossa.
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Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Kertomusvuonna annettiin lausuntoja ministeriöille muun muassa hiilijalanjäljen laskennasta, rakennuslainsäädännöstä, jätelain muutoksesta,
hallinnon automaattisesta päätöksenteosta, pakkoavioliiton mitätöimisestä
ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamisesta sekä pakottamalla solmitun avioliiton kumoamisesta. Kannanotot on huomioitu.
2) Tilastotietoja osataan käyttää seurakunnissa yhä monipuolisemmin hyödyksi. Tavoite, että Kirkon tilastot -verkkosivustojen käyntimäärä kasvaa
10 % vuoden 2019 tasosta, toteutui. Kasvua oli 29 % edellisestä vuodesta.
3) Osaston julkaisemien verkkosivujen saavutettavuus on arvioitu ja sivustoilta löytyvät saavutettavuusselosteet. Sivuilla julkaistavaa aineistoa on
myös muutettu saavutettavaksi. Domus-julkaisujärjestelmän saavutettavuusauditointi toteutettiin loppuvuodesta, mutta vaadittavia muutoksia ei
ehditty toteuttaa. Tavoite saavutettiin siten osittain.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
4) Kuukausittain järjestettiin verkkolähetyksiä, joihin osallistui keskimäärin
100 osallistujaa/lähetys. Verkkolähetyksiä toteutettiin muun muassa hautaustoimesta, kokousmenettelyistä, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja verotuksesta sekä julkisuuslaista ja henkilötietojen suojasta. Koronatilanteen johdosta vuoden alussa, ennen epidemiaan liittyvien rajoitusten voimaantuloa,
ehdittiin järjestää yksi lähikoulutuspäivä. Siten asetettu tavoite toteutui
vain osittain.
5) Lokakuussa toteutettiin seurakuntien hallinto ja talous -yksikössä palautekysely tyytyväisyydestä sähköpostitse annettuihin vastauksiin. Kyselyyn
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vastanneista 98 % piti saamaansa vastausta hyödyllisenä, joten tavoite
saavutettiin.
6) Seurakuntakohtaisten tilastoraporttien saajilta pyydettiin myös palautetta
raporttien hyödyllisyydestä. Vastaajista 92,6 % piti raportteja hyödyllisinä,
joten tavoite toteutui.
7) Loppuvuonna 2019 perustettu Domus-asianhallintajärjestelmän käyttäjätyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja vaikuttanut järjestelmän kehitystyöhön.
8) Neuvontaa sähköisestä arkistoinnista on annettu seurakunnille sitä pyydet
täessä, ja sitä on sisältynyt myös digitoinnista annettuun ohjeistukseen.
Sähköisen säilyttämisen prosesseja on kehitetty Domuksen ohjausryhmässä.
Aiheesta on myös laadittu yleiskirje, jonka julkaiseminen kuitenkin siirtyi
tammikuulle 2021.
9) Selvitystä kirkollisten rakennusten korjausvelasta ei tehty VTT:n kanssa
taloudellisista syistä. Korjausvelan suuruusluokkaa selvitettiin Basis-järjestelmässä olevien tietojen perusteella käyttämällä keskimääräistä korjausvelkaa/bruttoneliö. Näin laskettuna korjausvelan suuruusluokka seurakuntien
koko rakennuskannalle on hieman toista miljardia.
10) Kiinteistöstrategiamallin ja -ohjeen valmistelu alkoi yhteistyössä seurakuntien ja seurakuntayhtymien edustajien kanssa loppuvuodesta. Kiinteistöstrategiamalli ja sitä täydentävä ohje valmistuivat tammikuussa 2021.
11) Aluekeskusrekisteri-hankkeisiin liittyvää ohjeistusta ja materiaalia on laadittu ja julkaistu, kuten esimerkiksi Deloitten laatiman selvityksen pohjalta
ohjeet kustannusten kirjaamiseen. Kertomusvuonna perustettu säännöllisesti kokoontuva pientyöryhmä taustoittaa ja valmistelee erilaisia aiheita
keskusrekistereiden johtajien kokoukseen yhteisten linjauksien ja päätösten
saamiseksi. Lisäksi osallistuttiin aktiivisesti aluekeskusrekisterihankkeeseen
liittyviin tilaisuuksiin, keskusteluun ja kokouksiin.
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12) Valtakunnallisen sukuselvityspalvelun mahdollistavan KirDin käyttöoikeuksien perusteena olevat teoria- ja näyttökokeet suunniteltiin ja toteutettiin. Vuoden 2020 lopussa voitiin todeta käyttöönoton edenneen hallitusti
ja aikataulussa.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
13) Sähköistä äänioikeutettujen rekisteriä koskeva säädöshanke keskeytyi
keväällä, kun eduskunta palautti kirkkolakiuudistuksen uudelleen kirjoittamista varten. Valmistellusta esitysluonnoksesta ehdittiin kuitenkin pyytää
lausunnot ja se sai ristiriitaisen vastaanoton kentältä.
14) Kirkolliskokouksen uusi kokoonpano on perehdytetty kirkolliskokouksen
toimintaan. Osa perehdytyksestä toteutettiin verkossa. Epidemiatilanteesta
huolimatta kirkolliskokous pääsi kokoontumaan kahdesti, siirrettyyn kokoukseen elokuussa ja normaalisti marraskuun alussa.
15) Kulttuuriperinnön tiedonvaihtotarpeet Museoviraston kanssa on selvitetty
ja seuraavaksi aloitetaan käytännön ratkaisumallien kehittäminen. Tarve
seurakuntien ja alueellisten vastuumuseoiden väliselle kulttuuriperintötietojen vaihdolle on tunnistettu ja käytännön toteutusta työstetään samalla,
kun työstetään tiedon vaihdon teknistä ratkaisua Museoviraston kanssa.
16) Sähköisissä asiointipalveluissa (Liity kirkkoon, Avioliiton esteiden tutkinta
ja Virkatodistuksen tilaus) määriteltiin tehtyjen auditointien pohjalta vaadittavat muutokset järjestelmiin saavutettavuuden toteutumiseksi. Muutokset toteutettiin ja tavoite saavutettiin.
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Kirkkohallituksen strategian mukaiset meneillään olevat tai päättyvät
hankkeet sekä Suunta-hanke
17) Esiselvitys kirkolliskokouksen tulevaisuustoimeksiannon vaikutuksista seurakuntien edustuksellisuuteen, jäsenten yhdenvertaisuuteen ja seurakuntien
talouteen ei toteutunut. Henkilöstöresurssit jouduttiin suuntaamaan kirkkolainsäädännön uudelleenkirjoittamiseen.
18) Kirkkohallituksen arkistomateriaalista on digitoitu pöytäkirjat ja muu keskeinen materiaali. Materiaalihaussa käytetään sähköistä tiedonhakua.
19) Kirkkolainsäädännön kommentaarin kirjoittaminen keskeytettiin keväällä,
kun eduskunnan hallintovaliokunnasta tuli tieto, että kirkkolaki oli kokonaisuudessaan kirjoitettava uudestaan.

Hallinto-osaston muu toiminta vuonna 2020
Kertomusvuoden toimintaan vaikutti voimakkaasti Covid-19-epidemia. Osaston henkilöstö siirtyi laajamittaiseen etätyöhön maaliskuussa. Epidemiatilanteesta huolimatta suurin osa osaston toiminnalle asetetuista tavoitteista toteutui.
Yhteistyössä kansliapäällikön toimiston, talousosaston ja toiminnallisen
osaston kanssa pyrimme tukemaan sekä seurakuntien hallintotoimintaa että
taloutta epidemian aikana. Kevään poikkeustilanteessa valtioneuvosto päätti
valmiuslain soveltamisesta, mikä mahdollisti kirkkolain poikkeusoloja koskevan
säännöksen nojalla väliaikaisen määräyksen antamisen seurakuntien, seurakuntayhtymien ja kirkkohallituksen hallinnon järjestämisestä. Väliaikainen määräys
oli voimassa 25.3.—16.6.2020. Suomessa kesä oli epidemian suhteen rauhallinen, kunnes syyskuun puolivälin jälkeen tartunnat yleistyivät huomattavasti.
Lokakuun lopulla valmisteltiin kirkolliskokoukselle erillishankkeena kirkkolain
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muutosesitys, joka mahdollistaa toimielinten sähköiset kokoukset. Esitys eteni
eduskuntaan joulukuussa.
Säädöshankkeet ja kirkkolain kommentaari eivät edenneet suunnitellusti
eduskunnan hallintovaliokunnan tehtyä huhtikuun alussa päätöksen kirkkolakia
koskevan hallituksen esityksen käsittelyn keskeyttämisestä ja vaadittua kirkkolain uudelleen kirjoittamista antamiensa suuntaviivojen pohjalta. Säädösten
uudelleenkirjoitukseen osallistuivat myös työmarkkinaosasto ja talousosasto
hankkeen johtovastuun säilyessä hallinto-osastolla. Uudelleenkirjoitusvaiheessa
käytettiin laajasti ministeriöiden, virastojen ja yliopistojen asiantuntija-apua.
Yleishallinnon yksikkö
Koronapandemia työllisti merkittävästi yksikköä muun muassa uudenlaisten
kokousjärjestelyjen ja ohjeistamisen vuoksi. Poikkeusolojen aikana kirkkohallituksen täysistunto ja virastokollegio ottivat käyttöön sähköiset kokoukset.
Kirkolliskokous jouduttiin siirtämään toukokuusta elokuuhun, ja sekä elokuun
että marraskuun kokous pidettiin poikkeusjärjestelyin. Kirkolliskokouksen
valiokuntien kokouksia ryhdyttiin vuoden aikana pitämään sähköisesti. Valiokuntasihteerien hakuun luotiin uudet menettelyt.
Käännöstoiminnassa vuosi oli niin ikään poikkeuksellinen. Käännössivuja
kertyi yhteensä 4 630; lisäystä edelliseen vuoteen syntyi 66 %. Suurimpana
yksittäisenä työnä oli kirkkolainsäädännön uudistus. Lisäksi käännöspalvelut
kilpailutettiin kertomusvuoden aikana.
Kirjastossa hankittiin uusi kirjastojärjestelmä ja varauduttiin mahdolliseen
Kirkon tutkimuskeskuksen muuttoon aineistoja karsimalla sekä ohjeistamalla.
Uuden tilan myötä kirjasto myös muutti talossa uusiin tiloihin. Arkistoaineistojen digitointihanke saatiin päätökseen aikataulussa.
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Henkilövaihdoksia tuli eläköitymisen vuoksi kirkolliskokouksen ja kirjaamon
tehtävissä, mikä aiheutti tarvetta perehdyttää henkilöitä uusiin tehtäviin.
Seurakuntien hallinto ja talous -yksikkö
Talousjohdon työn tuen projektin myötä aloitettuja talousjohdolle suunnattuja
verkkolähetyksiä pidettiin kuukausittain. Lähetyksistä on saatu hyvää palautetta
ja toiminta kohdistui laajalle joukolle seurakuntia. Verkkolähetysten pitämiseen
osallistuivat lähes kaikki yksikön asiantuntijat vuorollaan.
Keväällä kirkkohallitus antoi koronavirusepidemian torjuntaa koskevat
ohjeet seurakunnille. Ohjeiden laadintaan osallistuttiin hautaustoimen osalta.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) teki laajan vainajasäilytystä koskevan
selvityksen. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä seurakunnille ja seurakuntayhtymille
suunnatun kyselyn osalta. Niin koronaohjeistusta kuin THL:n kyselyn tuloksia
käsiteltiin alan henkilöstön koulutustilaisuuksissa. Sosiaali- ja terveysministeriö
laati puolestaan luonnoksen kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Valmistelussa tuotiin esille seurakuntien toimintaa ja pieteettinäkökulmaa.
Kirkon energia- ja ilmastostrategiaa toteuttamaan perustettu Hiilineutraali
kirkko 2030 -hanke käynnistyi. Hankkeeseen palkattiin alkuvuodesta energianeuvoja kartoittamaan seurakuntien lämmitysjärjestelmät sekä tukemaan
seurakuntia lämmitysjärjestelmien konvertointihankkeissa. Luonnonvarakeskus
toteutti yksikön tukemana ja ohjaamana Kirkon energia- ja ilmastostrategian
edellyttämän kartoituksen seurakuntien omistamien maiden tilasta hiilivarastoina ja arvosta hiilinieluina. Kertomusvuonna julkaistiin kirkon ympäristödiplomikäsikirjan uusi laitos. Uudistuksen valmisteluun osallistuttiin yksikön
tehtäväalueilla.
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Kirkon tilastopalvelun (www.kirkontilastot.fi) käyttö lisääntyi edelleen.
Uutena tilastoraporttina julkaistiin muun muassa seurakuntien rakennustilasto,
joka perustuu Basiksen tietoihin. Hyödylliseksi koettu seurakuntakohtainen
kuukausiraportointi jatkui edellisen vuoden tapaan. Toimintatilaston tiedonkeruuta kehitettiin työryhmässä, jossa oli useita seurakuntien edustajia mukana.
Uudistuneet lomakkeet saatiin valmiiksi vuoden lopussa. Basis-järjestelmän
Teams-koulutuksia pidettiin aktiivisesti sekä suomen- että ruotsinkielisenä ja
koronapandemian vuoksi siirrettyjä Basis-käyttäjäpäiviä korvaavana toteutettiin
Basis-workshop verkkotapahtumana neljässä hiippakunnassa.
Kertomusvuoden aikana puolet yksikön henkilöstöstä vaihtui, mikä toi
haasteita yksikön toimintaan.
Seurakuntarekisterit -yksikkö
Valtakunnallisen sukuselvityspalvelun ja siihen liittyvän Kirjurin KirDi-toiminnallisuuden pilotointi päättyi, ja palvelussa siirryttiin tuotantokäyttöön
1.1.2020 alkaen. Yksikkö edisti kirkonkirjojenpidon alueellista uudelleen organisointia ohjeistamalla, tiedottamalla ja tukemalla aktiivisesti aluekeskusrekistereiden työtä.
Talven ja kevään aikana toteutettiin kaksi aluekeskusrekistereiden toimintaan liittyvää selvitystä. Ensimmäisen selvityksen tavoitteena oli määrittää ja
tarkentaa aluekeskusrekisterien kustannusten laskentaperiaatteita. Selvitystyö
toteutettiin yhteistyössä Deloitten, Kirkkohallituksen ja neljän aluekeskusrekisterin kesken. Selvityksessä tehtyjen havaintojen ja tuloksien pohjalta tarkennettiin aluekeskusrekistereiden kustannusten kirjaamisperiaatteita. Toinen selvitystyö kohdistui eri aluekeskusrekisterimallien sukuselvitysprosesseihin, niiden
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läpikäyntiin ja vertailuun. Molempien selvitystöiden lopputuloksena oli joukko
tunnistettuja kehittämisalueita, joiden työstäminen jatkuu.
Odotettu kolmas valtakunnallinen asiointipalvelu eli virkatodistustilauspalvelu julkaistiin vuoden 2020 lopussa. Samalla julkaistiin Kirjurin uudet toiminnallisuudet eli tilausrekisteri ja sähköinen laskutus. Varsinkin Kipan järjestelmien ja Kirjurin välille toteutettu sähköinen laskutus oli vuosia kestäneen työn
tulos. Sen avulla Kirjurissa tehtävät virkatodistukset voidaan samalla laskuttaa.
Laskutustoiminnallisuus on saanut aluekeskusrekistereistä pelkästään myönteistä
palautetta. Sen on todettu nopeuttavan ja helpottavan huomattavasti viranomaistehtävien suorittamista.
Yksikön toimintaa kuvaa edelleen monipuolinen ja runsas yhteistyö sekä
kentän että muiden sidosryhmien kanssa. Virkatodistusten tilauspalvelua ja Kirjurin uusia toiminnallisuuksia toteutettiin, testattiin ja ohjeistettiin yhteistyössä
Porin, Kouvolan ja Helsingin keskusrekistereiden kanssa. KirDin käyttöön liittyvää ohjeistusta ja linjauksia tehtiin keskusrekistereiden ja seurakuntien yhteisessä ohjausryhmässä. Virastonhoidon ohjeiden päivittäminen jatkui edellisvuoden tapaan keskusrekistereiden ja seurakuntien yhteisen työryhmän voimin.
Kirjurin ylläpidossa ja kehityksessä käytetään Scrum-menetelmää, joka edellyttää yksiköltä päivittäistä yhteydenpitoa järjestelmätoimittajaan. Aluekeskusrekistereiden tukeminen ja ohjeistaminen tapahtui sekin tiiviissä yhteistyössä.
Vuoden 2020 aikana perustettiin kuukausittain kokoontuva, keskusrekistereiden johtajien päätettäväksi ja linjattavaksi asioita valmisteleva pientyöryhmä.
Domusta kehitettiin ja testattiin yhteistyössä käyttäjäorganisaatioista koostuvan
käyttäjätyöryhmän kanssa.
Edellisvuonna yksikön lanseeraama kirkkoherranvirastojen ja aluekeskusrekistereiden työntekijöille räätälöity vuoden mittainen ammattitutkintokoulutus
sai jatkoa, kun toinen ryhmä aloitti opiskelunsa maaliskuussa. Valtakunnalliseen
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sukuselvityspalveluun liittyvä ja KirDin käyttöoikeuksien myöntämisen perusteena oleva koulutus sekä teoria- ja näyttökokeet käynnistyivät kertomusvuoden
alussa. Koulutuksen ja kokeet oli vuoden loppuun mennessä suorittanut noin
80 eri aluekeskusrekistereiden työntekijää.
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4.4

Työmarkkinaosasto (TMO), Kirkon työmarkkinalaitos
(KIT)

Kertomusvuoden aikana etäpalavereista tuli uusi normaali.
Kuva: Katariina Kietäväinen
Toiminta-ajatus, tehtävät ja vastuualueet
Kirkon työmarkkinaosasto huolehtii kirkon palveluksessa olevien palvelussuhdetta koskevasta säädösvalmistelusta ja mallisääntöjen laatimisesta, kirkon
henkilöstöpolitiikasta, kirkon työnantajaviestinnästä ja kirkon henkilöstön
osaamisen kehittämisestä henkilöstöpolitiikan alalla ja muilta osin yhteistyössä
toiminnallisen osaston kanssa. Lisäksi työmarkkinaosasto hoitaa kirkon työmarkkinalaitokselle kuuluvat tehtävät.

49

Kirkon työmarkkinalaitos toimii evankelis-luterilaisen kirkon sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymien edunvalvojana ja vaikuttajana työmarkkina-asioissa.
Kirkon työmarkkinalaitos on yksi Suomen työmarkkinoiden keskusorganisaatioista (ns. työmarkkinakeskusjärjestö). Se neuvottelee ja sopii keskusjärjestö- ja
liittotason sopimukset mm. työntekijöiden ja viranhaltijoiden palvelussuhteen
ehdoista sekä valvoo kirkkotyönantajien etuja työoikeuden ja työelämän kehittämisasioissa.
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TULOSKORTTI 2020
Kirkkohallituksen työmarkkinaosasto (TMO) / Kirkon työmarkkinalaitos (KiT)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Edunvalvonta ja vai-

1) Seurakuntatyönantajan tar-

Osallistumme työmarkkina-

Säädökset, määräykset, sään-

kuttaminen

peet on huomioitu keskustason

keskusjärjestötyöhön ja kol-

nökset yms. soveltuvat myös

työmarkkinatoiminnassa.

mikantaiseen lainvalmisteluun

kirkon alalle; vaikutettu neuvot-

neuvotteluissa, taustatyössä ja

teluissa ja taustatyössä, annettu

lausunnonantajina.

lausuntoja

2) Seurakuntatyönantajan tar-

Saamme aikaan uuden sopi-

Sopimus on saatu neuvotelluksi.

peet on otettu huomioon liitto-

muksen. Neuvottelemme ja

Palautetta seurakuntatyönanta-

tason työmarkkinaratkaisussa.

työskentelemme työryhmissä

jien tarpeista kerätty ja hyödyn-

Arvio

tms. pääsopijajärjestöjen kanssa, netty.
kehitämme sopimustekstejä.
Keräämme palautetta seurakuntatyönantajien tarpeista kyselyin
ja verkostoissa.
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TULOSKORTTI 2020
Kirkkohallituksen työmarkkinaosasto (TMO) / Kirkon työmarkkinalaitos (KiT)
Seurakuntien toimin-

3) Seurakuntatyönantajilla on

Järjestämme koulutustilaisuuksia KiT:n järjestämiä koulutus- tai

nan kehittäminen ja

parempi valmius a) KirVESTES-

ja verkostotapaamisia. Kehitäm-

verkostotilaisuuksia järjestetty

tukeminen

soveltamiseen ja työn johtami-

me nettisivujen sisältöä työn-

vähintään 4 kappaletta. Palaute

seen sekä b) työhyvinvoinnin

antajatoimintaa palvelevaksi.

tilaisuuksien tarpeellisuudesta/

johtamiseen, yhteistoimintaan,

Tuemme seurakuntien tiedolla

hyödyllisyydestä on hyvä.

henkilöstösuunnitteluun c)

johtamista tuottamalla HR-tietoa

selkeä käsitys uuden työaikalain

seurakunnille.

merkityksestä ja sisällöstä.
4) Seurakuntatyönantajilla on

Järjestämme suurten seurakunta- Työnantajatapaaminen järjestet-

aiempaa parempi tietoisuus

työnantajien tapaamisen ja jaam- ty. Palaute tilaisuuksien tarpeelli-

työnantajaroolista.

me tietoa työnantajaroolista.

suudesta/hyödyllisyydestä hyvä.

Koko kirkon yhteiset

5) Henkilöstöä koskevat selvityk-

Muutamme kirkkolakia ja/tai

Tarvittavat säännösmuutokset

tehtävät

set, ohjeet ja/tai lainsäädäntö-

-järjestystä.

on tehty tai prosessi vireillä.

muutokset on toteutettu kirkon
virkasuhteisten osalta.
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TULOSKORTTI 2020
Kirkkohallituksen työmarkkinaosasto (TMO) / Kirkon työmarkkinalaitos (KiT)
6) Kirkkohallituksen tutkinto-

Valmistelemme tarpeelliset

Tarpeelliset tutkintovaatimus-

vaatimuspäätökset vastaavat

viranhaltijoita koskevat tutkinto-

päätökset on tehty.

seurakuntien ja kirkon tarpeita.

vaatimukset.

7) Yhteistyö eri toimijoiden kans- Viemme KiT:n tietotaidon

Olemme mukana valtakunnalli-

sa hankkeissa vahvistunut.

kansallisen tason työelämän ja

sissa ja koko kirkkoa koskevissa

osaamisen verkostoyhteistyö-

yhteistyöhankkeissa.

hön. Tuomme KiT:n tietotaidon
kansallisen tason työelämän ja
osaamisen verkostoyhteistyöstä kirkon muiden toimijoiden
käyttöön.
Kirkkohallituksen

8) Keräämme järjestelmällisesti

Osallistumme aktiivisesti Suunta- Työnjako on selkiytynyt.

strategian mukaiset

palautetta suunnitelmistamme

hankkeeseen ja etsimme yhteis-

meneillään olevat tai

ja työstämme. Vahvistamme

työlle eri muotoja.

päättyvät hankkeet

kirkon eri toimijoiden keskinäis-

sekä Suunta-hanke

tä yhteistyötä ja selkeytämme
työnjakoa.
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Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Kirkon työmarkkinalaitos osallistui 2- ja 3-kantaiseen työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutoimintaan huolehtien, että valmistelussa olevat
säädökset, määräykset yms. ovat mahdollisimman soveltuvia myös kirkon
alalle. Työ- ja elinkeinoministeriön perustamien työllisyystyöryhmien (7
kpl, joista muutamia yhdistettiin syksyllä 2020 suuremmaksi asiakokonaisuudeksi) työ jatkui tiiviinä. Työskentelyä tosin hidasti ja jossain määrin
vaikeutti koronan aiheuttama täydelliseen etäkokoustamiseen siirtyminen.
Koronan vuoksi työministeri Haatainen perusti työmarkkinajärjestöille
myös nk. ”korkean tason ryhmän”, jossa järjestöt ovat saaneet suoraan viestiä hallituksen linjauksista koronan hoidossa ja ovat toisaalta voineet tuoda
omia näkemyksiään koronan aiheuttamista haasteista suoraan ministerille.
Osallistuttiin jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen valmisteluun, jonka linjaukset julkistettiin ”Osaaminen turvaa tulevaisuuden” -asiakirjana loppuvuonna 2020. Kirkon työmarkkinalaitos antoi vuonna 2020
kuusi lausuntoa.
2) Vuoden 2020 kevät kului kirkon virka- ja työehtosopimusta neuvoteltaessa. Neuvottelut olivat erittäin haastavat, ja niissä turvauduttiin myös valtakunnansovittelijan apuun. Neuvottelut saatiin päätökseen vasta kesäkuun
alussa. Haastava kokonaisuus kiinnittyi yleisen liittokierroksen kysymyksiin
- palkankorotusten taso ja sopimuskauden pituus, kiky-tunneista luopuminen - mutta kirkon piirissä puhutti erityisesti uudistetun työaikalain
merkitys kirkon työajattomiin. Sopimuskaudelle 2020–2022 sovitut palkkaus-, työelämä- ja työaikaryhmä työskentelivät tiiviisti koko syksyn. Ajankohtaiskyselyn avulla kerättiin perinteiseen tapaan tietoa seurakuntien ja
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seurakuntayhtymien työnantajatoiminnasta ja henkilöstöstä ja tällä kertaa
myös koronan aiheuttamista haasteista ja niihin liittyvistä toimista. Vastausten perusteella korona-ajasta näytetään selvityn hyvin.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
3a) Seurakuntien työnantajaroolia ja osaamista vahvistettiin neuvonnalla,
ohjeilla, koulutuksilla ja erilaisissa tapaamisissa. Osa niistä järjestettiin
yhdessä pääsopijajärjestöjen, Kipan, Työturvallisuuskeskuksen ja muiden
toimijoiden kanssa. Myös Kirkkopalvelujen järjestämän Kirkon johtamisforumin toteuttamisessa oltiin mukana.
Koronasta johtuvien rajoitusten vuoksi iso osa koulutuksista jouduttiin järjestämään verkkokoulutuksina Teamsilla, mikä edellytti rohkeutta
oppia uusia toimintatapoja sekä järjestäjiltä että osallistujilta. Koulutukset
pystyttiin siten kuitenkin järjestämään ja niiden määrää jopa lisäämään.
Osallistujia tilaisuutta kohden oli usein tavanomaista enemmän. Palaute
tilaisuuksista oli perinteiseen tapaan kiitettävää ja niistä katsottiin olevan
hyötyä oman työn ja työyhteisön kannalta. Kiitosta sai myös verkkokoulutuksen saavutettavuus. Kaiken kaikkiaan työmarkkinaosaston henkilöstö
koulutti yli 20 tilaisuudessa, joihin osallistui arviomme mukaan yli tuhat
sekä työnantajan- että henkilöstön edustajaa. Joitakin tilaisuuksista tallennettiin, joten niitä pystyi katsomaan jälkeenpäinkin.
3b) KiT:n nettisivujen Työnantajien työkaluja -osioon lisättiin henkilöstöjohtamista käsittelevää aineistoa ja työnantajia koronavirustilanteessa tukevaa
ohjeistusta ja usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. KiT:n nettisivujen
ajankohtaista-palstaa ja Facebook-sivua hyödynnettiin aktiivisesti neuvottelutilanteesta tiedotettaessa. Yleiskirjeitä julkaistiin 13 ja uutiskirjeitä
5 kertaa. Seurakuntatyönantajia kannustettiin kevään koronarajoitusten
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aikaan lomautusten sijasta kaikin tavoin suuntaamaan koko henkilöstön
työvoima tukemaan luovasti seurakunnan jäsenten ja koko yhteiskunnan
selviytymistä koronasta johtuvan kriisitilanteen yli. Lomautukset jäivätkin
määrältään vähäisiksi.
Seurakuntien johdolle lähetettävää henkilöstötilaston kuukausiraporttia
kehitettiin lisäämällä siihen vertailuaineistoa ja julkaisemalla myös tiivis
vuosiraportti. Kevan kanssa jatkettiin valmisteluja Avaintiedot-palvelun
avaamiseksi seurakunnille. Työkyvyttömyyden kokonaiskustannuksia
koskevan tiedon lisäksi palvelu sisältää mm. maksuttoman työhyvinvointikysely-työkalun. Osallistuttiin lisäksi Kevan julkisen alan työhyvinvointi
vuonna 2020 -tutkimuksen suunnitteluun. Sen toteuttamista myöhennettiin koronan vuoksi syksyyn. Tulokset julkaistaan maaliskuussa 2021. Tutkimustieto auttaa löytämään kehittämiskohteita ja tunnistamaan vahvuuksia sekä saamaan kuvaa työyhteisön tilasta korona-ajan haasteissa.
Työturvallisuusjohtamisen kysymyksiin paneuduttiin syksyllä toteuttamalla Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän hanketoimintana 5-osainen
Riskit haltuun seurakuntatyössä-webinaarisarja. Sillä tuettiin seurakuntatyönantajien ja työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön työturvallisuuteen
liittyvien riskien hallinnan ja vaarojen arvioinnin osaamista.
Kirtekon toimin tarjottiin kaikille työpaikoille ja kirkossa töissä oleville
maksuton mahdollisuus työelämätaitojen kehittämiseen Tulevaisuuden
työelämätaidot -verkkokoulutuksen avulla. Yli kymmenessä pienessä ja keskisuuressa seurakunnassa toteutettiin Työterveyslaitoksen ja hiippakuntien
tuomikapitulien kanssa yhteistyössä Nollatoleranssi työpaikkakiusaamiseen
-verkkovalmennuspilotti. Sillä vahvistettiin työpaikkojen kykyä ennaltaehkäistä työpaikkakiusaamista ja lisätä esimiesten taitoa ratkoa ammattimaisesti työyhteisön konflikteja ja puuttua vastuuttomaan työkäyttäytymiseen
matalalla kynnyksellä. Saatu kokemus osaamisen kehittämisestä verkkovälitteisesti ja vertaisoppimisen keinoin oli myönteinen.
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3c) Uuden työaikalain sisällöstä ohjeistettiin seurakuntia kirkon pääsopijaosapuolten yhteisellä ohjeella (KiT:n yleiskirje A3/2020). Lisäksi työneuvoston antama lausunto (TN 1480-20) työaikalain soveltamisesta kirkon
hengellisessä työssä edisti kirkon sopimusratkaisun saavuttamista. Lausunnon perusteella sopimusratkaisu säilytti hengellisen työn viranhaltijoiden
aseman työajattomina viranhaltijoina lähtökohtaisesti ennallaan. Tähän liittyen sovittiin lisäksi KirVESTES-ratkaisun osana työajattomien hengellisen
työn viranhaltijoiden ja työntekijöiden uudesta mahdollisuudesta saada
lisävapaapäiviä arkipyhänä tehdystä työstä.
4) Sopimusratkaisusta ja työaikalain tulkinnasta ohjeistettiin seurakuntatyönantajia pääsopijaosapuolten yhteisen ohjeistuksen lisäksi myös useassa
Teams-koulutustilaisuudessa heti sopimusratkaisun hyväksymisen jälkeen.
Suurimpien seurakuntien kanssa käsiteltiin sopimustoimintaan ja henkilöstöhallintoon liittyviä kysymyksiä Teams-ryhmässä, Kevassa järjestetyssä
tapaamisessa ja syyskaudella myös kuukausittaisissa Teams-palavereissa.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
5) Keväällä 2020 kirkkolain kodifioinnin käsittely keskeytettiin eduskunnan
hallintovaliokunnassa. Työmarkkinaosasto osallistui henkilöstöä koskevien
lakien valmisteluun syksyllä 2020 ja kirkkohallituksen täysistunto lähetti
lakipaketin kirkolliskokouksen käsittelyyn. Vuoden 2020 aikana tuotettiin
uutta aineistoa KiT:n sivuille, mistä aina löytyvät KirVESTES kokonaisuudessaan ja siihen liittyvää ohjeistusta.
6) Valmisteltiin kirkkohallituksen 28.1.2020 tekemät päätökset viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta. Päätösten piti tulla voimaan samanaikaisesti
uuden kirkkolain kanssa. Kirkkolain hyväksymisprosessin keskeytymisen
vuoksi asia jouduttiin viemään syksyllä uudestaan kirkkohallituksen päätettäväksi vanhan kirkkolain pohjalta.
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Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä (A10/2020) annettiin
suositus lastenohjaajan tehtävään toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen palkattavalta työntekijältä edellytettävistä tutkinnoista ja osaamisesta.
Lisäksi yleiskirjeessä (A11/2020) annettiin ohjeita siitä, miten rekrytointitilanteessa voidaan varmistaa kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja hautausmaatyön tehtävissä tarvittava osaaminen toisen asteen ammatillisen tutkintojärjestelmän tutkintojen avulla.
7) Osallistuttiin muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa tiiviissä yhteistyössä hallitusohjelmaan perustuvan toimintatapojen uudistamista ja
uuden teknologian hyödyntämistä vauhdittavan työn ja työhyvinvoinnin
kehittämisohjelman (TYÖ2030) käynnistämiseen. Ohjelman toteutukseen
ovat sitoutuneet työmarkkinakeskusjärjestöjen lisäksi, kolme ministeriötä
(STM, TEM, OKM), Työterveyslaitos ja joukko muita keskeisiä työelämän
asiantuntijaorganisaatioita (Business Finland, Sitra, Suomen Yrittäjät, Työturvallisuuskeskus ja Opetushallitus). Sen tavoitteena on vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria Suomen kilpailuvahvuutena, nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden
kehittäjäksi ja työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030
mennessä.
Kirkon pääsopijaosapuolten työelämäryhmä jatkoi kirkon toimialalla
toteutettavaa seurakuntatyöpaikkojen tuottavuutta ja työhyvinvointia
edistävää Kirkon työelämä 2020 (Kirteko) -ohjelmaa Kirteko 2030 -hankkeena. Sen työssä hyödynnettiin kansallisen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman (TYÖ2030) tavoitteita ja toteutusta ja saatiin hankkeen
toteuttamiseen myös rahoitus.
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Kirkkohallituksen strategian mukaiset meneillään olevat tai päättyvät
hankkeet sekä Suunta-hanke
8) Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi verkostoiduttiin aktiivisesti yli
Kirkkohallituksen osastorajojen. Hakeuduttiin yhteistyöhön myös hiippakuntien tuomiokapitulien kanssa. Käytiin vuoropuhelua osaamisen kehittämiseen liittyvän työnjaon selkeyttämiseksi suunnitellun Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen edustajien kanssa.
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4.5

Talousosasto (TAO)

Henkilöstö osallistui aktiivisesti Uusi tila -hankkeeseen ja Kirkon talon tilojen
käytön suunnitteluun. Esimiehet pohtivat omassa työpajassaan, miten monitilatoimisto mahdollistaa uudenlaisen työn tekemisen tavan.
Kuva: Minna Rissanen
Osaston perustehtävän kuvaus
Kirkon keskusrahaston/Talousosaston (kiinteistö-, talous- ja tietohallinto) tehtävänä on vastata kirkon keskusrahaston toiminnan rahoituksesta ja omaisuuden
hoidosta.
•

Kiinteistöyksikkö vastaa Kirkon talon sisäisistä tukipalveluista. Kiinteistöyksikkö vastaa kirkon keskusrahaston omistamien kiinteistöjen ja huoneistojen peruskorjauksesta ja kunnossapidosta. Lisäksi yksikön päällikkö
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osallistuu kirkon eläkerahaston omistamien kiinteistöyhtiöiden hallitustyöskentelyyn. Kirkon keskusrahaston omistamia kiinteistöjä on 12 kpl ja
asuinhuoneistoja 50 kpl.
•

Talousyksikkö vastaa kirkon keskusrahaston taloushallinnosta. Tärkeimmät
taloushallinnon toiminnot (ostolaskujen reititys ja tiliöinti, matkalaskujen asiatarkastus matkustussäännön mukaisesti, Kirkkohallituksen maksamien palkkioiden asiatarkastus ja tiliöinti sekä käyttäjien ohjaaminen koko
Kirkkohallituksen ja kahden tuomiokapitulin osalta) on keskitetty taloustiimiin. Tiimin ja Kirkkohallituksen sekä tiimin ja Kipan välistä työnjakoa
kehitetään edelleen tehokkuuden lisäämiseksi.

•

Tietohallintoyksikkö toteuttaa kirkon voimassa olevia strategioita ja toimintaohjelmia. Kehitystoiminnan lisäksi tietohallintoyksikkö vastaa ICTprojektitoiminnasta ja hankinnoista sekä tarjoaa tietotekniikan palvelukokonaisuuksia sopimuspohjaisesti.

•

Kirkon keskusrahaston IT-alue palvelee noin 10 %:a kirkon työntekijöistä
150 toimipisteessä ympäri Suomea. Toiminta on organisoitu valtakunnallisen IT-tuen rinnalle. IT-alue tarjoaa kokonaisvaltaiset perustietotekniikan
ja siihen liittyvät palvelut. Vuonna 2020 sopimuspohjaisesti mukana oli 25
seurakuntataloutta.

•

Talousosaston lakimies on nimitetty kirkon keskusrahaston tietosuojavastaavaksi, jonka tehtävistä säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa.
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava toimii Kirkkohallituksen, tuomiokapitulien sekä keskusrahaston IT-alueen seurakuntien tietosuojavastaavana sekä edistää kirkon muiden tietosuojavastaavien välistä yhteistyötä.
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TULOSKORTTI 2020
Talousosasto (TaO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Edunvalvonta ja vai-

Kirkon hankintatoimi on toimi-

Teemme tuloksellista yhteistyötä 1) Yhteishankintayksiköiden

Mittarit

kuttaminen

vaa ja hankinnat ovat kustannus- julkishallinnon yhteishankintayk- kautta tehtävien hankintojen
tehokkaita.

siköiden kanssa.

volyymit kasvavat 5 % vuodessa.

Kirkon tietosuojatyö on hoidettu

Haemme ja jaamme parhai-

2) Tietosuojatyön verkostojen

ammattimaisesti ja tietosuoja- ja ta käytäntöjä tietosuojatyön

määrä kasvaa ja kontaktien mää-

tietoturva ovat ajan tasalla ja

ylläpitämiseksi. Verkostoidum-

rä lisääntyy.

luotettavaa.

me kotimaisten ja ulkomaisten
toimijoiden kanssa.

Seurakuntien

Tietohallinnon ohjaus- ja palve-

Toteutamme Kirkon keskusrahas- 3) Tiekartta toteutuu suunnitel-

toiminnan

lutuotanto toimii seurakuntaläh-

ton ICT-toimintasuunnitelmaa ja

kehittäminen ja

töisesti ja jäsenistöä palvellen.

tiekarttaa.

tukeminen

lusti.

Seurakunnilla on käytettävissä

4) Yhteisten ICT-palvelujen mää-

yhteistyötä tukevia yhteisiä

rä kasvaa yhdellä vuosittain.

tietojärjestelmiä.

5) Sopimuspohjaisten yhteisten
tietojärjestelmien käyttäjämäärä
kasvaa vuosittain 5 %.
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Arvio

TULOSKORTTI 2020
Talousosasto (TaO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Viestimme avoimesti ICT-palve-

6) Tietotyön askeleet -uutiskir-

luista ja kehitysprojekteista.

jeet, yhteiset Teams-alustat.

Projektien hallinta on ammatti-

Käytämme yhteistä ICT-projekti-

7) Projektit toteutetaan ICT-

taitoista ja seurattavaa.

mallia hankkeiden ja projektien

projektimallin mukaisesti.

Arvio

läpiviennissä.
Teemme yhteistyötä seura-

8) Yhteisten ICT-projektien mää-

kuntien kanssa ja käytämme

rä kasvaa.

projektityössä seurakuntien ja
IT-alueiden osaajia.
Kirkon hankintatoimi on sujuvaa

Toteutamme Kirkon keskusrahas-

ja kustannustehokasta.

ton kaikille seurakunnille avoimet en seurakuntien hankintavolyyhankinnat ammattitaitoisesti ja

9) Yhteishankintoihin osallistuvimi kasvaa 5 %.

laadukkaasti.
Toteutamme ICT-hankintoja, jotka
tuottavat seurakunnille hyötyjä ja
kustannukset hallinnassa.
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TULOSKORTTI 2020
Talousosasto (TaO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Koko kirkon yhteiset

Kirkon yhteinen tietotekniikka ja

Kehitämme käyttäjätukea ja

10) Asiakaspalvelun mittaristot

tehtävät

tuki palvelevat kirkon toimintaa.

varmistamme toiminnan jatku-

osoittavat toiminnan tehostu-

vuuden.

neen.

Kirkon tietoturva ja tietosuoja

Ylläpidämme tietoturvapolitiik-

11) Havaitut poikkeamat on käsi-

-asiat ovat kunnossa.

kaa ja -määräyksiä.

telty asianmukaisesti ja korjaavat
toimenpiteet on tehty.

Kirkon keskusrahaston lakimies

12) Tietosuoja- ja tietoturvasi-

toimii Kirkon keskusrahaston ja

vustot ovat seurakuntien saata-

keskusrahaston IT-alueen seu-

villa ja ajan tasalla sekä tarjoavat

rakuntien tietosuojavastaavana.

kattavasti tietoa tietosuoja-

Jaamme tietosuoja-asiantunte-

asioista.

musta seurakuntiin.
Kirkon yleiset ja yhteiset tietosuoja- ja tietoturvaohjeistukset
ovat ajan tasalla ja seurakuntien
saatavilla.
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Arvio

TULOSKORTTI 2020
Talousosasto (TaO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Kirkon keskusrahaston rakennuk- Toteutamme kuntoarvioiden ja
set säilyvät hyvässä kunnossa.

Mittarit

Arvio

13) Suunnitelman mukaiset kor-

kuntotutkimusten mukaiset kun- jaustyöt on tehty. Korjausvelkaa
nostus- ja korjausehdotukset.

ei kerry.

Hyödynnämme rakennusautomaatiota tehokkaasti.
Kirkon keskusrahaston toimitilo-

Toteutamme Kirkon keskusrahas- 14) Kustannukset ovat alentu-

jen kokonaisnettokustannukset

ton kiinteistöstrategiaa.

neet vuoteen 2018 verrattuna.
15) Toimitilojen käyttö tehostuu

ovat vähentyneet.

suhteessa pinta-alaan. Kokonaispinta-ala pienenee vuoteen
2018 verrattuna.
Teemme toimitilojen terveelli-

16) Toimitilojen kokonaislaatu on

syys- ja tyytyväisyystutkimuksen. mitattu.
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TULOSKORTTI 2020
Talousosasto (TaO)
Tehtäväalue

Tavoite

Kirkkohallituksen

Kirkkohallitus osallistuu ympäris- Lentokilometrit kompensoidaan

Keinot

strategian mukaiset

tövastuun kantamiseen omassa

Suomen lähetysseura ry:n ilmas-

meneillään olevat tai

toiminnassaan.

torahastoon.

päättyvät hankkeet

Kirkkohallitus siirtyy Kirkon talos- Toteutamme Kirkon talon Uusi

18) Uusi tila -hanke on toteu-

sekä Suunta-hanke

sa pienempään ja tilankäytölli-

tunut suunnitelman mukaan

tila -hankkeen onnistuneesti.

17) Kompensointi on tehty.

sesti tehokkaampaan monitila-

(kustannusarvio, aikataulu,

toimistoon.

tilasuunnitelma)

Kirkon keskusrahaston talous on

Tehostamme Kirkon keskusra-

19) Vuoden 2021 talousarvio on

tasapainossa vuonna 2021

haston toimintaa ja teemme

tasapainossa.

tarvittavat säästötoimenpiteet.
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Mittarit

Arvio

Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Yhteistyötä tiivistettiin julkisten yhteishankintayksiköiden kanssa.
Seurakuntien hankintavolyymit laskivat 18 % edelliseen vuoteen
verrattuna.
2) Tietosuoja- ja tietoturvakysymykset ovat olleet yleisesti hyvin ajankohtaisia.
Verkostojen ja kontaktien määrän kasvattaminen ei ole toteutunut tavoitellussa laajuudessa, mutta verkostoja ja kontakteja on pidetty yllä enenevästi
muuten kuin lähikontaktein.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
3) Vuonna 2019 aloitetun kirkon ICT-kehittämisohjelman laadinta keskeytettiin. Toimintaympäristö on liian hajanainen kirkon tasoiseen kehittämiseen
(Lisätietoja TTS 2021, s. 112).
Kirkkohallitus koosti kirkon strategian toimeenpanohankkeen (TTS
2021, s. 27–32)
4) Palvelupyyntöjärjestelmä käyttöönotettiin.
5) Hautaustoimen järjestelmä ei toteutunut. Palvelupyyntöjärjestelmä toteutui
ja on laajennettavissa seurakuntien käyttöön vuodesta 2021 alkaen.
6) Tavoite toteutui.
7) Projektit toteutettiin ICT-projektimallin mukaan.
8) Kipa 2 -esiselvitys toteutui.
9) Hautaustoimen järjestelmä ei toteutunut. Palvelupyyntöjärjestelmä toteutui
ja on laajennettavissa seurakuntien käyttöön vuodesta 2021 alkaen.
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Koko kirkon yhteiset tehtävät
10) Toiminnassa ei havaittu vuoden 2020 aikana merkittäviä laatupoikkeamia.
Jatkuva palautteenkeruu otettiin käyttöön palvelupyyntöjärjestelmän
käyttöönoton yhteydessä tammikuussa 2021. Jatkuvan palautteen mukaan
tyytyväisiä oli 92 %.
11) Tavoite toteutui. Tietoturvamääräyksiä muutettiin koronapandemian takia.
12) Tavoite toteutui.
13) Turun arkkipiispan talon ja Porvoon tuomiokapitulin korjaukset siirtyivät
vuodelle 2021.
14) Uusi tila -hankkeen kustannukset olivat 3,4 milj. euroa. Vapautuneita
tiloja ei ole vielä vuokrattu. Alueella on alkamassa kaavamuutoshanke.
15) Uusi tila -hankkeessa Kirkkohallituksen käytössä oleva toimistotila väheni
1 800 m2. Vapautuneiden tilojen vuokrausta jatketaan. Vainiemen kiinteistön myynnin myötä poistui kiinteistökannasta 393 m2.
16) Laatua ei ole vuoden 2020 aikana mitattu. Kirkkohallituksen tilat ovat
olleet remontissa lähes koko vuoden ja koronapandemian vuoksi henkilökunta on ollut suurimmaksi osaksi etätöissä.
KKH - strategiset painopisteet
17) Suomen Lähetysseura ry muutti vuodelta 2020 maksettavan lentokompensaation laskukaavan ja maksu tapahtuu vuodelta 2020 kaavalla 111 040
(C02e kokonaisarvo vuodelta 2020) / 122 (yhden puun sitoma hiilen
määrä Tansanian hankkeessa) * 2,50 euroa (yhden puun hinta). Kompensaatio (2 275 euroa) on maksettu 12.2.2021.
18) Vuokrattavia tiloja ei ole saatu vuokrattua. Uusi tila -rakennusprojektin
budjetti ylittyi 1,4 milj. euroa.
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19) Vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa -10,4 milj. euron alijäämää. Alijäämästä
kertaluontoisten erien osuus on 7,4 milj. euroa. Näitä kertaluonteisia
menoja olivat koronapandemiasta aiheutuva avustus seurakuntatalouksille
4 milj. euroa, kirkkojen lämmitysjärjestelmien avustukset 1,7 milj. euroa
ja Uusi tila -hanke 3,4 milj. euroa sekä tuottona Vainiemen kiinteistön
myynti 1,7 milj. euroa. Rakenteellista alijäämää vuodelta 2020 kertyi 3
milj. euroa. Tätä alijäämää ei ole otettu huomioon vuoden 2021 talousarviossa ja alijäämän kattamiseksi on esitettävä suunnitelma ja keinot vuosien
2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelmassa.
Talousosaston muu toiminta vuonna 2020
Talousosaston vastuulla oleva Uusi tila –hanke on jatkunut vuoden 2020
aikana suunnitellusti. Kirkon talon työskentelytilat on muutettu monitilatoimistoksi ja samalla on vapautunut ulosvuokrausta varten noin 1 800 m2. Hiippakuntien ja kirkkohallituksen kiinteistöselvitys valmistui loppuvuodesta 2020
ja selvityksen jatkokäsittelyä varten on asetettu erillinen työryhmä. Työryhmän
työskentelyaika päättyy elokuun 2021 lopussa. Vuoden 2020 aikana laadittiin
esiselvitys kirkon talous- ja tietojärjestelmähankkeesta (työnimi “Kipa 2”). Esiselvityksen pohjalta hanke käynnistyy vuoden 2021 alkupuolella ja hankkeeseen
on varattu resurssit vuoden 2021 talousarvioon ja vuoden 2022–23 toimintaja taloussuunnitelmaan.
Uusi tila -hanke
Uusi tila –hanke eteni vuoden 2020 aikana suunnitellusti. Rakentaminen käynnistyi tammikuussa 2020, ja tilat valmistuivat syyskuussa 2020. Kirkon talosta
vapautui ulosvuokrattavaksi noin 1 800 m2. Tilojen ulosvuokraus on kuitenkin
vielä vuoden 2020 lopussa kesken.
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Kirkon keskusrahaston kiinteistöstrategia/kiinteistöselvitys
Kirkolliskokouksen talousvaliokunta esitti vuonna 2018, että Kirkon keskusrahastolle laaditaan kiinteistöstrategia, jossa linjataan kiinteistöjen omistamista ja
ylläpitoa sekä toimitilojen suunnittelua. Strategiassa määritellään, mitä kiinteistöjä on tarkoituksenmukaista omistaa ja mistä on syytä luopua. Kiinteistöselvitys valmistui syksyllä 2020. Selvityksessä käytiin läpi kaikki kirkkohallituksen
ja hiippakuntien tilat. Tarkoituksena oli tarjota pohja tulevaisuuden linjauksille
kiinteistöhallintaan ja omistamiseen. Selvityksessä huomioitiin taloudellisuuden
lisäksi toiminnallisuus, historia-arvo sekä ympäristö-, ilmasto- ja energianäkökulmat. Kiinteistöselvityksen pohjalta tehtävien linjausten avulla pyritään
saavuttamaan merkittäviä taloudellisia säästöjä. Kiinteistöselvityksen ja siitä
saatujen tuomiokapitulien lausuntojen pohjalta Kirkkohallituksen täysistunto
asetti jatkovalmistelua varten työryhmän, jonka tulee jättää esityksensä kirkkohallitukselle 30.8.2021 mennessä.
Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien kehittäminen
Kirkkohallitus käynnisti vuoden 2019 lopulla talous- ja henkilöstöhallinnon
tietojärjestelmien kehittämishankkeen (ns. Kipa 2 -hanke), jonka tavoitteena on
kehittää kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä saadun palautteen pohjalta. Hankkeen aikana on tehty yhdessä seurakuntien kanssa selvitys,
jossa ovat mukana Kirkon palvelukeskuksen prosessit, toimintatavat sekä tietojärjestelmät.
Hankkeen jatkoesitys hyväksyttiin Kirkon keskusrahaston talousarvion ja
toiminta- ja taloussuunnitelman 2021–2023 yhteydessä.
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Muuta merkittävää vuonna 2020
ICT-projektitoiminnan tavoitteena on aktivoida kirkon toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä sekä kerätä seurakunnista kehittämisideoita ja parannusehdotuksia järjestelmien ja prosessien kehittämiseen. Kirkkohallitus ylläpitää
Projektisalkkua sekä projektinhallintaan liittyvää ohjeistusta valtakunnallisia
hankkeita varten. Kaikki kirkon työntekijät voivat katsoa Projektisalkkuun
kirjatut projektit. Projektisalkun käyttö on laajentunut vähitellen myös seurakuntiin.
Kirkon keskusrahasto toimii sidosyksikkönä suhteessa seurakuntiin, osallistuu hankintojen kehittämiseen ja tekee tiivistä yhteistyötä merkittävien yhteishankintayksiköiden Hanselin ja Sarastian kanssa. Lisäksi Kirkon keskusrahasto
kilpailuttaa hankintoja koko kirkon laajuisesti silloin, kun esimerkiksi Hanselin
sopimuksista ei löydy tarkoitukseen sopivaa puitejärjestelyä. Myös seurakunnat
voivat liittyä Hanselin yhteishankintoihin.
Seurakuntien kaikki hankinnat ovat yhteensä noin 460 miljoonaa euroa
vuodessa ja kirkon keskushallinnon noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Kirkkohallitus on jatkanut seurakuntien hankintaneuvontaa aikaisempien vuosien
tapaan. Lisäksi kirkon ilmastostrategian toimeenpanon takia Kirkkohallitus on
verkostoitunut laajalti ympäristöystävällisten hankintatapojen kehittämiseksi
mm. valtionhallinnon järjestämän KEINO-akatemian kautta.
Vuonna 2019 käyttöön otettu valtakunnallinen viestintä- ja tiimityöalusta
on laajentunut päivittäiseen käyttöön ja mahdollistanut organisaatiorajat ylittävän yhteistyön. Vuoden 2020 aikana järjestettiin kaikille kirkon työntekijöille
alustan käyttökoulutuksia, ns. Kahvivartteja. Etenkin keväällä, kun siirryttiin
laajalti etätöihin, Kahvivartit olivat erittäin suosittuja. Enimmillään nettikoulutuksissa oli mukana yli 900 kirkon työntekijää.
Yhteistä tahtotilaa valtakunnallisten ICT-hankkeiden osalta on haettu
vuoden 2020 aikana yhdessä isoimpien seurakuntatalouksien kanssa.
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Seurakuntatalouksien resurssit, osaaminen ja toiminnalliset tarpeet ovat kuitenkin niin erilaisia, ettei valtakunnallisten hankkeiden käynnistämistä ole nähty
mahdolliseksi, vaikka niistä saataisiin kustannushyötyjä. Hajautettu päätöksentekojärjestelmä ei myöskään mahdollista yhteisen ICT-strategian tekemistä,
ja jatkossa kehittäminen tapahtuu pääosin yksittäisten seurakuntatalouksien
sisällä.
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4.6

Toiminnallinen osasto (TO)

Pandemia-aikana Kirkon koulutuskeskuksen koulutukset toteutettiin verkkoympäristössä. Näiltä pöydiltä koulutettiin mm. sielunhoitoa, johtamista
ja pastoraaleja sekä koottiin koulutuskalenteria, valmisteltiin budjettia ja
pidettiin työpajoja.
Kuva: Kirkon koulutuskeskuksen työntekijät
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Osaston perustehtävän kuvaus
Toiminnallisen osaston tehtävänä on hoitaa kirkon yhteistä toimintaa koordinoimalla ja kehittämällä kirkon työtä yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien
ja kirkollisten järjestöjen kanssa, huolehtimalla kirkon toimintaan liittyvistä
yhteyksistä ja vaikuttamalla päätöksentekoon yhteiskunnassa sekä edistämällä
kirkon toiminnan verkostoitumista ja yhteistyötä.
Kirkon yhteisen toiminnan koordinoiminen ja kehittäminen muodostuu
yhtäältä yhteisten tehtävien hoitamisesta ja toisaalta seurakuntatyön tukemisesta
sekä sisällöllisestä että menetelmällisestä näkökulmasta. Keskeisiä sisältöalueita
ovat sosiaalieettiset kysymykset ja jumalanpalveluselämä, kasvatus ja opetus,
sielunhoito ja diakonia.
Toiminnallisella osastolla tuetaan ja edistetään kirkon ja seurakuntien erityistehtävien työtä sairaaloissa, vankiloissa, työpaikoilla ja oppilaitoksissa sekä
perheasioiden neuvottelukeskuksissa. Toiminnallinen osasto edistää kirkon työtä
erilaisissa erityisryhmissä (esim. viittomakieliset, vammaisryhmät, maahanmuuttajat ja monikulttuuriset yhteisöt, saamelaiset, romanit jne.).
Tärkeä osa seurakuntatyön kehittämistä on kirkon työntekijöiden koulutus.
Kirkon koulutuskeskus huolehtii kirkon työntekijöiden täydennyskoulutuksesta
ja sen koordinoinnista sekä osallistuu kirkon työntekijöiden ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen yhteistyössä oppilaitosten kanssa.
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TULOSKORTTI 2020
Toiminnallinen osasto (TO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Edunvalvonta ja vai-

1) Uskonnonharjoittamisen ja

Vaikutamme yhdessä kirkon joh-

Kuka kuuntelee köyhää -foo-

kuttaminen

kirkon toimintojen edellytyk-

don kanssa yhteistyöverkostoissa. rumit (vähintään 3), vaikutta-

set on turvattu vankiloissa ja

mistoimien kasvanut määrä ja

terveydenhuollon palvelujärjes-

arviointi.

Arvio

telmissä.
2) Yhteiskunnassa on käynnistet- Välitämme kirkon oman toimin-

Kannanottojen ja asiantunti-

ty uusia keinoja lapsiperheköy-

nan kautta saatavia tarinoita ja

jatekstien lukumäärä. Yleinen

hyyden vähentämiseksi.

tietoa lapsiperheköyhyydestä.

medianäkyvyys.

Kutsumme eri toimijoita kehit-

Seurakuntien toiminnot jatku-

tämään maksutonta ja taloudel-

vat maksuttomina ja taloudelli-

lisesti tuettua kaikille avointa

sesti tuettuina.

toimintaa.
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TULOSKORTTI 2020
Toiminnallinen osasto (TO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

3) Positiivisen uskonnonvapau-

Osallistumme aktiivisesti us-

Tapahtumien ja koulutusten

den tulkinta yhteiskunnassa on

konnonvapaudesta käytävään

toteutus, osanottajamäärä,

vahvistunut.

keskusteluun ja yhteiskunnallisesti

palaute. Uskonnonvapauden

vaikuttavien tapahtumien suunnit- teemojen näkyminen tapahtuteluun ja toteutukseen. Vahvis-

mien ohjelmassa. Artikkelien,

tamme uskonto- ja katsomusdialo- blogien ja muiden julkaisujen
gin osuutta koulutuksissa.

lukumäärä.

4) Kirkko on vahvasti mukana

Osallistumme Punainen kortti

#kampusrauhaa-hankkeen

rasisminvastaisessa työssä.

rasismille -yhteistyöhön. Vahvis-

arviointi; dialogisten menetel-

tamme hyviä väestösuhteita edis- mien käyttö seurakunnissa on
tävää toimintaa seurakunnissa.

lisääntynyt.

Edistämme perheiden yhdistämisestä käytävää keskustelua.
Seurakuntien toimin-

5) Seurakunnat ovat aloittaneet

nan kehittäminen ja

ilmastostrategian toteuttamisen. ja biodiversiteettiä yhteiskunnal-

tukeminen

Pidämme esillä ilmastomuutosta
lisessa keskustelussa. Tuemme
seurakuntia strategian toteutuk-
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sessa.

Kolmasosa seurakunnista
toteuttaa strategian mukaisia
toimenpiteitä.

Arvio

TULOSKORTTI 2020
Toiminnallinen osasto (TO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

6) Seurakuntien ja kuntien

Edistämme kirkon ja kunnan yh-

Yhteistyökäytäntöjen levin-

varhaiskasvatuksen yhteistyön

teistyötä ja osaamisen jakamista

neisyys. Korimallin tunnettuus

vahvistaminen – Katsomuskasva- katsomuskasvatuksen alueella:
tus (KKP).

Arvio

(lataukset ja painomäärät).

levitämme onnistuneita käytäntöjä verkostoissa.
Vahvistamme kirkon ja kuntien

Tehtyjen sopimusten määrä

tietoisuutta ja mahdollisuuksia

ja laatu. Sopimus on laadittu

sopimusyhteistyön malleista eri

vähintään 30 seurakunnassa.

koulutusasteilla ja perheneuvonnassa.
7) Seurakuntien rooli paikallise-

Luomme toimintamalleja ja kehi-

Luodut toimintamallit ja niiden

na arvokeskustelijana vahvistuu.

tämme menetelmiä seurakuntien

kokeilut seurakunnissa.

käyttöön.
8) Seurakuntalähtöinen työote

Kehittämis- ja koulutustoimintam- Työotteen näkyminen hankkeis-

on vahvistunut.

me painopisteenä on seurakun-

sa, tapahtumissa ja koulutuksis-

talaislähtöinen työote. Se näkyy

sa. Teemaa käsittelevät jutut ja

myös viestinnässämme.

uutiset erilaisissa medioissa.
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TULOSKORTTI 2020
Toiminnallinen osasto (TO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

9) Seurakunnat löytävät uusia

Valmistamme uusia rukouksia

Aineiston valmistuminen vuo-

tapoja sanoittaa aikuista uskoa.

kirkollisiin toimituksiin, vah-

den 2021 alkuun mennessä.

vistamme tiekirkkotoimintaa,

Uusien pyhiinvaellusreittien ja

pyhiinvaellusreittien käyttöönot-

tiekirkkojen määrän lisäänty-

toa seurakunnissa. Käsittelemme

minen.

Inklusiivisen ja ymmärrettävän
uskonnollisen kielen kysymyksiä
koulutuksissa.
Koko kirkon yhteiset

10) Kirkon rooli sillanrakentajana Järjestämme useita korkean tason Tapahtumat saavat kansallista

tehtävät

sekä seurakuntien että kokonais- dialogiforumeita.

näkyvyyttä.

kirkon tasolla on vahvistunut.
Kirkkohallituksen

11) Kirkkohallituksen organisaa-

strategian mukaiset

tiomuutos edistää toiminnallisen kattu tulevaisuuden haasteita

osalta ja uuteen organisaatioon

meneillään olevat tai

osaston tehtävän toteutumista.

voidaan siirtyä vuoden 2021

päättyvät hankkeet
sekä Suunta-hanke
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Tehtävät ja työnkuvat on muovastaaviksi.

Prosessi on toteutunut TO:n

alusta.

Arvio

TULOSKORTTI 2020
Toiminnallinen osasto (TO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

12) Kasteen ja kummiuden mer-

Tuotamme Kasvun polku -mal-

Mallisuunnitelmat on otettu

kitys vahvistuu.

lisuunnitelman ja työvälineet

käyttöön ja kummipäivä toteu-

Arvio

tueksi seurakuntien omiin Kasvun tuu 50 seurakunnassa.
polku -työskentelyihin. Kehitämme Kummipäivä-konseptia seurakuntien käyttöön. Edistämme
jäsenviestinnän kehittämishanketta yhteistyössä Kirkon viestinnän kanssa.
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Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Kirkkohallitus asetti uuden rikosseuraamusalan hengellisen työn neuvottelukunnan, jonka jäsenistöön kuuluu Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstöä
organisaation eri tehtävistä. Edellinen neuvottelukunta valmisteli ja Rikosseuraamuslaitoksen johto hyväksyi seurakuntien vankilatyön ja vankiloissa
tehtävän kirkollisen vapaaehtoistyön linjauksen, sopimusmallit sekä vankiloiden ja kirkollisten toimijoiden yhteistyötoimikunta-mallin. Kyseisten
asiakirjojen pilotointi toteutettiin toimintavuoden aikana.
2) Lapsiperheköyhyys oli laaja teema koko kirkkohallituksessa. Kannanottoja
ja asiantuntijatekstejä ei tehty suunnitelman mukaisesti. Tähän vaikutti
koronatilanne. Otimme yhdessä Kuntaliiton ja järjestöjen kanssa kantaa
siihen, että kesätoiminta tulisi järjestää koronatilanteesta huolimatta lapsille
ja nuorille edullisesti suunnitelmien mukaan.
3) Toiminnallisen osaston ylläpitämä varhaiskasvatukseen ja kouluun liittyvä
katsomusta ja uskonnon opetusta koskeva keskustelu oli vahvasti myönteiseen uskonnonvapauteen pitäytyvää. Keskusteluissa on korostettu sitä, että
kasvatuksen ei tulisi olla uskontoneutraalia, vaan katsomuskasvatuksella ja
uskonnon opetuksella on oma tärkeä paikkansa julkisessa tilassa sekä keskustelussa. Tätä asiaa edistettiin yhteistyöneuvotteluissa ministeriössä sekä
sivistysvaliokunnan vierailun yhteydessä. Teemaan liittyviä kirjoituksia,
blogeja ja mielipidetekstejä julkaistiin laajasti.
4) Seurakuntia kannustettiin mukaan Kuka kuuntelee köyhää? -toimintaan
yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Seurakunnat osallistuivat mm.
valtakunnalliseen tempaukseen Kuka kuuntelee leipäjonojen köyhää? -tilaisuuksiin, joita järjestettiin 21.9. samaan aikaan eri puolilla Suomea.
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Kampusrauhaa-hanke päättyi onnistuneesti ja hankkeesta raportoitiin opetusministeriölle. Hankkeesta jäi toimimaan yhteistyöverkosto,
joka jatkaa työskentelyä hankkeen aikana löydettyjen ideoiden pohjalta.
Hyvien väestösuhteiden edistäminen on tapahtunut Yhdessä elämisen taito
— aineksia hyvien väestösuhteiden rakentamiseen kirkossa -materiaalin
valmistelun kautta. Kyseinen materiaali on lähtenyt lausunnolle kuluvan
toimintavuoden alussa. Kirkkohallituksessa sekä Kirkkohallituksen kumppanien kanssa on käyty Erätauko-keskusteluja. Toiminnallinen osasto
on ollut mukana valmistelemassa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
mukana oloa YLE:n vetämässä Hyvin sanottu — Bra sagt -hankkeessa.
Perheiden yhdistämiseen liittyvää keskustelua on edistetty sekä SEN:n että
pakolaisjärjestöjen verkoston kanssa. Pakolaisjärjestöjen verkoston kanssa
on tavattu eri tason virkamiehiä sekä poliittisia vaikuttajia asiaan liittyen.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
5) Hiilineutraali kirkko 2030 -strategian toteuttaminen eteni kirkossa. Kirkkohallitus palkkasi energia-asiantuntijan tukemaan seurakuntia siirtymään
fossiilisesta energiasta uusiutuvaan energiaan. Kirkon ympäristödiplomeja
haettiin yhteensä 16. Strategian mukaisia toimenpiteitä toteuttavista seurakunnista ei ole tällä hetkellä toiminnallisella osastolla tarkkaa tietoa. Tämä
vaatisi kyselytutkimuksen tekemistä ja tätä ei toteutettu osaston toimesta
toimintavuoden aikana. Hiilineutraali kirkko 2030 -strategian toteuttaminen tehdään Kirkkohallituksessa yhteistyössä.
6) Seurakuntaopistolta ostettiin selvitys seurakuntien katsomuskasvatusyhteistyöstä kuntien kanssa. Sen mukaan noin 60 % seurakunnista tekee
sopimuksia kunnan kanssa. Yhteistyösopimuskoulutuksia järjestettiin mm.
Lapuan hiippakunnan alueella. Katsomuskasvatussymposium keräsi lähes
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200 varhaiskasvatuksen ammattilaista, tutkijaa ja opiskelijaa Helsingin
yliopistolle. Symposiumista julkaistaan kirja keväällä 2021. Sopimusyhteistyö on esillä kaikissa kasvatuksen pastoraalikoulutuksissa. Kirkkohallitus
koulutti Turun yliopiston toimiessa järjestäjänä kieli- ja kulttuuriopettajia
katsomuskasvatuksen ja yhteistyön sisällöistä. Kansallisena Leikkipäivänä
kymmenet seurakunnat järjestivät leikillisiä tapahtumia varhaiskasvatuksen
yhteistyöpinnassa.
7) Kuka kuuntelee köyhää -toimintamallia on levitetty valtakunnallisesti.
Koulutuksessa on vahvistettu työntekijöiden kykyä rakentavan keskustelun käymiseen. Uusien toimintamallien sekä menetelmien kehittäminen ei
edennyt koronatilanteesta johtuen.
8) Kaikki toiminnallisella osastolla tehtävä työ liittyy seurakuntien työn mahdollistamiseen ja tukemiseen. Henkilöstökoulutuksen sisällöt kiinnittyvät
seurakuntien työhön ja toimintaan sekä työntekijöiden osaamisen vahvistamiseen sen tekemisessä. Koulutuksiin sisältyy osallistujien oman työn
konkreettinen kehittäminen kehittämishankkeiden muodossa. Eri tavoin
kerätyn palautteen mukaan koulutukset vastaavat seurakuntien toiminnan
kehittämisen tarpeisiin.
Seurakuntalähtöisen työotteen hankkeista voi tällä kohtaa mainita
saattohoidon vapaaehtoisten koulutushankkeen sekä Polku-toimintamallin
brändäyshankkeen.
9) Toiminnallisella osastolla valmistettiin uusia rukouksia kirkollisiin toimituksiin. Uudet rukoukset julkaistaan kuluvan toimintavuoden aikana.
Pyhiinvaelluskeskuksen perustamista varten järjestettiin verkostotapaaminen. Tiekirkkojen määrä ei lisääntynyt toimintavuoden aikana. Tähän
vaikutti yleinen koronatilanne. Tiekirkkotoiminnan tukeminen toteutetaan
yhteistyössä Kirkkopalvelujen kanssa. Tiekirkkotoimintaan osoitettu tuki
Järki-rahoituksen kautta ei pienentynyt toimintavuoden aikana.
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Koko kirkon yhteiset tehtävät
10) Kirkkohallituksen toimesta järjestettiin elokuussa 2020 Murtuma-keskustelu yhdessä arkkipiispan kanslian kanssa. Jatkotapahtumat eivät toteutuneet koronasta johtuen. Keskustelusarjaa on tarkoitus jatkaa vuoden 2021
aikana.
Kirkkohallituksen strategian mukaiset meneillään olevat tai päättyvät
hankkeet sekä Suunta-hanke
11) Kirkkohallituksen Suunta-hankkeeseen liittyvä prosessi ei toteutunut toiminnallisella osastolla kokonaisuudessaan toimintavuoden aikana. Osaston
organisoitumisen uudistamiseen vaikuttavat viestintään sekä tutkimus- ja
koulutuskeskukseen liittyvät selvitykset. Niiden valmistuminen on vielä
kesken ja näin toiminnallisen osaston organisoituminen uudelleen siirtyy
ainakin vuoden 2022 alkuun. Tehtäviä ja toimenkuvia on muokattu toimintavuoden aikana toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin vastaaviksi.
12) Kaste ja kummius -hankeen kuusi osahanketta edistyivät tavoitteiden
suuntaisesti laajassa yhteistyöverkostossa. Hankkeen kolmantena vuonna
keskityttiin erityisesti Polku-toimintamallin kehittämiseen, joka hyväksyttiin täysistunnossa joulukuussa. Kasvun polku -mallisuunnitelma on
valmistunut ja seurakuntien käytettävissä. Kummipäivä-konseptia kehitettiin, mutta kummipäivät jouduttiin toteuttamaan seurakunnissa etänä ja
tämä vaikutti osallistujien määrään. Jäsenviestinnän kehittämishankkeeseen
liittyvä selvitys valmistui. Kirkkohallituksen viestinnän oma kehittämishanke vaikutti asian etenemiseen. Viestinnän osuuteen liittyvä valmistelu
jatkuu kuluvan vuoden aikana. Kaste ja kummius -hankkeen loppuraportti
on tehty erikseen.
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Toiminnallisen osaston muu toiminta vuonna 2020
Toiminnallisen osaston keskeisinä painopistealueina vuodelle 2020 olivat: seurakuntalaislähtöisen työotteen vahvistaminen, ilmastostrategian tukeminen sekä
kasteen ja kummiuden merkityksen lisääminen. Ilmastostrategian tukemiseen
sekä kasteen ja kummiuden merkityksen lisäämiseen liittyviä toimia on arvioitu
vuosikertomuksen erillishankkeita koskevissa osioissa.
Seurakuntalähtöisen työotteen vahvistaminen tapahtui toimintavuoden
aikana koronan seurauksena luonnollisesti. Korona vaikutti vahvasti työhömme
seurakuntien toiminnan tukemisen ja kehittämisen näkökulmasta. Keväällä,
poikkeuslain voimassa ollessa, työssämme korostui erilaisten ohjeiden ja suositusten laatiminen yhteistyössä Kirkkohallituksen eri osastojen ja tuomiokapitulien kanssa. Työtä varten perustettiin yhteistyöverkostoja sekä tilannekuvatiimejä. Näiden verkostojen työskentely jatkui myös kesän ja syksyn aikana.
Työmme merkitys vahvistui poikkeusoloissa ja osaston henkilöstö hoiti tehtävänsä toimintavuoden aikana hyvin ja vastuullisesti. Työn henkinen kuormittavuus kasvoi pitkän etätyöjakson, yksintekemisen sekä asioiden hoitamisen
monimutkaistumisen myötä.
Edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa korostuivat myös koronan vaikutukset. Toiminnallisen osaston asiantuntijat toimivat erilaisissa verkostoissa kirkon
edustajina sekä tuottivat tilannekuvaa verkostoissa toimiville muille kirkon
edustajille.
Tilanne haastoi työntekijöitä kehittämään verkossa tehtävää työtä. Tämä
näkyi webinaareina ja verkkoympäristöön siirrettyjen sekä verkkoon suunniteltujen koulutusten muodossa. Poikkeustilanne edesauttoi yhteisen työn tekemistä yksikköjen välillä sekä koko Kirkkohallituksessa. Näiltä osin voi todeta,
että myös Suunta-hankkeen tavoitteet toteutuivat. Suunta-hankeen toiminnallisen osaston rakennetta koskeva valmistelu ei edennyt suunnitellusti. Tätä on
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arvioitu tarkemmin osaston tuloskortissa. Hankkeen jatkotyöstäminen jatkuu
kuluvan toimintavuoden aikana.
Diakonia ja sielunhoito
Koronapandemian vaikutukset kohdistuivat kirkossa erityisen vahvasti diakonian ja sielunhoidon toiminta-alueille ja näkyivät siten merkittävästi myös
yksikön toiminnassa. Koronakriisiin liittyen tuotimme Sakastiin ja Evl.fi/Plussaan päivittyvät koronasivustot tukemaan etenkin seurakuntien työntekijöitä.
Yksikkö tuotti tilannekuvaa sekä kirkon johdolle että valtiovallalle. Verkostotapahtumia muutettiin suurelta osin verkossa tapahtuviksi. Yhteyksiä vahvistettiin
ja tiivistettiin eri toimijoiden välillä. Digiosaamista edistettiin (koulutukset,
tapahtumat, Teams-pohjainen viestintä ja yhdessä kehittäminen). Diakonian
suurtapahtuma Kirkon diakonian päivät muutettiin yksipäiväiseksi verkkotapahtumaksi. Verkkotapahtuma oli historiallinen.
Koronapandemiaan liittyen välitettiin päättäjille kirkon toiminnan kautta
avautuvia kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Kirkon diakonian merkitys
yhteiskunnan kipupisteiden tunnistamisessa ja ihmisten auttamisessa on tunnistettu sekä tunnustettu. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle 4,4 miljoonan euron avustuksen kirkon diakoniatyön
tukemiseen. Median kiinnostus diakoniaa kohtaan korona-aikana kasvoi. Tilastotiedon avulla viestittiin kirkon diakoniatyön arjessa näkyvistä muutoksista.
Kirkkohallitus antoi lausunnon hallituksen esityksestä uudeksi sote-lainsäädännöksi. Kirkkohallituksessa järjestettiin kansanedustajien ja köyhyyttä
kokeneiden pyöreän pöydän keskustelutilaisuus, jossa keskustelun aiheet olivat
köyhyyttä kokeneiden valmistelemia.
Seurakuntia tuettiin muuttuneessa tilanteessa vahvistamaan digitaalisten
välineiden ja toimintatapojen käyttöönottamista järjestämällä koulutuksellisia
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webinaareja sekä tuottamalla tietoa ja ohjeistusta. Poikkeusoloja varten, mutta
myös laajemmin niistä riippumattomaan käyttöön, on kehitetty etätyön malleja
hengellisten tilaisuuksien, ryhmätoiminnan, yksilö- ja perhetyön tekemiseen
digitaalisin välinein. Kirkkohallitus ja Rikosseuraamuslaitos esimerkiksi julkaisivat vankiloille ja seurakunnille tätä koskevan ohjeistuksen.
Yhteistyötä on tehty mm. Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa digiloikan tutkimiseksi ja dokumentoimiseksi. Diakonia+ verkkolehden kävijöiden
ja julkaisujen määrä on kasvanut sekä sosiaalisen median käyttö vahvistunut ja
laajentunut kuluneen vuoden aikana. Seurakuntien työntekijät ovat osallistuneet aiempaa enemmän sisältöjen tuottamiseen.
Järjestyksessä yhdestoista Diakoniabarometri 2020 julkaistiin. Erityisesti
diakoniatyöntekijöiden näkemyksiä luotaava selvitys on tuotettu vuodesta 1999
lähtien. Kahdessa viimeisessä barometrissä tutkijoina ovat toimineet ylempää
ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat kirkon kenttää tuntevat diakonian
ammattilaiset.
Osana yksikön nk. normaaliajan työnä tehtiin mm. seuraavaa: Valtakunnallinen saattohoidon vapaaehtoisten koulutushanke (Saava) eteni pilotointivaiheeseen (2021). Kirkko on mukana kehittämässä koulutusmallia, synnyttämässä
paikallista toimintaverkostoa, tuottamassa koulutussisältöä, suunnittelemassa ja
toteuttamassa koulutuksia.
Vapaaehtoistoiminnan koulutuksien kysyntä on kasvanut myös ja etenkin
webinaareina; webinaarit ovat mahdollistaneet satojen vapaaehtoistoimintaa
koordinoivien työntekijöiden osallistumisen eri puolilta Suomea. Kuka kuuntelee köyhää? -toimintamallin valtakunnallistaminen on edennyt. Kirkon diakoniarahaston avustusjärjestelmän automatisoinnin kehittäminen on edennyt
Kirkkohallituksen yhteisenä strategisena kehittämishankkeena. Järjestelmän
pitäisi olla käytössä vuoden 2021 aikana. Vankilasielunhoidon asemaa on edistetty, samoin sairaalasielunhoidon, myös hanketoiminnassa. Hyvinvoinnin tuki
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-pilotin myötä esimerkiksi hengellinen tuki on integroitu osaksi potilaan hoitopolkua. Palliatiivisen ja saattohoidon laatutyöryhmä on tuottanut suositukset
palliatiivisesta ja saattohoidosta, jossa hengellinen tuki on kirjattu suosituksiin
ja sairaalapapit nimetty hengellistä tukea antaviksi ammattilaisiksi.
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Toimintaa leimasi vuonna 2020 lähes jatkuva varuillaan olon tila. Kirkon
toimijoiden käyttöön valmistettiin ohjeistuksia pandemian aikaiseen kirkon
työhön: messu, erityisesti pääsiäisaika, kriisiajan hautaamiskäytännöt, rukouksia eri tilanteisiin, laulaminen kirkossa, yrittäjien ja työttömien parissa tehtävä
työ. Useilla aloilla syntyi aktiivinen verkkotyöskentely yhteydenpidon välineenä,
esimerkkeinä oppilaitosyhteistyön verkoston etätyöskentelyn edistyminen, vammaistyön sekä yrittäjien ja työttömien parissa työskentelevien verkosto.
Digitaalisten innovaatioiden merkitys oli huomattava. Verkkovirsikirjan
sivulatausten määrä oli 3,6 miljoonaa: kasvua oli 30 %. Uusi kirkkovuosikalenteri julkaistiin maaliskuussa ja latauksia oli joulukuun loppuun mennessä
1,5 miljoonaa. Mobiilikolehtia koskeva selvitys valmistui ja sitä toteuttava työryhmä aloitti toimintansa.
Vuoden 2020 aikana rakennettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusverkostoja.
Hiippakunnat nimesivät yhteyshenkilöt, joiden kanssa edistetään tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta alueiden seurakunnissa. Luterilaisen maailmanliiton sukupuolten oikeudenmukaisuus –asiakirjan pohjalta rakennettiin uusi työskentelymateriaali, joka julkaistaan tammikuussa 2021.
Vuoden aikana valmistui useita eri selvityksiä. Näitä olivat mm. Maahanmuuttajien ja heidän parissaan tehtävän työn selvittäminen, selvitys uskontodialogikeskuksesta yhteistyössä #Sovintohankkeen kanssa, Kirkko ja hengellisen
väkivallan ratkaisut -julkaisu sekä Kirkkojen yhteiskunnallinen opetus. Kirkon
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ympäristödiplomin käsikirjan uudistettu laitos tuli voimaan toimintavuoden
aikana.
Kirkon yhteiskunnallista keskustelua pitivät esillä verkkolehti Maan suola
(www.maansuola.fi) ja useat neuvottelupäivät: Kirkon ihmisoikeusfoorumi 2020,
Kirkon ympäristöpäivät kaksipäiväisenä webinaarina ja Yhteiskunnallisen työn
visiokokous virtuaalisesti.
Kasvatus ja perheasiat
Koronan vaikutus näkyi vahvasti yksikön työssä vuonna 2020. Toiminta siirtyi
nopeassa tahdissa maalis—huhtikuussa verkkoon. Lukuisia tilanteita, kokouksia
ja koulutuksia siirrettiin eteenpäin tai peruttiin. Siirtymä uudenlaiseen työotteeseen sujui joustavasti. Valtaosa vuodelle 2020 asetuista tavoitteista on toteutunut hyvin, monet tavoitteet melko hyvin. Etukäteen asetetut tavoitteet saavutettiin toimintaympäristön muutoksesta huolimatta.
NUORI2020 — valtakunnalliset kasvatuksen ja nuorisotyön päivät järjestettiin Tampereella 14.—16.1.2020. Tapahtuma kokosi yhteen kirkon,
kuntien ja järjestöjen nuorisoalan ammattilaiset, vaikuttajat ja toimijat sekä
nuorisoalan tutkijat. Tapahtuma tavoitti noin 2 500 osallistujaa. Pääjärjestäjinä toimivat Allianssi ry ja Kirkkohallitus/Kasvatus ja perheasiat. Tapahtuma
oli laajin koskaan järjestetty nuorisoalan ammatillinen tapaaminen. Kirkon
työntekijöitä osallistujista oli noin 700.
Kevään aikana laadittiin useita linjauksia, ohjeistuksia ja materiaaleja seurakuntien tarpeisiin, osa Kirkkohallituksen koronaryhmän työn kautta, osa Kirkon
kasvatus ja perheasiat -yksikön verkkosivujen kautta. Usein kysyttyjen kysymysten (UKK) kautta on palveltu laajaa kasvatuksen työntekijöiden henkilöstöä.
Uskonnon opetus koulussa puhutti koko toimintavuoden johtuen opetusministeri Anderssonin aloitteesta elämänkatsomustiedon avaamiseksi myös
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kirkkojen jäsenille. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti katsomusopetuksesta selvitystyön, vaikka asia ei sisälly hallitusohjelmaan. Uskonnon rooli koulussa puhutti useamman kantelun saatua laillisuusvalvojan ratkaisut. Opetushallitus on työstänyt ohjeistusta varhaiskasvatukseen, kouluille ja oppilaitoksille
koskien katsomuskasvatuksen ja –opetuksen järjestelyjä, juhlia ja uskonnollisia
tilaisuuksia. Eduskunnan sivistysvaliokunnan tapaamisessa maaliskuussa korimallimme sai varauksettoman vastaanoton. Alkuvuodesta kouluyhteistyön
asiantuntija laati piispoille selvityksen koulun katsomusopetuksen malleista ja
arkkipiispan kanslia käynnisti sen pohjalta syksyllä uskonnonopetuksen ennakointityöskentelyn. Varhaiskasvatuksessa käynnistettiin Teams-aamukahvit, joihin osallistui runsaasti varhaiskasvatuksen työntekijöitä eri puolilta Suomea.
Seurakunnat joutuivat korona seurauksena perumaan rippikoulutapaamisia
ja siirtämään opetusta verkkoon. Alkukesän intensiivijaksot peruttiin käytännössä koko Suomessa. Pieni osa rippikouluista toteutettiin kokonaan etätoteutuksena. Pandemian kuluessa Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikkö tuki
seurakuntia rippikoulujen järjestämisessä. Laajassa yhteistyössä seurakuntien ja
järjestöjen kanssa laadittiin ohje Suuri ihme –rippikoulusuunnitelman soveltamisesta etätoteutukseen. Lisäksi koottiin materiaalia etäopetuksen tueksi sekä
ylläpidettiin korona-aiheista kysymys-vastaus-palstaa. Poikkeusoloista huolimatta nuorten rippikoulun itsearvioinnissa antama arvosana säilyi lähes ennallaan. Näyttää myös siltä, että poikkeusolot eivät ole vaikuttaneet vuoden 2021
rippikouluilmoittautumisten määrään.
Kirkon kasvatuksen barometri valmistui ja julkaistiin KTK:n julkaisusarjassa
13.1.2021. Kyseessä on ensimmäinen kirkon kasvatustoiminnan ja nuorisotyön
ammattilaisten parissa toteutettu laaja ajankohtaistutkimus.
Innovatiivisuus yksikön työssä on säilynyt. Yksi hieno esimerkki tästä on
yhteistyö valtiovarainministeriön kanssa AuroraAI-tekoälyhankkeessa. Hallitusohjelman hanke tähtää ihmislähtöiseen ja ennakoivaan yhteiskuntaan, ja sen
kehitystyön ja pilotoinnin kohteena ovat yläkouluikäiset rippikoululaiset.
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Koulutuskeskus
Koronapandemia heijastui lähes kaikkeen koulutuskeskuksen toimintaan.
Koulutukset toteutettiin verkossa silloin, kun lähitoteutukset eivät olleet mahdollisia. Vain yksi koulutus peruttiin pandemian vuoksi, muutamia siirrettiin
myöhemmin alkaviksi. Pandemian vaikutukset seurakuntien toimintaan olivat
läsnä ja vaikuttivat koulutusten sisältöihin opiskelijoiden kysymyksinä. Osallistuminen koulutuksiin vahvisti osaltaan seurakunnan työntekijöiden valmiuksia
verkkoympäristössä toimimiseen. Toteutuneisiin koulutuksiin oltiin tyytyväisiä,
joskin lähitoteutukset koettiin antoisammiksi ja kokonaisvaltaisemmiksi (mm.
irtiotto työarjesta, epävirallinen jakaminen). Joidenkin koulutusten sisällöt ovat
kaventuneet, koska verkko ei teknisesti mahdollista toteutusta (esim. musiikin
yhdessä tekeminen). Kevään 2020 aikana valmisteltiin projekti vuodelle 2021
jonka erityisenä tavoitteena on verkkopedagogisen ajattelun ja osaamisen vahvistaminen.
Kirkkolain uudistamisprosessin vuoksi uudistettiin tiettyjen kirkon ammattien kelpoisuuden antavat tutkintopäätökset. Kirkkolain uudistuksen hidastumisen vuoksi päätöksiä muokattiin niin, että ne pohjautuvat voimassa olevaan
kirkkolakiin. Tämän teknisen muutoksen jälkeen kirkkohallitus hyväksyi uudet
kelpoisuuspäätökset syksyllä 2020. Tutkintopäätöksiä valmisteltiin yhteistyössä
kouluttavien laitosten kanssa.
Valtioneuvoston antama päätös Suomen tutkintojen viitekehyksestä tuli
voimaan 15.2.2020 alkaen. Pastoraalitutkinto on sijoitettu Suomen tutkintojen
ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen (FiNQF) tasolle 6, ylempi
pastoraalitutkinto tasolle 7. Tiettyjä kirkon erityiskoulutuksia (kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus, kirkon työnohjaajakoulutus, sairaalasielunhoidon erityiskoulutus ja perheneuvonnan erityiskoulutus) on sijoitettu tasolle
6. Viitekehyksen keskeinen hyöty liittyy aiemman osaamisen tunnistamiseen ja
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tunnustamiseen jatko-opinnoissa erityisesti siirtymisessä koulutusalalta toiselle.
Opiskelija voi aikaisempaa paremmin saada suorittamansa tutkinnon tai osaamiskokonaisuuden tunnistettua ja tunnustettua.
Kirkon diakoniarahasto
Kirkon diakoniarahasto (KDR) avustaa seurakuntien diakoniatyön kautta
taloudellisesti ahdingossa olevia perheitä ja yksityishenkilöitä Suomessa. Toimintavuoden aikana käsiteltiin 826 hakemusta (yhteensä 1 923 734 euroa),
joista myönteisen päätöksen sai 672, yhteensä 960 219 euroa. Seurakuntien
työntekijöitä tuettiin kouluttamalla, puhelimitse ja sähköpostitse sekä Taloudellisen avustamisen webinaarien avulla, joihin jokaiseen osallistui 100–170
diakoniatyöntekijää. Paikallisen toimintamallin mukainen avustaminen sekä
Tukikummit-yhteistyö jatkui edelleen. KDR jakoi toimintavuoden aikana
Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2019 tuotto-osuuden nuorten itsenäistymisen ja
opiskelujen tukemiseen. KDR:n hallitus kokoontui yhteensä 10 kertaa. Toimintavuoden tulot olivat yhteensä 860 704,54 euroa (968 549,68 euroa vuonna
2019). Tämä summa koostui kolehdeista 63 328,33 euroa (72 254,04 euroa),
sijoitustuotoista 107 306,92 euroa (98 144,71 euroa), Tukikummit-lahjoituksista 450 000 euroa (300 000,00 euroa) ja muista lahjoituksista 240 069,29
euroa (48 844,41 euroa). Rahaston sijoitusvarallisuuden markkina-arvo
31.12.2020 oli 1 583 821,70 euroa (2 092 072,88 euroa). Toimintavuoden
lopussa rahaston pankkitilillä oli 406 927,74 euroa (664 899,09 euroa). Velka
Kirkon keskusrahastolle oli 281 172,82 euroa (887 367,87 euroa).
Kirkon diakoniarahastolle myönnettiin rahankeräyslupa marraskuussa 2020.
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4.7

Kirkon ulkoasiain osasto (KUO)

Arkkipiispa Tapio Luoma ja piispa Teemu Laajasalo tapasivat tammikuussa
2020 Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaisen kirkon piispa Sani Ibrahim Azarin. Kuvassa piispojen seurueet sekä Suomen lähetysseuran väkeä
Felm-keskuksen pihalla Jerusalemissa.
Kuva: Elina Hellqvistin arkisto
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Osaston perustehtävän kuvaus
Ulkoasiain osasto hoitaa kirkon ekumeenisia ja kansainvälisiä suhteita ja niihin
liittyviä teologisia asioita. Se valmistelee ja toimeenpanee kirkkomme teologisia dialogeja, hoitaa yhteyksiä eri kirkkoihin, kansainvälisiin kirkkoliittoihin ja
Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon sekä yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin.
Osasto koordinoi ystävyysseurakuntatyötä, erityisesti suhteita Inkerin, Viron ja
Unkarin evankelis-luterilaisiin seurakuntiin sekä hoitaa stipendivaihtoa sopimuskirkkojen kanssa.
Osasto koordinoi kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun
yhteistä toimintaa. Se huolehtii kirkon lähetystyön yhteisestä linjauksesta ja
kasvatus-, koulutus- ja tiedotustoiminnasta. Se hoitaa yhteyksiä lähetyksen kansainvälisiin toimijoihin ja verkostoihin ja seuraa kansainvälistä lähetystyötä ja
missiologista keskustelua. Lisäksi osasto osallistuu uskontojen väliseen keskusteluun ja yhteydenpitoon muiden uskontojen kanssa.
Osasto vastaa ulkomailla asuvien suomalaisten parissa tehtävän kirkollisen työn suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä paikallisten sisarkirkkojen
kanssa. Ulkomailla arvioidaan asuvan yhteensä 1,5 miljoonaa suomalaistaustaista henkilöä. Kirkon ulkosuomalaistyötä tehdään lähes 40 maassa. Ulkosuomalaisia palvelee noin 160 päätoimista työntekijää, jotka muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta ovat ulkomaisten sisarkirkkojen palveluksessa. Tämän lisäksi
määräaikaiset kirkon turistityön tekijät palvelevat kausisiirtolaisia ja matkailijoita suurimmissa ulkomaisissa lomamatkakohteissa.
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TULOSKORTTI 2020
Ulkoasiain osasto (KUO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Edunvalvonta ja

1) Kirkkomme on aktiivinen

Osallistumme päätöksente-

Kirkollamme on edustajat kes-

vaikuttaminen

toimija kansainvälisissä kirkkolii-

koon ja keskeisiin työryhmiin,

keisten ekumeenisten toimi-

toissa.

annamme lausuntoja kehittä-

joiden päätöksentekoelimissä.

mishankkeista sekä välitämme

Olemme antaneet pyydetyt

niitä koskevaa tietoa kirkkom-

lausunnot kehittämishankkeis-

me toiminnan kehittämiseksi.

ta. Yleiskokousdelegaatio on

Käynnistämme valmistautumisen nimetty ja valmisteluaikataulu
vuoden 2021 Kirkkojen maail-

on valmistunut.

manneuvoston yleiskokoukseen.
2) Uskontojen välinen myön-

Osallistumme Uskot-foorumin

Uskot-foorumin rahoitus on

teinen yhteistyö toimii hyvin

toimintaan.

vakaalla pohjalla.

Suomessa.

Laadimme seurakuntien käyt-

Uskontojen kohtaamiseen liit-

töön opaskirjan kirkkomme

tyvä asiakirja on valmistunut ja

uskosta käsin nousevaan toisten

siitä on viestitty seurakunnille.

uskontojen kohtaamiseen.
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Arvio

TULOSKORTTI 2020
Ulkoasiain osasto (KUO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Arvio

3) Kirkon ulkosuomalaistyön

Toteutamme yhteisen prosessin

Strategia on valmistunut.

.

strategia on päivitetty.

keskeisten ulkosuomalaistyön
koti- ja ulkomaisten toimijoiden
kanssa.

4) Kirkon missio ymmärretään

Osallistumme aktiivisesti

Järjestetty kaksi kirkon kansain-

aiempaa selvemmin.

sidosryhmiemme toimintaan ja

välisen työn erityiskoulutuskurs-

koulutukseen.

sia kotimaan henkilöstölle ja
lähetystyön tehtäviin valmennettaville. Osallistuttu kolmen
pastoraalikurssin 6 toteuttamiseen. Osallistuttu viiteen hiippakuntien ja viiteen seurakuntien
koulutustapahtumaan.
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TULOSKORTTI 2020
Ulkoasiain osasto (KUO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Osallistumme kansainväliseen ja

Julkaistu neljä artikkelia kansain-

kansalliseen lähetystä ja kehitys-

välisissä julkaisuissa. Osallistuttu

tä koskevaan keskusteluun.

kansainväliseen missiologien
maailmanjärjestön (IAMS) konferenssiin.

Seurakuntien toimin-

5) Seurakunnissa tiedostetaan

Jatkamme Kirjurin poissaole-

5–10 suurinta seurakuntayh-

nan kehittäminen ja

poissaolevan väestön merkitys

vaan väestöön liittyvän työkalun

tymää on ottanut työkalun

tukeminen

kirkon jäsenyydelle ja aloitetaan

käyttöönoton markkinointia ja

käyttöönsä.

yhteydenpito tähän segmenttiin. vakiinnutamme sen pohjalta
syntyneitä käytäntöjä seurakunnissa.
6) Ystävyysseurakuntatyö liittyy

Laadimme yhtenäisen asiako-

Kotisivut on muokattu tavoit-

aiempaa läheisemmin ystä-

konaisuuden ystävyysseurakun-

teen mukaisesti ja seminaari on

vyyshiippakuntatyöhön.

ta- ja ystävyyshiippakuntatyöstä

toteutettu.

kotisivuille ja järjestämme ystävyyshiippakuntaseminaarin.
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Arvio

TULOSKORTTI 2020
Ulkoasiain osasto (KUO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

7) Kirkon yhteistä lähetysteh-

Kokoamme kirkon lähetystyöhön Lähetyskannatustilastot ja niiden

Mittarit

tävää koskeva tieto lisääntyy,

liittyvät vuositilastot ja viestim-

analyysi on julkaistu. Kirkkom-

erityisesti luottamushenkilöiden

me niistä. Toimitamme lähetystä

me Lähetys -lehti on ilmestynyt

päätöksenteon tueksi.

koskevaa tietoa seurakuntien

sähköisessä muodossa. Sosiaa-

käyttöön ja järjestämme semi-

lisessa mediassa on julkaistu

naareja.

materiaalia ja vinkkejä seurakun-

Arvio

nan lähetystyöhön. On edistetty
mobiilisovellusten käyttöä lähetystyössä. Järjestetty järjestöjen
vapaaehtoisille seminaari.
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TULOSKORTTI 2020
Ulkoasiain osasto (KUO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Koko kirkon yhteiset

8) Kirkot lähentyvät toisiaan.

Jatkamme teologista dialogia

Oppikeskustelujen onnistunut

Venäjän ortodoksisen kirkon,

toteuttaminen sekä käytyjen

Suomen ortodoksisen kirkon ja

keskustelujen vastaanotto kirkon

tehtävät

Helsingin katolisen hiippakunnan elämän eri tasoilla.
kanssa sekä neuvottelukuntien
toimintaa yhdessä helluntailaisten ja Vapaakirkon edustajien
kanssa. Järjestämme Suomen
metodistien kanssa allekirjoitetun ekumeenisen sopimuksen
10-vuotisjuhlan.
9) Yhteys luterilaisiin kumppani-

Järjestämme suomalais-ugri-

Kokoukseen onnistunut järjestä-

kirkkoihin vahvistuu.

laisen teologikokouksen Suo-

minen sekä syntyvät uudet yhte-

messa ottaen huomioon sekä

ydet luterilaisen kirkkoperheen

ekumeenisen että ensimmäistä

sisällä sekä ekumeenisesti.

kertaa myös alkuperäiskansojen
ulottuvuuden
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Arvio

TULOSKORTTI 2020
Ulkoasiain osasto (KUO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

10) Yhteistyö kirkon perussopi-

Järjestöjen edustajien kanssa

Järjestöjen eri työalojen joh-

muksen solmineiden järjestöjen

järjestetään säännölliset tapaa-

tohenkilöt on kutsuttu koolle

kanssa ja niiden välillä vahvistuu. miset.

Arvio

vähintään kerran vuoden 2020
aikana.

Kirkkohallituksen

11) Vainottujen kristittyjen ja

Välitämme tietoa erityisesti glo-

Käytettyjen puheenvuorojen

strategian mukaiset

muiden vainottujen uskonryhmi- baalin etelän ihmisten elinolo-

määrä ja aikaansaadut konkreet-

meneillään olevat tai

en kriittinen tilanne tunnetaan

suhteista erityisesti sähköisten

tiset toimenpiteet, käyntikerrat

päättyvät hankkeet

aiempaa paremmin.

viestimien välityksellä.

verkkosivuilla ja Facebook-sivus-

12) Toimivia kansainvälisiä esi-

Osallistumme pohjoismaiseen

Pohjoismais-eurooppalaisen pro-

merkkejä jäsenyyden ja kasteen

ja eurooppalaiseen Luterilai-

jektin tuloksia on hyödynnetty

merkityksen vahvistamisesta

sen maailmanliiton projektiin

kirkon toiminnan kehittämisessä.

hyödynnetään kirkkomme työn

kirkkojen haasteista muutoksen

kehittämisessä.

keskellä sekulaareissa yhteiskun-

tolla ovat lisääntyneet.

sekä Suunta-hanke

nissa, painopisteenä kaste.
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TULOSKORTTI 2020
Ulkoasiain osasto (KUO)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

13) Selvitetään tarve Kirkkohalli-

Neuvottelut muiden osastojen

Selvitys on valmistunut.

tuksen eri osastojen kansainvä-

edustajien kanssa.

listen yhteyksien koordinoinnille
sekä KUO:n rooli selvityksen
perusteella mahdollisesti käynnistyvässä koordinoinnissa.
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Arvio

Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Kirkkomme on aktiivinen toimija kansainvälisissä kirkkoliitoissa ja kirkollamme on edustajat kirkkoliittojen päätöksentekoelimissä (Kirkkojen
maailmanneuvosto, Luterilainen maailmanliitto, Porvoon kirkkoyhteisö)
Euroopan kirkkojen konferenssia lukuun ottamatta. Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokoukseen on nimetty valtuuskunta. Valmistautuminen
yleiskokoukseen siirtyi yleiskokouksen siirryttyä vuoteen 2022.
2) Uskot-foorumin talous on riippuvainen avustuksista. Kertomusvuonna
opetus- ja kulttuuriministeriön tuki pieneni aiemman vuoden tasosta.
Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen -asiakirja hyväksyttiin piispainkokouksessa syyskuussa ja asiakirjan julkaisuseminaari pidettiin marraskuussa.
Asiakirjaa on pidetty esillä sosiaalisessa mediassa ja koulutuksissa kuten
Kirkon lähetystyön keskuksen erityiskoulutuskursseilla, pastoraalikursseilla
ja muiden tahojen järjestämissä koulutuksissa.
3) Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi joulukuussa kirkon ulkosuomalaistyön uuden toimintalinjauksen.
4) Kertomusvuoden aikana järjestettiin kolme kirkon kansainvälisen työn
erityiskoulutuskurssimoduulia. Pastoraalikurssit toteutuivat suunnitellusti.
Kirkon lähetystyön keskuksen henkilökunta oli mukana kymmenessä
hiippakuntien tai seurakuntien koulutustapahtumassa. Kansainvälisissä
julkaisuissa ilmestyi yksi artikkeli kertomusvuonna. Kotimaisia artikkeleita
ilmestyi useita, ja lisäksi olimme mukana kirjahankkeessa Henkisyyttä ja
mielenrauhaa (Gaudeamus 2020). International Association of Mission
Studies (IAMS) konferenssi siirtyi koronapandemian vuoksi vuodelle 2022.
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Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
5) Kirjurin poissaolevaan väestöön liittyvä työkalu helpottaa seurakuntien
yhteydenpitoa poissaolevaan väestöön ja edistää kirkon jäsenyyden merkityksen tiedostamista. Työkalu otettiin käyttöön jo aikaisempina vuosina
Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa. Koronan
vuoksi vuonna 2020 ei ole ollut tilaisuutta edistää asiaa muissa seurakunnissa. Hanke on osa vaikuttamistoimintaa, joka on keskeinen kotimaan
toimintamuoto myös jatkossa, jotta seurakunnat Suomessa kantavat vastuutaan myös maailmalle muuttavista ja sieltä palaavista jäsenistään.
6) Ystävyysseurakunnat ja -hiippakunnat -kotisivuja on muokattu tavoitteen
mukaisesti. Koronatilanteen vuoksi ystävyyshiippakuntaseminaaria ei toteutettu, mutta yhteydenpitoa hiippakuntiin on kehitetty etäyhteyksin.
7) Kertomusvuonna koottiin ja julkaistiin lähetyskannatustilastot aikaisempien vuosien tapaan. Kirkkomme Lähetys -verkkolehteen panostettiin;
sivun katselukerrat kolminkertaistuivat ja sivuilla käytetty aika lisääntyi
41 %. Sosiaaliseen mediaan ja siellä käytävään keskusteluun on panostettu
aktiivisesti. Vapaaehtoisten seminaaria ei tänä vuonna järjestetty.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
8) Teologinen dialogi Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa siirtyi koronapandemian vuoksi tulevaisuuteen. Helsingin katoliseen hiippakuntaan ei ole
vielä nimetty uutta piispaa, mikä vaikeutti teologisen dialogin jatkamista.
Neuvottelukunnat helluntailaisten ja Vapaakirkon kanssa sekä oppikeskustelut Suomen ortodoksien kanssa järjestettiin etäyhteyksin. Metodistien
kanssa tehdyn sopimuksen 10-vuotisjuhla siirtyi vuodelle 2021. Julkaistiin
kokonaisesitykset kirkkomme käymistä oppikeskusteluista sekä luterilaisesta ekumeenisesta teologiasta.
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9) Suomalais-ugrilainen teologikokous siirtyi vuodelle 2021 koronapandemian vuoksi. Yhteyksiä luterilaisiin kumppanikirkkoihin esimerkiksi ValkoVenäjällä on vahvistettu muun muassa etäyhteyksien ja tiedonvälityksen
kautta sekä antamalla taloudellista tukea.
10) Säännölliset tapaamiset lähetysjärjestöjen kanssa järjestettiin suunnitellusti.
Toteutettiin ensimmäisen kerran yhteinen tapaaminen kansainvälisen työn
hiippakuntasihteerien, sopimusjärjestöjen edustajien ja Kirkon lähetystyön
keskuksen kanssa. Ohjauskeskustelujen kehittäminen aloitettiin.
Kirkkohallituksen strategian mukaiset meneillään olevat tai päättyvät
hankkeet sekä Suunta-hanke
11) Välitimme tietoa Ekumenia ja teologia -Facebook-sivun kautta vainottujen
kristittyjen globaalista tilanteesta; haastattelu ilmestyi esimerkiksi Kirkko
ja kaupunki -lehdessä. Koronapandemian globaaleja vaikutuksia käsittelevä
juttusarja ilmestyi keväällä Kirkkomme Lähetys -lehdessä. Käyntikerrat
verkko- ja Facebook-sivuilla ovat lisääntyneet.
12) Luterilaisen maailmanliiton pohjoismaisen projektin tuloksia kirkkojen
haasteista muutoksen keskellä sekulaareissa yhteiskunnissa on välitetty kirkon toiminnan kehittämiseen niin toiminnalliseen osastoon linkittämisen
kuin tutkimusyhteistyön ja osastojen välisen yhteistyön kautta.
13) Selvityksen pohjalta käytiin keskusteluja eri osastojen kanssa yhteistyön
tiivistämisestä kansainvälisissä asioissa sekä kirkkoliittojen temaattisten
aineistojen laajemmasta hyödyntämisestä. Korona rajoitti yhteisten tapahtumien järjestämistä.
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Ulkoasiain osaston muu toiminta vuonna 2020
Teologisten asioiden yksikön julkaisutoiminta oli poikkeuksellisen laajaa. Johtava asiantuntija Tomi Karttuselta valmistui kolme monografiaa ekumeniasta ja
luterilaisesta teologiasta: Armo avaa yhteyden. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
oppikeskustelut ja käytännön ekumenia (Kirkko ja toiminta 87), Mitä on luterilaisuus? Kirkko, teologia ja yhteiskunta (Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja
62) ja Ilmoitus, kirkko ja etiikka. Dietrich Bonhoefferin teologia (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 293). Lisäksi yksikkö julkaisi useita kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeleita, kirja-arvioita ja blogeja sekä toimitti Reseptio-lehteä.
Yksikön Ekumenia ja teologia -Facebook-sivulle laadittiin säännölliset päivitykset
ja taustoitukset ekumeniasta ja teologiasta kotimaassa ja kansainvälisesti. Yksikkö
oli aktiivinen myös Twitterissä: @tpkarttunen -twiitit ekumeniasta ja kirkollisesta
elämästä.
Porvoon kirkkoyhteisön teologinen konferenssi järjestettiin videokonferenssina lokakuussa, samoin Luterilaisen maailmanliiton kirkonjohtajien kokous
syyskuussa. Euroopan kirkkojen konferenssin temaattiset ryhmät kokoontuivat
vilkkaasti etäyhteyksin ja järjestivät myös webinaareja ja verkkokonferensseja.
Luterilaisen maailmanliiton ja Kirkkojen maailmanneuvoston asioissa järjestettiin etenkin pohjoismaisten kollegojen kanssa säännöllisiä Teams-neuvotteluja.
Molemmat tarjosivat myös kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua temaattisiin webinaareihin.
Ekumeenisen teologian iltapäivä apologiasta kirkkojen yhteisenä tehtävänä
järjestettiin webinaarina marraskuussa. Se keräsi yli viisikymmentä osallistujaa
ja opiskelijamatinea sekin parikymmentä osallistujaa webinaariin lokakuussa.
Inkerin kirkon nykytilannetta monipuolisesti valottava selvitystyö on valmistumassa projektitutkija Riikka Porkolan johdolla. Työ oli vuoden lopulla loppusuoralla, vaikka koronapandemia hankaloitti ajankohtaisen tiedon saamista
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Venäjältä. Työ on avannut uusia yhteyksiä myös Amerikan luterilaisten Koillisen synodin Inkeri-yhteistyöhön sekä Martin-Luther-Bundiin.
Itä-Euroopan työryhmässä on seurattu tiiviisti Valko-Venäjän tapahtumia
ja osoitettu tukea Valko-Venäjän pienelle luterilaiselle kirkolle. Etäyhteyksien
kautta voitiin järjestää videokonferenssi liittyen yhteistyöhön Baijerin maakirkon ekumeenisen kurssin tuleviin järjestelyihin. Tässä yhteydessä tavattiin myös
itäisen Euroopan luterilaisten kirkkojen kollegoja.
Kirkko ja juutalaisuus -työryhmä kokoontui keväästä lähtien etäkokouksiin.
Etänä pidettiin myös Uusia ikkunoita juutalaisuuteen -koulutuspäivä Oulussa.
Kolmen uskonnon keskustelut (Kuunteleva keskustelu kirjoituksista) järjestettiin
kaksi kertaa vuodessa, syksyllä etänä. Kirkko ja juutalaisuus -työryhmä valmisteli
julkaisua kristinuskon ja juutalaisuuden kohtaamisen historiasta, teologiasta ja
käytännöstä.
Hiippakuntien yhdyshenkilöiden kanssa perehdyttiin ekumenian ja tunnustuksen pastoraalin nykytilanteeseen ja kehitystarpeisiin. Osana ekumeenisen
koulutuksen kehittämistä luotiin uusia yhteyksiä Kirkkohallituksen eri yksiköiden välille pyrkien varmistamaan ekumeenisen koulutuksen läpäisevä luonne
Kirkkohallituksen eri koulutuksissa. Tämä työ jatkuu myös tulevana vuonna.
Se ollaan nostamassa esiin myös uudessa ekumeenisessa toimintalinjauksessa.
Teologisten asiain yksikkö on aktiivisesti mukana Kirkkohallituksen verkkopedagogisessa kehityshankkeessa.
Kirkon lähetystyön keskus (KLK) piti toiminnassaan esillä piispainkokouksen hyväksymän kirkon lähetyksen peruslinjauksen ”Yhteinen todistus” ja sen
toimintaperiaatteiden ohella kirkon uutta strategiaa Ovet auki, jossa on vahva
missionaarinen painotus. Kirkon lähetystyön keskus osallistui osaltaan sekä
kirkon strategian laadintaan antamalla siitä palautetta että Kirkkohallituksen
strategiatyöskentelyyn. Strategian vahva missionaarinen painotus on ilon aihe ja
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merkittävää KLK:n työn kannalta. Näiden ohella työryhmäraportti Kaikkialta
kaikkialle sekä syksyllä hyväksytty Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen -asiakirja ovat olleet vahvasti esillä koulutustoiminnassa.
Koulutustoiminnan muotoja olivat kotimaan henkilöstön ja lähetystyöntekijöiden erityiskoulutus, pastoraalikursseilla, korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa tapahtunut opetus sekä lähetysjärjestöjen eri kohderyhmille suunnattu
koulutus. Koulutustoiminnassa suurin ponnistus oli verkkokoulutusten kehittäminen ja toteuttaminen.
Kirkon lähetystyön keskus järjesti kaksi teologista symposiumia. Kevään
symposiumissa keskityttiin kokonaisvaltaisen lähetyksen kysymyksiin ja syksyn symposiumissa uskontojen kohtaamisen kysymyksiin uuden Suuntaviivoja
uskontojen kohtaamisen -asiakirjan pohjalta. Symposiumit toteutettiin koronapandemian vuoksi kokonaan verkossa. Verkkomuotoisen symposiumin toteuttamistapaa kehitettiin vuoden aikana ja siinä onnistuttiin. Jälkimmäisestä symposiumista kerättiin osallistujapalaute, joka oli kiittävää.
Kirkon lähetystyön toimikunta kokoontui neljä kertaa ja uskontojen kohtaamisen toimikunta viisi kertaa. Toimikuntien työskentely siirtyi myös verkkoon.
Lähetystyön toimikunta käsitteli mm. kysymystä nimikkoläheteistä, koronapandemian vaikutuksia kirkon lähetystyöhön ja toimintasuunnitelmaa alkaneelle
kolmivuotiskaudelle. Uskontojen kohtaamisen toimikunnan painopiste oli
Suuntaviivoja uskontojen kohtaamisen -asiakirjan viimeistelyssä ja saattamisessa
laajempaan tietoisuuteen. Viron ja Namibian evankelis-luterilaisten kirkkojen
kanssa yhteistyötä tekevien suomalaisten järjestöjen kanssa käytiin vuotuinen
neuvottelu.
Kirkkomme Lähetys -lehti jatkoi ilmestymistään verkkolehtenä. Osallistuimme kirkon viestinnän kehittämisprosessiin. Kaikilla julkaisualustoilla pyrittiin saavutettavuuteen. Symposiumien esitelmät julkaistiin Youtubessa Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston kanavalla. Lisäksi työntekijät julkaisivat
säännöllisesti kolumneja ja blogeja eri sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa.
106

Vuonna 2020 tapahtui henkilöstövaihdoksia, ja osan vuotta KLK toimi
vajaalla henkilökunnalla. Henkilöstövaihdoksista huolimatta vuosi oli vilkas,
uudistunut tiimi pääsi hyvin käyntiin ja vuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin varsin hyvin. Koronapandemia leimasi suurta osaa vuotta, ja maaliskuusta
alkaen työtä on tehty ensisijaisesti etätyönä. KLK pystyi sopeutumaan muuttuneisiin olosuhteisiin hyvin ja esimerkiksi koulutukset ja symposiumit on pystytty toteuttamaan verkossa.
Kirkon ulkosuomalaistyössä jatkettiin neuvotteluja Suomen Merimieskirkon
ja Kirkkohallituksen yhteistyön merkittävästä tiivistämisestä. Neuvottelujen
lopputuloksena tehtiin joulukuussa sopimus, jonka perusteella Kirkkohallitus
siirtää Suomen Merimieskirkko ry:lle Kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön
yksikön hoitamat operatiiviset tehtävät. Näitä tehtäviä ovat kirkon ulkosuomalaistyön operatiivinen johtaminen ja tehtävien koordinointi maailmalla sekä
työhön liittyvä vaikuttamistoiminta ja viestintä kotimaassa. Siirto tapahtuu
vaiheittain vuosien 2021–24 kuluessa.
Koronapandemia vaikutti ulkosuomalaistyöhön kaikkialla maailmassa. Talvikauden määräaikaiset turistityöntekijät evakuoitiin kotimaahan maaliskuun
loppuun mennessä ja kevään Rodoksen työkausi peruttiin kokonaan, syksyllä
Rodoksella oltiin vain puolet kaudesta. Turkin ja Kyproksen työkausi peruttiin talven 2020–21 osalta. Manner-Espanjan ja Kanarian saarten talvikauden
2020–21 seitsemälle työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta peruuttaa lähtönsä
vielä kaksi viikkoa ennen työkauden alkua. Yksi työntekijä päätti jäädä kotimaahan. Ympärivuotisesti maailmalla palvelevat ulkosuomalaistyöntekijät ovat
pysyneet asemapaikoillaan sopeuttaen toimintaansa pandemian aiheuttamiin
haasteisiin ja rajoituksiin. Positiivisena oppina on ollut digiloikka, joka myös
ulkosuomalaisseurakunnissa on otettu siirtämällä palveluita verkkoon. Tätä
oppia tullaan hyödyntämään myös pandemian jälkeen.
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4.8

Kirkon viestintä (KV)

Mediapoliksen Studiokirkko tarjosi mahdollisuuden tuottaa tv-jumalanpalveluksia tiukimpienkin koronarajoitusten aikana. Jyväskylän seurakunta toteuttamassa suoraa palmusunnuntain jumalanpalvelusta 5.4.2020.
Kuva: Yle, lavastesuunnittelu Tapio Keskitalo

108

Erillisyksikön perustehtävän kuvaus
Kirkon viestinnän (KV) tehtävänä on hoitaa kirkon valtakunnallista ulkoista ja
sisäistä viestintää sekä edistää kirkon yhteiskunnallista vaikuttamista ja näkyvyyttä.
KV välittää ajankohtaista ja koskettavaa tietoa kirkosta eri kanavia pitkin. Kokonaiskirkon viestintää KV tukee mm. koordinoimalla ja kehittämällä
kirkon työntekijöiden intranetiä, tuottamalla yhteisiä viestintäsisältöjä sekä
pitämällä viestintäkoulutuksia ja -konsultaatioita. Yksikkö tuottaa seurakunnille
Lukkari-verkkoalustaa ja kehittää ja ylläpitää kirkon verkkosivustojen julkaisujärjestelmiä (esim. evl.fi ja sakasti.fi) sekä verkkosivustoja (kuten virsikirja.fi,
kirkkovuosikalenteri.fi, kirkkokasikirja.fi). Kirkon viestintä tuottaa Ylen
hartaus- ja jumalanpalvelusohjelmat sekä Horisontti-ohjelman radioon ja
Pisara-ohjelman televisioon. Yhteensä ohjelmapaikkoja on Ylen kanavilla lähes
1 700.
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TULOSKORTTI 2020
Kirkon viestintä (KV)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Edunvalvonta ja

1) Kirkko näkyy ja kuuluu yhteis-

Viestimme luovasti ja suunnatus- Mediaseuranta, neljännesvuo-

Mittarit

vaikuttaminen

kunnassa.

ti strategian mukaisesti valituille

sikatsaukset sekä toteutettujen

kohderyhmille.

markkinointitoimien tulokset
osoittavat tavoitteen toteutuneen.

Teemme kohdennettua ihmis-

Uusien avausten myötä on

kasvoista vaikuttamisviestintää

tavoitettu uusia yleisöjä, joka mi-

blogien, podcastien sekä muiden tataan uusien kanavien määrällä
nykyisten ja uusien kanavien

sekä käyttäjätilastoilla.

kautta.
Ylläpidämme ja kehitämme evl.

Olemassa olevien kanavien ta-

fi, evl.fi/plus ja Lukkari sekä mui- voittavuus on säilynyt ennallaan
ta kirkon sivustoja ja -alustoja

tai kasvanut.

sekä somekanavia.
Tehostamme mediapalveluja ja

Toteutuneiden mediakontaktien

-yhteistyötä.

määrä on kasvanut ja niiden
vaikuttavuus on lisääntynyt.
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Arvio

TULOSKORTTI 2020
Kirkon viestintä (KV)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

2) Kirkon johto on saanut par-

Vahvistamme säännöllistä yhtey- Sovitut tapaamiset on toteutettu

haan viestinnällisen osaamisen

denpitoa kirkon johdon kanssa.

tuekseen.

Mittarit

Arvio

laadukkaasti ja yhteistyökysely
osoittaa luottamuksen vahvistuneen.

Olemme vahvasti kehittämässä

Luotaus- ja analyysitoiminta osa-

yhteistä luotaus- ja analyysitoi-

na tilannekuvatiimiä suunniteltu

mintaa.

ja toiminnassa.

3) Kirkolliskokousvaalien viestin-

Toteutamme ehdokasgallerian

Ehdokasgalleria ja verkkosivut

tä toteutettu onnistuneesti.

sekä vaalien verkkosivut.

toteutettu laadukkaasti. Kerätty
käyttäjäpalaute.

Tuemme seurakuntia ja viestim-

Viestintä toteutettu suunnitel-

me vaaleista medialle.

lusti ja laadukkaasti (mediaseuranta).
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TULOSKORTTI 2020
Kirkon viestintä (KV)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Seurakuntien toimin-

4) Seurakuntien viestinnälliset

Tarjoamme koulutuksia, konsul-

Kriisiviestintä- ja pastoraalikou-

nan kehittäminen ja

valmiudet ja ymmärrys ovat

taatioita, vertaistukea, valmen-

lutukset, viestintäpäivät, uusien

tukeminen

vahvistuneet ja ammatillinen

nusta ja työkaluja (esim. Lukkari

viestijöiden päivä, hartausohjel-

osaaminen on kehittynyt.

ja Sakasti) seurakuntien viestin-

miin liittyvät ja muut koulutukset

täosaamisen kehittämiseen.

tavoittaneet hyvin ja kyselyillä
saatu palaute on myönteistä.
Kirkon viestinnän rooli tukea ja
konsultaatiota antavana asiantuntijatahona on palautearvion
perusteella vahvistunut.

Toteutamme seurakuntien jäsen- Järjestelmäprojekti on käynnisviestijärjestelmän yhteistyössä
seurakuntien ja Kirkkohallituksen
eri osastojen kanssa.
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tetty suunnitellusti.

Arvio

TULOSKORTTI 2020
Kirkon viestintä (KV)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Koko kirkon yhteiset

5) Kristinusko näkyy vahvasti

Toteutamme Yleisradiolle sekä

Hartausohjelmien määrä ja

tehtävät

viestinnällisessä todellisuudessa

eri verkkokanaviin hyvin tavoit-

ohjelmien tavoittavuus säilynyt

ja uskontokeskustelussa.

tavia hartausohjelmia, spiritu-

vähintään ennallaan tai kasva-

aliteettia tukevaa sisältöä sekä

nut.

journalistisia sisältöjä.

Luotu kristillistä spiritualiteettia

Arvio

tukevia uusia avauksia verkkoon.
Rohkaisemme sanoittamaan

Kirkon johdon ja muiden toimi-

kirkon ydinviestiä koskettavalla

joiden viestit näkyvät ja vaikut-

tavalla ja nostamme viestinnässä tavat viestintätodellisuudessa.
kirkon johdon ja muiden toimi-

Mediaseuranta ja kanavien

joiden viestejä.

tavoittavuus.

6) Kirkon viestintä on saavutet-

Varmistamme yhteistyössä mui-

Saavutettavuusdirektiivin aset-

tavaa.

den Kirkkohallituksen toimijoi-

tamat edellytykset toteutettu

den kanssa saavutettavuusdirek-

Kirkon viestinnän tuotannossa

tiiviin vaatimusten toteutumisen ja Kirkkohallituksen sähköisissä
Kirkon viestinnän tuotannoissa

palveluissa.

ja Kirkkohallituksen sähköisissä
palveluissa.
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TULOSKORTTI 2020
Kirkon viestintä (KV)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Tuemme seurakuntia saavutet-

Seurakuntien ohjeistus ja tuki

tavuusdirektiivin vaatimusten

toteutettu laadukkaasti.

toteutumiseksi.
7) Kirkon sanoma on tavoittanut

Olemme läsnä median eri fooru-

Uusien avausten kautta tavoitet-

myös heitä, jotka eivät muuten

meilla sekä luomme sisältöjä ja

tu uusia yleisöjä ja luotu uuden-

osallistu seurakuntien toimin-

vuoropuhelua, joilla tavoitetaan

laista vuoropuhelua. Kanavien

taan.

myös muita kuin seurakuntien

ja kampanjoiden tavoittavuus

ydinjoukkoja.

kohderyhmä huomioiden sekä
mediaseuranta.

Kirkkohallituksen

8) Kirkon sanoma on esillä yh-

Tarjoamme medialle kohdenne-

strategian mukaiset

teiskunnassa. Kirkon työ näkyy ja tusti ajankohtaista ja luotettavaa sikatsaukset sekä toteutettujen

meneillään olevat tai

vaikuttaa.

tietoa kirkosta.

Mediaseuranta, neljännesvuomarkkinointitoimien tulokset

päättyvät hankkeet

osoittavat tavoitteen toteutu-

sekä Suunta-hanke

neen.
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Arvio

TULOSKORTTI 2020
Kirkon viestintä (KV)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Etsimme keinoja nostaa esiin

Saadun palautteen perusteella

kirkossa tehtävää työtä tunteita

sisällöt koskettaneet.

Arvio

herättävällä tavalla.
9) Kirkon varhaiskasvatus ja

Tuemme Kirkkohallituksen

Kirkkohallituksen asiantuntijat

perhetoiminta on noussut esiin

asiantuntijoita ja muita toimi-

ovat osallistuneet aktiivisesti

julkisessa keskustelussa.

joita aktiivisesti osallistumaan

varhaiskasvatusta sekä perhetoi-

varhaiskasvatuksesta ja perhe-

mintaa koskevaan keskusteluun

toiminnasta käytävään keskus-

ja nämä puheenvuorot saaneet

teluun.

tilaa mediassa.

10) Positiivinen uskonnonvapa-

Tuemme Kirkkohallituksen

Kirkkohallituksen asiantuntijat

us on noussut esiin julkisessa

asiantuntijoita ja muita toimi-

ovat osallistuneet aktiivisesti

keskustelussa ja se on arvioitu

joita aktiivisesti osallistumaan

uskonnonvapautta koskevaan

yhteiskunnassa tärkeäksi.

uskonnonvapaudesta käytävään

keskusteluun ja nämä puheen-

keskusteluun.

vuorot saaneet tilaa mediassa.
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TULOSKORTTI 2020
Kirkon viestintä (KV)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

11) Kokonaiskirkon viestinnän eri Käynnistämme prosessin, jossa

Työryhmä tai muu vastaava toi-

tasojen yhteistyötä on kehitet-

kokonaiskirkon viestinnän eri

mintamuoto ja tavoiteasetanta

ty jatkona Suunta-hankkeen

toimijat sekä valtakunnallisella

tehty.

viestintäselvitykselle ja luotu

että alueellisella tasolla etsivät

ehdotuksia toimintamalleiksi.

malleja toiminnan kehittämiseksi
ja tehostamiseksi.

12) Kirkon viestintä on pitänyt

Teemme viestintäyhteistyötä

Teema on näkynyt julkisuudessa

esillä kirkon toimintaa globaalin

kirkon lähetys- ja kehitysyhteis-

mediayhteistyön kautta sekä

köyhyyden vähentämiseksi ja

työjärjestöjen kanssa globaalin

Horisontti-ohjelmassa, hartaus-

kestävän kehityksen edistämi-

köyhyyden nostamiseksi keskus-

ohjelmissa ja verkkosisällöissä.

seksi.

telunaiheeksi.
Tuemme Hiilineutraali kirkko

Tavoitteeseen liittyvä viestintä

2030 -strategian toteutumista.

hoidettu laadukkaasti ja kirkon
työntekijät tietoisia tavoitteesta.
Kerätty sisäinen palaute.
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Arvio

TULOSKORTTI 2020
Kirkon viestintä (KV)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

13) Kirkon toiminta lapsiper-

Teemme näkyväksi syrjäytynei-

Teemaa käsitelty hartausohjel-

heköyhyyden vähentämiseksi

den ja syrjäytymisvaarassa ole-

missa, verkkosisällöissä sekä

on näkynyt yhteiskunnallisessa

vien todellisuutta hartauksien,

journalistissa tuotteissa. Teema

keskustelussa ja viestinnässä.

verkkosisältöjen sekä journalis-

on näkynyt myös mediayhteis-

tisten sisältöjen kautta.

työn kautta.

14) On löydetty keinoja vaikuttaa Tuotamme sisältöjä ja etsimme

Kirkko on julkisesti irtisanoutu-

vihapuheen ja rasismin torjumi-

keinoja, joilla kannustetaan kun-

nut vihapuheesta sekä löytänyt

seksi.

nioittavaan vuoropuheluun ja

uusia avauksia kunnioittavaan

sanoudutaan irti vihapuheesta.

vuoropuheluun.

15) Kaste ja kummius on ollut

Osallistumme kaste ja kummius

Toteutuneet sisällöt, joissa

esillä julkisessa keskustelussa ja

-hankkeeseen ja toteutamme

Kirkon viestintä on ollut mukana

koettu myönteisenä valintana.

siihen liittyviä sisältöjä.

suunnittelussa ja/tai toteutuk-

Arvio

sessa.
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Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Poikkeusolojen käynnistyttyä muutettiin viestinnän strategisia painopistealueita. Kriisiajan viestinnässä oli kaksi kärkeä: kirkon palveluihin ja toimintaan liittyvät ohjeet ja päätökset sekä lohtu- ja tukiviestintä.
Evl.fi-sivuston käyttö kasvoi vuoden aikana 40 %. Eri käyttäjiä sivustolla
oli 1,6 milj. (2019: 1,1 milj.) ja istuntoja 3,8 milj. (2019: 2,3 miljoonaa).
Median edustajia palveltiin aktiivisesti, lähes ympärivuorokautisesti
etenkin poikkeusolojen aikana.
2) Koronaviestintäyhteistyö kirkon johdon ja muiden toimijoiden kanssa
oli erityisen tiivistä. Uusia toimintamalleja yhteistyöhön kehitettiin sekä
koronaviestintään että osana Kirkon viestinnän uudistusta.
3) Kirkolliskokousvaalien viestintä toteutettiin onnistuneesti. Mediaosumia
vaaleista saatiin noin 600. Vaalien ehdokasgalleriassa oli tammi–helmikuussa yli 20 000 sivukatselua, ja vaalien evl.fi/plus-vaalisivulla yli 70 000
sivukatselua. Saatu palaute oli pääsääntöisesti myönteistä.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
4) Seurakuntien viestinnällisiä valmiuksia kehitetiin koulutuksin ja konsultaatioin. Viestinnän pastoraaleista neljäs eli viimeisin siirrettiin pidettäväksi
virtuaalisesti Teamsissa. Jumalanpalvelukset mediassa -koulutukset toteutettiin suunnitellusti. Kriisiviestintäkonsultaatio ja -tuki oli aktiivista erityisesti poikkeusoloissa. Seurakuntien siirrettyä jumalanpalvelukset verkkoon
koottiin striimausohjeistuksia ja -vinkkejä Sakasti-intranetiin. Kirkon viestintäpäivät peruttiin pandemian vuoksi.
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Jäsenviestintäjärjestelmän selvitys valmistui, mutta kokonaiskirkon
tai Kirkkohallituksen tasolla ei ollut päätöstä hankkeen käynnistymisestä
kuluvana vuonna. Keväällä käynnistettiin seurakunnille suunnattu suuren
suosion saanut ”Hyvää työtä verkossa” -webinaarisarja, jossa annettiin koulutusta ja jaettiin kokemuksia verkossa tehtävään työhön liittyen. Webinaareja järjestettiin vuoden aikana yhdeksän, ja niihin kuhunkin osallistui
60–120 kirkon työntekijää. Lisäksi koulutukset ovat olleet saatavilla tilaisuuden jälkeen tallenteena.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
5) Kristinusko näkyi koronan aikana suomalaisessa viestinnällisessä todellisuudessa. Vaikka olosuhteet olivat haastavat, tv-jumalanpalveluksia tuotettiin
Ylelle heti koronakriisin alusta alkaen normaaliaikoja tiheämmin. Lähetyksiä oli joka sunnuntai, ja ensilähetysten määrä nousi vuositasolla 35:sta
48:aan. Keväällä tv-jumalanpalvelukset saavuttivat ennätysyleisöjä, mutta
tilanne tasapainottui vuoden mittaan.
Korona-lohtusisältöjä tuotettiin monikanavaisesti. Verkkoon ja someen
tuotettiin lisäksi pääsiäisen tapahtumia kuvaava neliosainen piirrosvideo
sarja sekä kuusiosainen pyhäpäiviä helatorstaista adventtiin kuvaava mini
videosarja.
6) Saavutettavuusdirektiivin asettamat tavoitteet toteutettiin KV:n tuotannossa ja Kirkkohallituksen sähköisissä palveluissa. Noin 80 verkkosivustolle
tuotettiin lain vaatimat saavutettavuusselosteet. Tv-jumalanpalveluksissa
lisättiin viittomakielelle tulkattuja lähetyksiä, ja videotuotannot tekstitettiin. Seurakuntia tuettiin saavutettavuusasioissa koulutuksin, sisällöin ja
konsultaatioin.
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7) Uusia kohderyhmiä tavoitettiin erityisesti onnistuneella mediayhteistyöllä
kummipäivän, kaste.fi-sivuston sekä joulukampanjan aikana. Erityisesti
joulukampanja tavoitti satojatuhansia suomalaisia joulukalenteri-verkkosivuston ja jouluevankeliumivideon välityksellä. Ekopaasto-kampanjaa ei
voitu toteuttaa täysin alkuperäisen suunnitelman mukaan koronan vuoksi.
Seurakuntien Lukkari-julkaisujärjestelmän käyttö seurakuntien verkkosivujen julkaisualustana jatkoi kasvamistaan. Lukkaria käyttää nyt yli 90 %
seurakunnista. Vuoden aikana Lukkarin taustalla olevaan Liferay-alustaan
tehtiin paljon työtä vaatinut versiopäivitys. Lukkari-sivuilla vieraili vuoden aikana yli 1,5 miljoonaa suomalaista (kasvua 42 % edelliseen vuoteen
verrattuna) yhteensä 3,8 miljoonaa kertaa (kasvua 35 %). Muina uusina
sivustoina julkaistiin mm. Kirkkovuosikalenteri ja Päivän sana.
Kirkkohallituksen strategian mukaiset meneillään olevat tai päättyvät
hankkeet sekä Suunta-hanke
8) Kirkon koronaviestintä on ollut mediaseurannan mukaan laajaa ja näkyvää, vaikka kirkko sai myös palautetta viestintähiljaisuudesta poikkeus
oloissa. Lohtusisältöjä tuotettiin eri kanaviin, kuten Rukouksia koronaaikaan -sarja verkkoon ja iltavirsisarja someen. Esimerkiksi Herra kädelläsi
-virren videota katsottiin 152 000 kertaa. Valtioneuvoston kanslian kanssa
yhteistyössä tuotettiin yhteensä neljä #suomitoimii-videota, joissa kuvattiin kirkon muuttunutta työtä poikkeusoloissa diakoniatyön, toimitusten, keskusteluavun sekä perheneuvonnan kautta. Lisäksi tuotettiin oma
#suomitoimii-video, jossa eri työtehtävissä toimivat seurakuntien työntekijät kertoivat työnsä muutoksesta poikkeusaikana.
9–10), 12–13) Kirkon varhaiskasvatus ja perhetoiminta, globaali köyhyys ja
lapsiperheköyhyys jäivät teemoina koronan jalkoihin. KV oli kuitenkin
mukana mm. perheneuvonnan konseptiuudistuksessa sekä tuottamassa
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varhaiskasvatuksen Viikon tarinoita. Globaali köyhyys nousi esiin lähinnä
Horisontissa diakonian ja ruoka-avun noustessa koronan myötä tärkeiksi
viestintäaiheiksi mediassa. Heikoimmin pystyttiin satsaamaan positiivisen uskonnonvapauden teemoihin. Kestävän kehityksen teemaa tuettiin
työstämällä Ympäristödiplomin uusi verkkosivusto suomeksi ja ruotsiksi ja
viestimällä siitä. Lisäksi uusittiin diplomin tunnus.
11) Kesällä KV teetti kokonaiskirkon viestinnän auditoinnin. Sen viesti vahvisti mm. tulevaisuuskomitean ja tulevaisuusvaliokuntien sekä Suuntahankkeen pohdintoja siitä, voitaisiinko Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa tehdä viestintää nykyistä vahvemmassa yhteistyössä, tavoitteellisemmin, kustannustehokkaammin ja uusinta teknologiaa järkevämmin
hyödyntäen. Syksyn aikana asiaa selvitettiin ja luotiin kokonaiskirkollisen
viestintäselvityksen projektisuunnitelma esiteltäväksi tammikuun 2021
täysistunnolle.
Kokonaiskirkollisen viestintähankkeen tavoite on vahvistaa kirkon viestinnällistä vaikuttavuutta. Se tehdään kustannustehokkuus tiedostaen, digitalisaation edut hyödyntäen sekä seurakuntien ja hiippakuntien identiteettiä kunnioittaen. Selvitysryhmä ryhtyy tuottamaan vaihtoehtoja viestinnän
tehostamiseksi ja Suomen ev.lut. kirkon vaikuttavuuden vahvistamiseksi.
Hanke on kolmivuotinen.
14) Tavoitelluista julkisuusteemoista vihapuheen torjumista nostettiin mm.
piispojen kunnioittava keskustelu -viestinnän yhteydessä somekampanjalla. Helmikuussa presidentti Tarja Halonen huipensi edellisenä vuonna
käynnistyneen Forgivemoji-kampanjan valitsemalla kampanjan keräämien
yleisöehdotusten joukosta anteeksiantamista kuvaavan emojin. Emoji
lähetettiin emojikatalogia hallinnoivalle Unicode-organisaatiolle, joka ei
kuitenkaan pitänyt ehdotusta riittävän erottuvana kokoelmaan.
15) Kummikampanja muokattiin koronatilanteeseen ja etätoimintaan sopivaksi. Kummipäivään 31.5. tuotettiin myös animaatio.
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Viestinnän muu toiminta vuonna 2020
Joustoa ja poikkeusjärjestelyjä koronan vuoksi
Koronapandemia vaikutti koko vuoden ajan KV:n toimintaan. Erityistä joustoa
vaadittiin henkilöstöltä keväällä, kun Ohjelmapalvelut lisäsi jumalanpalvelustuotantoaan vaikeissa olosuhteissa ja Media- ja viestintäpalvelut siirtyi vuorotyöhön viestintäpalvelujen takaamiseksi kriisitilanteessa.
Viestinnällisesti kirkossa siirryttiin poikkeusolojen myötä poikkeustilaan,
kun kriisiviestintämallin mukaisesti koronaviestintää johti arkkipiispa ja koronaohjeistusviestintää koordinoitiin ns. koronaryhmästä käsin. Valtakunnallinen ohjeistus koottiin Sakasti-intranetiin sekä evl.fi/plus-sivuille. Kirkollisessa
somessa käytiin runsaasti keskusteluja ohjeistuksiin liittyen.
Evl.fi-sivuston uutishuoneeseen perustettiin Pinnalla nyt -koronaosio. Sinne
päivitettiin suurelle yleisölle tarkoitettuja ohjeita sekä tietoa seurakuntien jumalanpalveluselämän ja kokoontumisten muutoksista. Koronasivuilla oli vuonna
2020 yhteensä 41 459 katselukertaa. Seurakuntien verkossa tarjoamia hartausohjelmia kokoavalla sivulla oli 19 494 katselukertaa.
KV pyrki tukemaan ohjein ja vinkein kirkon koronavuoden digiloikkaa.
Myös media kiinnostui kirkon kyvystä viedä jumalanpalveluselämää verkkoon
ja hyödyntää digitaalisia kanavia kaikessa toiminnassa. Keväällä mediaa kiinnosti erityisesti myös hautajaistilaisuuksien osallistujarajoitus, kesällä rippikoulujen ja rippijuhlien järjestäminen poikkeusaikana. Myös poikkeusolojen pääsiäinen ja kokoontumisrajoitusten muokkaama joulu kiinnostivat.
Koronaan liittyvien teemojen lisäksi vuonna 2020 valtakunnallisia viestintäteemoja nostattivat muun muassa syksyllä julkaistu kirkon nelivuotiskertomus
sekä Turun piispanvaali, jossa evankelis-luterilaiseen kirkkoon valittiin historian
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kolmas naispuolinen piispa. Myös kirkon avioliittokäsitys nousi jälleen julkisuuden areenoille. Elokuussa piispainkokous antoi vastauksen kirkolliskokouksen vuonna 2018 esittämiin avioliittoasiaa koskeviin kysymyksiin. Syyskuussa
korkein hallinto-oikeus linjasi, että kapituli sai antaa varoituksen samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon vihkineelle papille, ja piispat ottivat tähän
kantaa.
Tv-jumalanpalvelus joka sunnuntai
Tv:n jumalanpalveluksia lähetettiin maaliskuusta alkaen Ylessä joka sunnuntai elokuuta ja syyskuun alkua lukuun ottamatta. Päätös tiiviimmästä tahdista
tehtiin Ylessä moneen kertaan ensimmäisen koronavuoden aikana. Tv-jumalanpalvelukset lähetetään joka sunnuntai juhlapyhinä myös vuonna 2021. Ensilähetysten määrä nousee 61:een.
Ulkotuotannot poistettiin koronan vuoksi käytöstä heti maaliskuussa, ja
kaikki valmiit suunnitelmat romuttuivat. Kevään aikana tv-jumalanpalvelukset
tuotettiin Studiokirkossa yhteistyössä Tampereen seurakuntien, Jyväskylän seurakunnan ja Ylen kanssa.
Tv-jumalanpalvelusten katsojamäärissä jatkui vuonna 2019 alkanut trendi:
Ensilähetyksen katsojamäärät olivat hienoisessa laskussa, mutta uusinnan katsojamäärien nousun myötä varsinainen yhteenlaskettu keskimääräinen katsojamäärä (192 100) jatkoi edelleen kasvua ja oli korkein kahdeksaan vuoteen.
Myös Areena-katseluiden määrä kasvoi.
Pisara-ohjelmia tehtiin edellisvuoden tapaan 57 kappaletta. Pisaran ensilähetysten katsojaluvut laskivat, mutta uusinnan katsojaluvut nousivat. Yhteen
laskettu katsojamäärä oli 178 500.
Poikkeusjärjestelyitä oli myös radiotuotannon puolella. Jumalanpalveluksia
jouduttiin räätälöimään ja järjestelemään koronan aiheuttamien viime hetken
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peruutuksien vuoksi. Radiohartauksia saatiin puolestaan koronarajoitusten
vuoksi äänittää ainoastaan Ylen Pasilan studiossa, minkä vuoksi tuotettiin
ohjeistus hartauksien etätalletuksiin. Myös Horisontin tekemisessä opeteltiin
uudenlaisia keinoja alkaen etätallennuksista.
Syksyllä 2019 Ylen kanssa aloitettu kaksivuotinen radiojumalanpalvelusten
ja -hartauksien kehittämishanke jatkui. Kesän ja syksyn aikana lähetettiin kuusi
keskenään erilaista kokeilevaa radiojumalanpalvelusta, kaksi pyhiinvaellus-,
kaksi musiikki- ja kaksi kirkkokahvijumalanpalvelusta. Kokeilujumalanpalveluksista kerätty palaute oli sekä myönteistä että kielteistä.
Radiojumalanpalveluksien kuuntelijamäärät jatkoivat pientä laskuaan. Keskimääräinen kuuntelijaluku oli kello 10 luterilaisella ohjelmapaikalla 139 000
(edellisvuonna 152 000) ja kello 11 muiden kirkkokuntien ohjelmapaikalla
101 000 (edellisvuonna 110 000).
Radiohartauksien kuuntelijamäärät laskivat lukuun ottamatta lauantain iltahartauden kuuntelijamääriä. Lauantai-illan hartaudella oli 107 000 kuuntelijaa
(edellisvuonna 94 000). Aamuhartauksien kello 6.15 ja 7.15 lähetysten yhteinen kuuntelijamäärä oli 137 000 (edellisvuonna 152 000).
Journalistisesti toimitetun Horisontti-ohjelman kuuntelijamäärä laski edellisvuodesta 18,4 %. Kuuntelijoita oli nyt 62 000.
Suunta-hankkeen uudistukset etenivät
Vuonna 2019 tehdyn Viestinnän suunta -selvityksen uudistusten toimeenpano
käynnistyi elokuussa. Uudistuksen tavoitteena oli selkeyttää Kirkon viestinnän
tehtäviä, sisäisiä prosesseja ja tavoitteita sekä vähentää Kirkon viestinnän erillisyyttä muusta Kirkkohallituksen organisaatiosta ja vähentää Kirkkohallituksen
viestintätoimintojen hajanaisuutta.
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Syksyn aikana listattiin Kirkon viestinnän toiminnot ja viestinnälliset toiminnot koko Kirkkohallituksessa. Toiminnoista muodostetun toimintokartan
pohjalta luotiin Kirkon viestinnän uusi organisaatiomalli sekä malli, jonka
avulla viestintä integroidaan lähemmäs muuta organisaatiota. Mallit otetaan
käyttöön asteittain vuoden 2021 alussa. Kirkkohallituksen viestintää koordinoidaan aiempaa vahvemmin viestintäyksiköstä, samalla kun viestinnän resursseja
suunnataan toimimaan lähempänä muita osastoja. Kirkon viestinnässä tarkennettiin yksiköiden roolia, ja ennen kaikkea viestintäprosessia kirkastettiin.
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4.9

Kirkon tutkimuskeskus (KTK)

Nelivuotiskertomuksen julkaisutilaisuus oli yksi harvoista vuoden aikana
tapahtuneista kohtaamisista työporukalla.
Kuva: Veli-Matti Salminen
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Erillisyksikön perustehtävän kuvaus
Kirkon tutkimuskeskuksen tehtävänä on toteuttaa kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeellista kirkon ja uskonnollisen
elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimusta. Tutkimuskeskus huolehtii
myös siitä, että yhteiskunta saa tietoa kirkosta ja uskonnollisesta elämästä. Tutkimuskeskuksen tutkijat tuovat asiantuntemustaan kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin sekä työryhmiin ja luottamuselimiin. Tutkimuskeskus
julkaisee tutkimustuloksia yleistajuisissa ja tieteellisissä artikkeleissa, tilastojulkaisuissa sekä sosiaalisessa mediassa. Kirkon tutkimuskeskus myöntää sille
osoitetuista varoista vuosittain apurahoja kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle
ja toiminnan kehittämiselle tarpeelliseen tutkimukseen. Tutkimuskeskus toimii
Kirkkohallituksen erillisyksikkönä kansliapäällikön alaisuudessa. Sen toimintaa
tukee kirkkohallituksen asettama neuvottelukunta.
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TULOSKORTTI 2020
Kirkon tutkimuskeskus (KTK)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Edunvalvonta ja

1) Uskontoa ja kirkkoa

Kehitämme tapoja julkaista tutkimus-

KTK:n tutkimustuloksia esitellään

vaikuttaminen

koskevan tutkimustiedon

tuloksiamme, jotta tiedotusvälineet

ja niistä keskustellaan painetussa

viestintä yhteiskunnan eri

saavat vaivattomasti käyttöönsä tutki-

ja sähköisessä mediassa.

tahoille on tarkoituksen-

mustietoa.

mukaista ja kohdennettua. Lisäämme sosiaalisen median käyttöä

KTK:n somepäivitysten ja tilien

tutkimustulosten julkaisussa.

seuraajien määrä on lisääntynyt.

Seurakuntien toimin-

2) Seurakunnilla on käy-

Kehitämme helppokäyttöisiä ja hyvin

Uusia raportointitapoja on

nan kehittäminen ja

tettävissä tutkimustietoa

visualisoituja raportteja seurakuntien

otettu käyttöön ja niiden käyttöä

tukeminen

toimintansa kehittämi-

käyttöön.

seurataan.

seksi.

Teemme yhteistyöhankkeita seurakun-

Julkaisemme 3–4 sähköistä

tien ja hiippakuntien kanssa ja jaamme

uutiskirjettä vuodessa ja tutkijat

tietoa esitelmien ja sisäisen viestinnän

vierailevat eri areenoilla esitel-

välineillä.

möimässä.
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Arvio

TULOSKORTTI 2020
Kirkon tutkimuskeskus (KTK)
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Koko kirkon yhteiset

3) Uskonnollisuuteen

Toteutamme laajoja tutkimushankkeita Käynnissä on vähintään yksi

Mittarit

tehtävät

ja kirkkoon vaikuttavat

ja tuemme tutkimusta apurahoilla.

pidempiaikainen hanke.

4) Kirkon kannalta tär-

Tutkimushankkeemme käsittelevät kir-

KTK:n julkaisusarjoissa ilmestyy

keisiin tutkimusaiheisiin

kon kannalta ajankohtaisia ja tarkoituk- vähintään viisi tutkimusjulkaisua

reagoidaan joustavasti ja

senmukaisia teemoja.

vuosittain.

5) Tutkimushankkeet to-

Toteutamme kirkon nelivuotiskerto-

Kaksi painettua julkaisua valmis-

teutetaan kansallisissa ja

muksen.

tuu ja julkaisemme sähköisesti

Arvio

yhteiskunnalliset trendit
tunnetaan.

nopeasti.

kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.

tilastotietoja.
Osallistumme kansainväliseen Euro-

Hankkeen tutkijaverkosto ko-

pean Values Study -tutkimushankkee-

koontuu säännöllisesti.

seen.
Keräämme tietoa uskonnollisen kentän

Tietokantaan koottu tieto on

muutoksesta Uskonnot Suomessa

päivitetty.

-hankkeessa.
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TULOSKORTTI 2020
Tavoite

Kirkon tutkimuskeskus (KTK)
Keinot

Mittarit

sekä Suunta-hanke
Kaste ja kummius

6) Kaste ja kummius

Kastetta ja kummiutta koskevia

Tutkimustulokset on julkaistu ja

-hanke

-hankkeen tarpeisiin on

tutkimusaineistoja analysoidaan ja

tuloksia on aktiivisesti levitetty

tuotettu ja koottu uutta

tutkimusjulkaisuja tehdään sopiville

kirkon eri tahoilla, tiedotusväli-

tutkimustietoa.
7) Tutkitun tiedon käyttö

julkaisukanaville.
Tutkitun tiedon ja tutkimustulosten

neissä ja sosiaalisessa mediassa.
Tutkimustiedon levittämiseen

on lisääntynyt kirkkohalli-

hyödyntäminen toteutuu vuorovaikut-

Kirkkohallituksen sisällä on löy-

tuksessa ja seurakunnissa. teisesti yhteistyössä Kirkkohallituksen

detty uusia rakenteita.
Raportointia on kehitetty help-

Kirkkohallituksen
strategian mukaiset
meneillään olevat tai
päättyvät hankkeet

Suunta-hanke

osastojen ja seurakuntien kanssa.

pokäyttöisemmäksi ja seurakunnat käyttävät niitä nykyistä

Tiedolla johtamisen

8) Tutkimustieto on otettu Etsimme uusia tapoja, joilla tutkimus-

laajemmin.
Hankkeessa luodut mallit ovat

hanke

käyttöön nykyistä laajem-

tieto kytketään päätöksenteon raken-

aktiivisessa käytössä.

min kirkon päätöksen

teisiin.

teossa.
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Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Tavoitteena oli, että uskontoa ja kirkkoa koskevan tutkimustiedon viestintä
yhteiskunnan eri tahoille on tarkoituksenmukaista ja kohdennettua. Tähän
pyrittiin kahdella keinolla: kehittämällä tapoja julkaista tutkimustuloksia,
jotta tiedotusvälineet saavat tutkimustietoa käyttöönsä vaivattomasti, sekä
lisäämällä sosiaalisen median käyttöä. Mittarina oli se, että Kirkon tutkimuskeskuksen (KTK) tutkimustuloksia esitellään ja niistä keskustellaan
painetussa ja sähköisessä mediassa.
Tavoite KTK:n sosiaalisen median seuraajamäärien kasvusta saavutettiin hyvin. Seuraajamäärät lisääntyivät vuoden aikana kaikissa käytetyissä
kanavissa: Twitterissä (+ 39 %), Facebookissa (+ 17 %) sekä Instagramissa
(+ 10 %). Joulun alla ideoitiin uusi KTK:n joulukalenteri, jossa julkaistiin
päivittäin suomalaisten joulun viettoon liittyviä tutkimustuloksia Gallup
Ecclesiastica -tutkimuksen pohjalta. Kalenterista tuli suosittu, ja se sai jo
ensimmäisinä päivinä yli 900 katsojaa. Tutkimuskeskuksen tuottaman tiedon
leviäminen näkyi sosiaalisessa mediassa myös muilla kuin KTK:n omilla
tileillä. Esimerkiksi nelivuotiskertomuksesta nousi koko syksyn ajan eri teemoihin liittyvää keskustelua monien eri toimijoiden kautta.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
2) Tavoitteena oli, että seurakunnilla on käytettävissä tutkimustietoa toimintansa kehittämiseksi. Tähän pyrittiin kehittämällä helppokäyttöisiä ja
hyvin visualisoituja raportteja seurakuntien käyttöön sekä toteuttamalla
yhteistyöhankkeita seurakuntien ja hiippakuntien kanssa ja jakamalla tietoa
esitelmissä ja sisäisen viestinnän välineillä.
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Tavoitteen mukaisesti uusia toimintatapoja otettiin käyttöön. Tilastoasiantuntija kehitti nelivuotiskertomukseen liittyviä tilastovisualisointeja
siten, että ne olivat aiempaa helpommin seurakuntien käytettävissä. Tilastovisualisoinneista voi valita oman seurakuntansa ja vertailla sen tunnuslukuja hiippakunnan muihin seurakuntiin ja valtakunnallisiin tietoihin.
Nelivuotiskertomuksen tilastot olivat vuoden 2021 alussa eniten käytetty
tilasto KTK:n sivuilla. Uutiskirjeitä julkaistiin tavoitteen mukaisesti neljä.
Tutkijat ja johtaja vierailivat eri areenoilla esitelmöimässä. Esitelmiä oli
vuonna 2020 yhteensä lähes 50.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
3–4) Tavoitteena oli, että uskonnollisuuteen ja kirkkoon vaikuttavat yhteiskunnalliset trendit tunnetaan ja kirkon kannalta tärkeisiin tutkimusaiheisiin
reagoidaan nopeasti ja joustavasti. Pitkäaikaisena hankkeena meneillään on
Suomalainen spiritualiteetti -hanke, jossa on tutkijoiden ohella mukana
väitöskirjantekijöitä. Tutkimushanke valmistuu keväällä 2021. Ajankohtaisella hankkeella tutkimuskeskus reagoi nopeasti tarpeeseen saada tietoa
suomalaisten jaksamisesta koronakriisissä sekä seurakuntien toiminnasta ja
niihin suuntautuneesta avuntarpeesta. Teemasta julkaistiin kolme raporttia.
Tutkimuskeskuksen apurahoilla tuettiin kirkkoa ja uskontoa koskevia tutkimushankkeita. Vuonna 2020 rahoituksen sai 19 tutkimushanketta.
5) Tavoitteiden mukaisesti nelivuotiskertomus julkaistiin kahtena julkaisuna:
tutkimusjulkaisuna sekä Kirkkohallituksen valtakunnallista työtä käsittelevänä julkaisuna. Tämän ohella nelivuotiskertomukseen liittyviä tilastovisualisointeja kehitettiin, kuten edellä tuli ilmi. Yhteensä KTK:n julkaisusarjoissa julkaistiin vuonna 2020 kahdeksan julkaisua.
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Tutkimuskeskus on mukana monissa kansallisissa ja kansainvälisissä
yhteistyöverkostoissa. Tutkimuskeskus on mukana European Values Study
-tutkimushankkeessa, mutta hankkeeseen liittyviä suunniteltuja kokoontumisia ei voitu toteuttaa koronan vuoksi. Uskonnot Suomessa -sivustoon on
suunnitelman mukaan kerätty tietoa uskonnollisen kentän muutoksesta,
mutta päivitetyn ja ulkoasultaan uusitun sivuston julkaisu on viivästynyt
toimittajaan liittyvien syiden vuoksi. Uusittu sivusto julkaistaan alkuvuonna 2021.
Kirkkohallituksen strategian mukaiset hankkeet sekä Suunta-hanke
6) Tutkimuskeskuksen tavoitteena oli tuottaa ja koota uutta tutkimustietoa
Kaste ja kummius -hankkeen tarpeisiin. Aiheesta valmistui vuoden aikana
Maarit Hytösen tutkimus. Tavoitteiden mukaisesti kasteeseen ja kummiuteen liittyvää tutkimustietoa on aktiivisesti levitetty kirkon eri tahoilla
esimerkiksi esitelmissä. Tutkimuskeskuksen edustaja on myös mukana pohjoismaisessa kastehankkeessa.
7) Suunta-hankkeen osalta tavoitteena oli, että tutkitun tiedon käyttö on
lisääntynyt Kirkkohallituksessa ja seurakunnissa. Tätä seurattiin kahdella
mittarilla: tutkimustiedon levittämiseen Kirkkohallituksen sisällä on löydetty uusia rakenteita, ja raportointia on kehitetty helppokäyttöisemmäksi,
jotta seurakunnat käyttävät sitä nykyistä laajemmin. Näistä ensimmäinen
on toteutunut osittain. Yhteistyötä koulutuskeskuksen kanssa on tiivistetty, ja tästä on rakentumassa mahdollisuuksia tutkitun tiedon laajempaan
hyödyntämiseen. Myös toiminnallisen osaston kanssa on ollut aiempaa
enemmän vuorovaikutusta, muun muassa nelivuotiskertomuksen tulosten
jakamisessa erilaisissa kokoonpanoissa. Työtä tulee kuitenkin jatkaa. Tutkimustiedon käyttö seurakunnissa on toteutunut aiempaa laajemmin, mikä
on ilmennyt esimerkiksi nelivuotiskertomusta koskevien tilastojen käytössä.
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8) Tiedolla johtamisen hankkeessa tavoitteena oli, että tutkimustieto on
otettu käyttöön nykyistä laajemmin kirkon päätöksenteossa. Hankkeessa
mukana olleet seurakuntayhtymät ovat luoneet uusia tapoja seurata ja
hyödyntää tilastoja ja tutkimustietoja. Mallit ovat käytössä seurakunnissa,
joten tavoite on toteutunut.
Tutkimuskeskuksen muu toiminta vuonna 2020
Kirkon tutkimuskeskuksen vuotta 2020 leimasi kirkon nelivuotiskertomuksen
tekeminen. Edelliskertaiseen tapaan kirjajulkaisu toteutettiin kahdessa osassa.
Tutkimuskeskus vastasi nelivuotiskertomuksen tutkimusosiosta Uskonto arjessa
ja juhlassa, joka käsitteli eri sukupolvien uskonnollisuutta laajojen tutkimusaineistojen avulla. Yhdessä Kirkkohallituksen asiantuntijoiden kanssa toimitettiin
katsaus Kirkon kehittämistyön tukena, joka käsittelee kirkon valtakunnallista
työtä. Koronapandemia hidasti aineistonkeruuta seurakunnilta, mutta julkaisut
saatiin kuitenkin toteutettua suunnitellussa aikataulussa. Nelivuotiskertomus
leimasi tutkimuskeskuksen työtä myös julkaisujen jälkeen. Tutkijat ja johtaja
antoivat haastatteluja sekä pitivät esitelmiä nelivuotiskertomukseen liittyvistä
teemoista eri foorumeilla, muun muassa eri työalojen verkostoissa. Ruotsinkielistä nelivuotiskertomusta työstettiin, ja se julkaistaan keväällä 2021.
Tilastoasiantuntija kehitti nelivuotiskertomukseen liittyviä tilastovisualisointeja aiempaa helppokäyttöisemmiksi. Tilastovisualisoinneissa oman seurakunnan
tunnuslukuja voi verrata muihin seurakuntiin sekä hiippakunnan ja koko maan
tietoihin. Nelivuotisjulkaisujen ohella ne antavat paljon lisäinformaatiota alueellisesti ja tukevat toiminnan kehittämistä seurakunta- ja hiippakuntatasolla.
Tilastovisualisoinnit saivat hyvän vastaanoton ja olivat katsotuimpia tilastoja
tutkimuskeskuksen sivuilla.
Koronakriisin myötä valtionhallinnosta tuli pyyntö saada tietoa suomalaisten jaksamisesta kriisin keskellä. Tähän tarpeeseen reagoitiin nopeasti tekemällä
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kyselyt suomalaisten henkisestä kriisinkestävyydestä huhtikuussa ja toukokuussa. Näistä julkaistiin kaksi tutkimusraporttia: Suomalaisten henkinen
kriisinkestävyys. Huolenaiheet ja turvallisuutta tuovat tekijät koronakriisissä
sekä Suomalaisten jaksaminen koronakriisissä. Lisäksi seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen edustajille toteutettiin kysely, joka selvitti seurakuntien reagointia kriisissä ja niiden
kokemuksia seurakuntiin suuntautuvasta avuntarpeesta. Aiheesta julkaistiin
raportti Seurakunnat ja koronakriisi. Teeman käsittely jatkuu vuonna 2021
tehtävällä kyselyllä seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille. Koronakriisin vaikutuksia seurattiin myös viikoittain päivittyvällä tilastovisualisoinnilla,
jossa julkaistiin tuoreimmat luvut kirkon puhelin- ja verkkokeskustelujen sekä
ruokakassien jakelutilaisuuksien lukumääristä. Myös sanajumalanpalvelukseen
osallistuneiden henkilöiden määrää seurattiin viikoittain.
Näiden hankkeiden ohella tutkijat olivat mukana toimittamassa ja kirjoittamassa useita muitakin kirjoja. Kirkon tutkimuskeskuksen sarjassa julkaistiin
Kaste ja kummius -hankkeeseen kytkeytyvä julkaisu ”Maailman tärkein tapahtuma” – suomalaisten käsityksiä kasteesta ja kummiudesta Kasvu kirkon työntekijäksi -tutkimushankekokonaisuudessa on käsitelty moniin kirkon ammattikuntiin liittyviä kysymyksiä. Kirkkomuusikoita koskeva tutkimushanke Kirkon
muusikko arjessa ja pyhässä julkaistiin tutkimuskeskuksen sarjassa. Nelivuotiskertomuksen julkaisujen lisäksi tutkijat ja johtaja olivat mukana toimittamassa
yhteensä kolmea muuta kirjaa, julkaisivat 14 tieteellistä artikkelia, seitsemän
yleistajuista ja yhden muun artikkelin. Tämän lisäksi tutkimuskeskuksen edustajia oli mukana kirkon Ovet auki -strategian valmisteluryhmässä ja strategiaa
kirjoittamassa sekä työryhmässä laatimassa asiakirjaa Suuntaviivoja uskontojen
kohtaamiseen. Lisäksi tutkijat ja johtaja toimivat tieteellisten artikkelien refereelukijoina 16 kertaa.
Tutkimuskeskuksen julkaisutoiminta jatkui aktiivisena. Yhteensä vuonna
2020 valmistui kahdeksan julkaisua, neljä painettua ja neljä verkkojulkaisua.
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Edellä mainittujen aiheiden lisäksi ne käsittelivät muun muassa ekumeenista
missiologiaa sekä strategia-ajattelua luterilaisessa kirkossa. Verkkojulkaisusarjassa
julkaistiin myös ensimmäinen kirkon kasvatuksen barometri, jonka työryhmässä tutkimuskeskuksen edustaja oli mukana.
Tutkimuskeskus myös tuki tutkimustoimintaa apurahojen kautta. Vuonna
2020 myönnettiin apuraha yhteensä 19 tutkimukselle, jotka käsittelevät kirkon
ja seurakuntien päätöksenteon ja toiminnan kehittämiseen liittyviä teemoja.
Tutkimuskeskus oli laajasti verkottunut: työntekijät olivat vuonna 2020
mukana yhteensä lähes 30 eri työryhmässä. Mukana oli niin erilaisia kirkon
työryhmiä kuin suomalaisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeiden ryhmiäkin.
Vaikka koronapandemia siirsi tai peruutti paljon tapahtumia, johtaja ja tutkijat pitivät vuoden aikana yhteensä lähes 50 esitelmää. Näitä pidettiin muun
muassa kirkon eri tahoilla, kristillisissä järjestöissä, oppilaitoksissa sekä tieteellisissä konferensseissa.
Tutkimustulosten julkaisemisessa ja tutkimustiedon levittämisessä sosiaalisessa mediassa toiminta jatkui aktiivisena. Tutkijat ja johtaja antoivat vuoden
aikana yhteensä 76 haastattelua tai antoivat tietoa tutkimuksista tiedotusvälineille. Vuoden aikana lisättiin voimakkaasti tiedon julkaisua sosiaalisessa
mediassa, ja tilien seuraajamäärät lisääntyivät kaikissa käytetyissä kanavissa,
eniten Twitterissä (+ 39 %). Tilastovisualisoinnit keräsivät myös jatkuvasti lisää
käyttäjiä. Tableau-tilastovisualisointien katsomiskerrat lisääntyivät merkittävästi
vuoden aikana (+ 39 %). Tutkimustulosten nousu julkiseen keskusteluun näkyi
selvästi niin painetuissa lehdissä kuin sosiaalisessa mediassakin. Tiedolla johtamisen hankkeessa toteutettiin pääkaupunkiseudun ja Tampereen seurakuntayhtymissä malleja, joilla tutkittua tietoa ja tilastoja integroidaan aiempaa tiiviimmin osaksi seurakunnan päätöksentekoa.
Tutkimuskeskuksen Suomalainen spiritualiteetti -hanke jatkui, ja hankkeen
tuloksia kokoavaa tutkimusjulkaistua työstettiin. Tutkimus julkaistaan syksyllä.
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Toiminta Kirkkohallituksen Kaste ja kummius -hankkeessa jatkui. Suomalaisten
työryhmien ohella Kirkon tutkimuskeskus oli mukana pohjoismaisessa LMN:n
Baptism in times of change -hankkeessa. Valmistuneen tutkimusjulkaisun ohella
suunniteltiin kasteeseen ja kummiuteen liittyvää julkaisua, joka kokoaa yhteen
sekä tehtyä tutkimusta että seurakuntien kehityshankkeita. Kirja julkaistaan
syksyllä. Kuten edellä tuli ilmi, Kasvu kirkon työntekijäksi -tutkimushankekokonaisuudessa valmistui kirkkomuusikkoja koskeva tutkimus. Tutkimus jatkuu
teologeja koskevalla tutkimushankkeella yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston
kanssa (2020-).
Nelivuotiskertomuksen valmistuttua alettiin suunnitella uutta laajaa tutkimushanketta, joka käsittelee kirkon muuttuvaa roolia yhteiskunnassa. Muutosta
peilataan eri osa-alueilla sekä Suomessa että kansainvälisesti, luterilaisten kirkkojen muuttuvaa roolia tarkastellen. Kirkon tutkimuskeskus oli toteuttamassa
ulkosuomalaistyön kyselyä verkostossa, jossa ovat mukana Kirkon ulkosuomalaistyö, Siirtolaisuusinstituutti, Merimieskirkko ja Suomi-Seura. Lisäksi Kirkon
tutkimuskeskus on seurakuntien ja seurakuntayhtymien kanssa keräämässä
uutta aineistoa seurakuntien tunnettuuskyselyssä. Uutena hankkeena tutkimuskeskus on mukana yhteispohjoismaisessa verkostossa, joka tähtää uskonnollisuuden muutosten parempaan ymmärtämiseen erityisesti pohjoismaisessa kontekstissa. Tarkoituksena on ymmärtää viimeisten muutaman vuosikymmenen
aikana tapahtuneita muutoksia osana Pohjoismaiden yhteiskunnallista tilannetta
ja kehitystä. Hanketta johtaa professori Peter B. Andersen Kööpenhaminan yliopistosta. Uskonnot Suomessa -tutkimushankkeessa jatketaan edelleen uskonnollisen monimuotoisuuden kartoittamista Suomessa. Sähköisen tietokannan
uudistetut sivut julkaistaan keväällä 2021.
Vuotta 2020 leimasi Suunta-hankkeen valmistelulinjaus tutkimuskeskuksen
ja koulutuskeskuksen yhdistämisestä. Asian käsittely kirkolliskokouksessa siirtyi
kevääseen 2021, mutta yhteistyön kenttiä, viestintään liittyviä kysymyksiä ja
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mahdollisia tehtävänkuvien muutoksia on käsitelty keskusten yhteisissä työskentelyissä. Tutkimuskeskus on ollut mukana kehittämässä koulutuskeskuksen
Johtamisen peili -kyselyn raportointia sekä tehnyt kyselyjä ja raportoinut tulokset hiippakunnille.
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4.10 Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)

TV-gudstjänst från Jomala kyrka (Skärmklipp från TV-sändningen).
Ålands radio och TV

139

Beskrivning av specialenhetens grunduppdrag
Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) är en specialenhet vid
kyrkostyrelsen och verkar som servicecentral för kyrkans verksamhet på svenska.
KCSA arbetar på ett sätt som beaktar det unika för den finlandssvenska
kulturen och är relevant för det finlandssvenska kyrkliga fältet.
KCSA skapar material och verktyg som hjälper de församlingsanställda
i deras arbete. Den svenska centralen samlar olika kategorier av
församlingsarbetare till överläggningar och bidrar med sakkunskap till kyrkans
svenska personalutbildning. Till KCSA:s uppdrag hör att följa med och
beakta ny lagstiftning som berör kyrkans verksamhet. Dessutom står KCSA
i växelverkan med de nordiska systerkyrkorna och samarbetar aktivt med
samhälleliga aktörer, i synnerhet inom Svenskfinland.
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RESULTATKORT 2020
Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
Uppgift

Mål

Metod

Mätare

Intressebevakning

1) Kommunikationen

Vi förverkligar tillsammans med

Svenskt kandidatgalleri och webb-

och påverkan

av kyrkomötesvalet

Kirkon viestintä (KV) ett kandi-

plats har förverkligats.

förverkligades fram-

datgalleri och en webbplats för

gångsrikt.

kyrkomötesvalet.
Vi stöder församlingarna och

Uppföljning

Utgivet material. Antalet nyheter,

kommunicerar valet till medierna. inlägg i mediekalendrar och i nyhetsbrevet i kyrkan.
2) Kyrkan är synlig på

Vi är utställare på Helsingfors

Vi har arrangerat 5 samtal på

publikevenemang.

bokmässa, Educamässan och

bokmässans svenska scener och mött

Stafettkarnevalen.

5000 besökare i kyrkans monter.
Vi har medverkat på Educamässan.
Vi har mött 2000 barn, unga och vuxna i kyrkans tält på Stafettkarnevalen.
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RESULTATKORT 2020
Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
Uppgift

Mål

Metod

Mätare

Stöd och utveckling

3) Kyrkans anställda är

Vi arbetar med kompetensut-

Vi har informerat om och handlett på

av församlingarnas

kompetenta, respekt-

veckling och stärker professio-

våra Forum, kyrkoherdekonferensen,

verksamhet

fulla och kan hantera

naliteten hos kyrkans anställda

vid seminarier, konsultationer och

de paradigmskiften som

genom utvecklingsprojekt,

utbildningar.

ett mångkulturellt och

konsultationer, utbildningar och

Vi har genomfört ett Utvecklings-

föränderligt samhälle

information.

projekt inom ramen för Borgå stifts
personalutbildning.

medför.

Vi har arrangerat en utbildningsdag i
”digitalisering och kyrkans arbete”.
Professionstidningen Nyckeln har
utkommit med fyra nummer.

4) Församlingarnas

Vi erbjuder församlingarna fort-

Förverkligade fortbildningar, träffar

kommunikativa be-

bildning, konsultation och stöd

och utvecklingsprojekt.

redskap och förståelse

genom bland annat två infor-

har stärkts och deras

matörsträffar, en pastoralkurs i

professionella kunnande kommunikation och växelverkan,
har utvecklats.
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och ett utvecklingsprojekt.

Uppföljning

RESULTATKORT 2020
Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
Uppgift

Mål

Kyrkans

5) Kyrkans samtalstjänst Vi skapar en webbtjänst med

Metod

Förverkligad webbtjänst och antal

gemensamma

har utvecklats och upp-

syfte att hjälpa människor i

besök till sidan.

uppgifter

levs ändamålsenlig och

behov av samtal och stöd i olika

fungerande.

situationer.

6) Församlingarna har

Vi erbjuder konsultation, infor-

Utförda konsultationer och distribue-

ett fungerande samar-

mation och utbildning för för-

rade broschyrer.

bete med samhällets

samlingsanställda kring skolsam-

Vi har tillsammans med Kirkon kas-

småbarnspedagogik,

verkan och småbarnspedagogik.

vatus ja perheasiat (KKP) arrangerat

lingen samarbetar med
ledningen för det lokala
bildningsväsendet.

Uppföljning

en utbildningsdag i åskådningsfostran

skolor, läroinrättningar
och högskolor. Försam-

Mätare

inom småbarnspedagogiken.
Vi samarbetar med Utbildnings-

Regelbunden kontakt med Utbild-

styrelsen, Regionförvaltnings-

ningsstyrelsen, Regionförvaltningsver-

verket bildningsansvariga och

ket och våra övriga samarbetsparter.

rektorer på lokalnivå. Vi nätverkar med andra samarbetsaktörer.
Vi inspirerar till samarbetsavtal

Konsultationer och utbildningstillfäl-

mellan kommun och församling.

len.
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RESULTATKORT 2020
Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
Uppgift

Mål

Metod

Mätare

7) Vi har ordnat

Vi planerar, informerar om och

Förverkligade kyrkodagar med 400

finlandssvenska kyr-

genomför kyrkodagarna tillsam-

deltagare. Feedback genom utvärde-

kodagar hösten 2020

mans med Mariehamns försam-

ring.

i Mariehamn och ger

ling och Ålands gospelfest.

församlingsmedlemmar, förtroendevalda
och kyrkans anställda
möjlighet att samlas
och samtala om aktuella
frågor.
8) Förverkliga svenska

Vi koordinerar och ansvarar för

andakts- och gudstjänst- de kristna kyrkornas medver-
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program i Svenska Yles

kan i Svenska Yles andakter och

kanaler som når dess

gudstjänster. Vi producerar 15

målgrupper.

Himlaliv för Svenska Yle.

Tittar-, lyssnar- och besökarsiffror för
Svenska Yles kanaler.

Uppföljning

RESULTATKORT 2020
Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
Uppgift

Mål

Metod

Mätare

9) Nyhetsredaktionerna

Vi rapporterar från kyrkomöte,

Publicerat material i olika kanaler och

får aktuell, ändamål-

biskopsmöte och kyrkostyrel-

medier. Antal mediekalendrar och

senlig och tillförlitlig

sens plenum. Vi kommunicerar

nyheter.

information om kyrkan

med journalister, sammanställer

på svenska.

mediekalendrar och erbjuder

Uppföljning

material och fakta i samhällsrelaterade frågor.
10) Kyrkans budskap

Vi lyfter fram uttalanden av

Publicerat material i olika kanaler och

noteras i samhället.

kyrkans ledning och sakkunniga.

medier.

Kyrkans arbete syns och

Vi uppmuntrar till att formulera

påverkar mångsidigt.

kyrkans kärnbudskap på ett berörande sätt.
Vi informerar via nyhetsbrev.
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RESULTATKORT 2020
Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
Uppgift

Mål

Metod

Mätare

11) Kyrkan är närva-

Vi upprätthåller och utvecklar

Publicerat material på webbplatser

rande på webben och i

evl.fi, evl.fi+, Sacrista, Klocka-

och i sociala medier.

sociala medier.

ren och helhetskyrkans andra
webbplatser. Vi ansvarar för kyrkans nationella konton i sociala
medier.

12) Vårt sätt att arbeta

Vi arbetar för att mentala, fysis-

Kvalitativa utvärderingar av våra ut-

och kommunicera är

ka, språkliga och andra skillna-

bildningar och evenemang med fokus

inkluderande.

der inte utgör hinder för trygga

på gästfrihet, samtalsklimat och ett

möten.

inkluderande arbetssätt.

Dövprästen och omsorgsprästen

Dövprästen och omsorgsprästen

möter sina respektive målgrup-

har ordnat gudstjänster, läger, fört

per och bevakar deras intressen.

samtal, stött personal som jobbar
med kognitivt funktionshindrade och
utbildat församlingsanställda.
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Uppföljning

RESULTATKORT 2020
Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
Uppgift

Mål

Metod

Mätare

Vi besöker och stöder svensk-

Besök, stöd och uppmuntran till del-

språkiga på de så kallade språ-

tagande i kyrkans svenska evenemang

köarna.

och utbildningar.

Projekt som pågår

13) Kyrkan är gästfri och Som arbetslag förkovrar vi oss i

Vi har haft en utbildningsdag och

eller som håller på

inkluderande.

olika modeller för hur man mö-

tagit till oss verktyg om hur vi själva

att avslutas i enlighet

ter olikheter.

är inkluderande.

med Kyrkostyrelsens

Vi lyfter fram att kyrkan är gästfri Handlingsprogrammet ”Aktiivisesti

strategi samt ”Suun-

genom påverkansarbete, teo-

osaallinen” har introducerats i för-

ta-projektet”

logiska och ekumeniska samtal

samlingarna.

Uppföljning

och möten i samband med våra
utbildningar och kontakter.
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RESULTATKORT 2020
Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
Uppgift

Mål

Metod

Mätare

14) Kyrkans svenska

Vi medverkar i den process kring

Medverkan i processen. Gjord analys

kommunikation upplevs

kommunikativt samarbete som

av möjliga åtgärder på finlands-

relevant och ändamål-

Kirkon viestintä (KV) initierat där

svenskt håll.

senlig.

man ser över helhetskyrkans
olika aktörer, både nationellt och
lokalt, och söker modeller för att
utveckla och effektivera verksamheten.

15) Vi har medverkat till

Vi har ett kommunikationssamar- Förverkligat kommunikativt samarbe-

att kyrkans arbete för

bete med kyrkans organisationer

att minska global fattig-

inom mission och utvecklings-

dom och främja hållbar

samarbete och med andra aktö-

utveckling har synts i

rer kring aktuella ämnen.

offentligheten.
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te och genomförda kampanjer.

Uppföljning

RESULTATKORT 2020
Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
Uppgift

Mål

Metod

Mätare

16) Vi talar frimodigt

Vi producerar material om dop

Producerat material.

om och arbetar med

och fadderskap, till exempel

frågor gällande dop och

affisch och video.

fadderskap.

Vi upprätthåller en webbplats

Vi har upprätthållit och uppdaterat

om dop och fadderskap.

webbplatsen.

Vi arrangerar regionala fortbild-

Fortbildningsdagarna arrangerades.

ningsdagar kring dopet i Borgå

Antal deltagare.

Uppföljning

stift.

”Suunta-projektet”

Vi aktualiserar dopet på våra

Dopet har behandlats på våra Forum

Forum och andra evenemang.

och andra evenemang.

17) Kyrkostyrelsens

KCSA tar aktivt del i arbetet och

KCSA har utvecklat samarbetsformer

verksamhetsmodell har

söker nya samarbetsformer inom med andra avdelningar och enheter

förnyats och samarbetet Kyrkostyrelsen.

enligt förnyelsen av Kyrkostyrelsens

mellan avdelningar och

verksamhetsmodell.

enheter har förstärkts.
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Intressebevakning och påverkan
1) Målet uppnåddes då ett svenskt kandidatgalleri och en webbplats för
kyrkomötesvalet upprättades. Dessutom publicerades totalt 17 nyheter, ett
nyhetsbrev och en mediekalender kring kyrkomötesvalet.
2) Målet uppnåddes inte helt p.g.a. Corona-pandemin som ledde till att både
bokmässan och Stafettkarnevalen inhiberades. KCSA medverkade dock
med tre boksamtal vid den finlandssvenska virtuella bokmässan Bokström
och medverkade i Educamässan.
Stöd och utveckling av församlingarnas arbete
3) Målet uppnåddes helt i linje med de i resultatkortet angivna mätarna.
4) Under 2020 hölls fem virtuella informatörsträffar, en del av en tvådelad
pastoralkurs i kommunikati
5) on och ett utvecklingsprojekt i kommunikation i Jomala församling, varför
målsättningen uppfylldes.
Kyrkans gemensamma uppgifter
6) Samtalstjänsten har utvecklats under året och antalet samtal har ökat.
Samtalstjänstens webbtjänster och en själavårdssida har utvecklats.
7) Målet har uppnåtts delvis genom virtuella konsultationer och
regelbundna kontakter till skolor, församlingar, Utbildningsstyrelsen
och andra samarbetspartners. KCSA har även informerat om och
inspirerat församlingar att göra samarbetsavtal mellan kommun och
församling inom t.ex. småbarnspedagogik. Däremot arrangerades ingen
gemensam utbildningsdag i åskådningsfostran med Kirkon kasvatus- ja
perheasiainkeskus (KKP) p.g.a. Corona-pandemin.
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8) P.g.a. rådande Corona-restriktioner ordnades kyrkodagarna i Mariehamn
i ett mindre format med enbart 70 deltagare och färre programpunkter.
Målsättningen uppnåddes endast delvis.
9) Produktionen av svenskspråkiga andaktsprogram i radio och TV har
skötts som planerat. I TV överskreds målsättningen då 12 gudstjänster
sändes under året. 15 avsnitt av serien Himlaliv producerades. Tittar- och
lyssnarsiffrorna låg i stort sett på samma nivå som året innan.
10) Målet har uppnåtts genom regelbundna notiser via Kyrklig tidningstjänst
från kyrkomötet, biskopsmötet och Kyrkostyrelsens verksamhet. Under
året sändes 3 traditionella mediekalendrar ut. I och med det ökande
behovet av snabb information p.g.a. Coronan övergick KCSA till
elektronisk mediekalender som uppdaterades kontinuerligt.
11) KCSA har via KT publicerat material kring dop och fadderskap. På
webben har Sorg-sidan kompletterats och uppdaterats. Dessutom har 7
vanliga nyhetsbrev och ett nyhetsbrev med Corona-information sänts ut
till de svenska församlingarna. Målsättningen har således uppnåtts.
12) KCSA har nått målsättningen genom att upprätthålla, utveckla och
producera material till evl.fi, evl.fi+, Sacrista, Klockaren och helhetskyrkans
andra webbplatser. KCSA har under året ansvarat för kyrkans nationella
konton på Facebook, Twitter och Instagram.
13) P.g.a. Corona-pandemin ställdes verksamheten om och det mesta skedde
virtuellt. Teams-träffarna och utbildningarna har utvecklats och enligt
inkommen feed-back upplevts inkluderande och gästfria. Omsorgs- och
dövprästen har i sin verksamhet, förutom de sedvanliga besöken vid olika
enheter, utnyttjat de möjligheter virtuella kontakter innebär vid andakter,
gudstjänster och själavård. En omsorgsskriftskola hölls under sommaren.
Arbetet på språköarna har stötts genom besök, gudstjänster och virtuella
kontakter.
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Projekt som pågår eller som håller på att avslutas i enlighet med Kyrkostyrelsens strategi samt ”Suunta-projektet”
14) Ingen utbildningsdag ordnades p.g.a. Corona-pandemin. Beslöts att
av samma orsaker skjuta upp introduktionen av handlingsprogrammet
Aktiivisesti osallinen” i församlingarna till en senare tidpunkt. Centralen
har dock arbetat aktivt med temat tillgänglighet och virtuella möten för att
öka delaktigheten.
15) Målsättningen uppfylldes då representanter för KCSA medverkade och
hördes i processen. Rapporten innehöll inga förslag till åtgärder för
KCSA:s kommunikationsenhet.
16) KCSA:s kommunikationssamarbete med kyrkans organisationer inom
mission och utvecklingssamarbete och med andra aktörer har behandlats
vid informatörsträffarna. KCSA har även samarbetat med FMS och hjälpt
organisationen med den svenska kommunikation kring evenemanget De
vackraste julsångerna.
17) Under året producerades dopminnen, fadderbrev och gratulationskort
för församlingarnas behov. Webbplatserna dop.fi och fadder.fi har
kompletterats och uppdaterats och regionala utbildningar om dop har
hållits både fysiskt och virtuellt. Dopet har även behandlats på forum för
olika yrkesgrupper, kyrkoherdekonferensen och andra evenemang.
18) Målsättningen har uppfyllts delvis. Inom KCSA har frågan om nya
samarbetsformer diskuterats men p.g.a. distansarbete förorsakat av
Coronapandemin så har processen fördröjts och implementeringen av både
samarbetsformer och nya arbetsmetoder i anslutning till projekten Riktning
(Suunta) och Nytt rum (Uusi tila) inte kunnat genomföras fullt ut.
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Övrig verksamhet
Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) är en specialenhet vid
kyrkostyrelsen och verkar som servicecentral för kyrkans verksamhet på svenska.
KCSA arbetar på ett sätt som beaktar det unika för den finlandssvenska
kulturen och är relevant för det finlandssvenska kyrkliga fältet.
KCSA skapar material och verktyg som hjälper de församlingsanställda
i deras arbete. Den svenska centralen samlar olika kategorier av
församlingsarbetare till överläggningar och bidrar med sakkunskap till kyrkans
svenska personalutbildning. Till KCSA:s uppdrag hör att följa med och
beakta ny lagstiftning som berör kyrkans verksamhet. Dessutom står KCSA
i växelverkan med de nordiska systerkyrkorna och samarbetar aktivt med
samhälleliga aktörer, i synnerhet inom Svenskfinland.
Arbetet på KCSA har under året, utöver de uppgifter som behandlats
i resultatkortet, präglats av de regelbundet återkommande uppgifter som
hör till uppdraget i form av rådgivning, utbildningar, konsultationer samt
program- och materialproduktion samt forum för olika yrkesgrupper. En
ledstjärna i verksamheten har hela tiden varit att utveckla och granska den egna
uppgiften så att den svarar mot förändringar i verksamhetsmiljön. Under det
gångna året har den pågående coronapandemin påverkat arbetet kraftigt och
medfört omfattande förändringar då möten, utbildningar och konsultationer
förverkligats digitalt via Teams och andra nätplattformar. Pandemin förde
även med sig ett ökat behov av information och en snabb omläggningen i
produktionen av t.ex. radio- och TV-gudstjänster.
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Enheten för Kyrkans verksamhet
Enheten för Kyrkans verksamhet arbetar med fostran, småbarnspedagogik,
skolsamarbete, konfirmandarbete, ungdomsarbete, vuxenarbete och kultur.
Dessutom finns vid enheten en dövpräst och en omsorgspräst.
Inom småbarnspedagogiken har fokus legat på stöd till församlingens
småbarnspedagogik genom konsultation och Teamsträffar. Vi har uppmanat
församlingarna att aktivt samarbeta med kommunens småbarnspedagogik och
göra samarbetsavtal med kommunens bildningsväsende, även om samarbetet
för närvarande fungerar bra. Två Teamsträffar med temat ”Samarbete” hölls
för församlingsanställda. Mångsidigare metoder av samarbete där alla fyra
samarbetskorgarna utnyttjas började utformas även på svenskt håll. Arbetet med
en ny webbsida ”Framåt med åskådningsfostran” inleddes. Sidan publiceras på
evl.fi våren 2021.
Ett symposium för åskådningsfostran förverkligades som ett webbinarium i
samarbete med ett flertal samarbetsparter bl. a Helsingfors universitet. Antalet
deltagare uppgick till 180.
Inom skolsamarbetet och religionsundervisningen påverkades verksamheten
starkt av pandemin. Arbetet omformades så att mycket handlade om att följa
med vilka riktlinjer kyrkan och kyrkostyrelsen drog upp för skolsamarbetet under
undantagstillståndet. Under april och maj ordnade enheten sju Teamsträffar
och utbildningar som riktades mot ungdomsarbetet, konfirmandarbetet
och skolsamarbetet. Dessa Teamsträffar fortsatte under hösten. Kontakten
till de församlingsanställda uppskattades och många deltog i träffarna.
Webbsidan Skolanochkyrkan uppdaterades regelbundet under året med aktuellt
material.
Inom konfirmandarbetet stödde de sakkunniga församlingarnas anställda
genom information, konsultationer och handledning. Regelbundna Teamsträffar
bidrog till att ge relevant information och hjälpa församlingarna att genomföra
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sina skriftskolor under våren och sommaren. Samarbetet med den finska sidan
på kyrkostyrelsen och de andra stiften ledde till flera arbetsgrupper som arbetade
med material för distansskriftskola. En Teamsutbildning hölls i ämnet.
Den 29.9 ordnades en konfirmandpedagogisk dag med 60 deltagare.
Konfirmandpedagogisk dag följdes upp av en konfirmandpedagogisk
träff som hölls via Teams den 16.11. Samarbetet med de finska kollegerna på
kyrkostyrelsen och stiften har varit betydelsefullt.
Coronapandemin påverkade döv- och omsorgsarbetet rätt mycket.
Svårigheterna att besöka de döva inverkade menligt på arbetet och mycket gjordes
på distans. Under året hölls ändå följande samlingar: Teckenspråkigt Forum 2224.1, möte kring dövarbetets framtid tillsammans med samarbetsparter inom
dövarbetet den 10.3. Den 12-13.3 hölls dövprästernas årliga sammankomst i
Jyväskyla.
Dövas kyrkogångsdag 5.9, som samtidigt skulle ha inneburit firandet av att
Dövas församlingsblad fyllde 40 år, inhiberades. Den 8.10 hölls äldreveckans fest
för döva på distans.
Dövas församlingsblad har utkommit normalt med fyra nummer under året.
Diskussioner har också förts kring tidningens framtid och eventuellt samarbete
med den finskspråkiga tidningen Hiljainen seurakunta.
Corona-pandemin ledde även till att planerade läger, gudstjänster och besök
på dagverksamheter inom omsorgsarbetet inhiberades. Verksamheten kom igång i
mindre skala från och med juni 2020 med uteandakter, men begränsningarna av
verksamheten fortsatte året ut.
Närvaron i sociala medier förstärktes för att ersätta de uteblivna besöken
på enheterna. På Youtube upprättades kanalen ”Omsorgsprästen” och
på Instagram publicerades ett inlägg varje söndag och helg. En skriftskola med
konfirmation av 6 konfirmander ordnades på Pörkenäs lägergård den 2-8.8.
Utvecklingsarbetet kring Kyrkans samtalstjänst fick också anpassa sig
till den nya situationen med coronarestriktioner. I mars och april utökades
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öppethållningstiderna i både telefonjouren och chatten. Nya jourhavande har
kommit med i verksamheten och vid utgången av år 2020 var ca 60 frivilliga
jourare engagerade i Kyrkans samtalstjänst. Antalet samtal ökade under året
medan kontakterna till själavårdschatten var något mindre än året innan.
Kyrkans samtalstjänst har per 23.12 följande statistik för år 2020: telefonsidan
tog emot 846 samtal (2019: 554), chatten hade 204 kontakter (2019; 274) och
i nätjouren besvarades 49 brev (2019; 51).
KCSA var under året tillsammans med flera andra organisationer med och
startade samarbetsnätverket Samtalsstöd för barn och unga. Den gemensamma
chatt & telefonkalendern är en produkt av samarbetet.
Dop och fadderskapsprojektet initierades av Kyrkomötet för åren 20182020. Det har för KCSA:s del inneburit att stöda utvecklingen av församlingarnas fostrande verksamhet och att ge församlingsanställda och frivilliga
medarbetare ökad motivation att jobba strategiskt med frågor rörande dop och
fadderskap.
Under året hölls fyra regionala och två digitala utbildningar under vilka
centralens sakkunniga lyfte fram vikten av att församlingen tänkt igenom hur
man bemöter dopfamiljerna och arbetar kring dop & fadderskap.
Vidare utarbetades nya dopminnen och fadderbrev samt gratulationskort
(totalt 30 enskilda produkter) som församlingarna kan beställa
från Grano. Dopminnen och fadderbreven finns i olika versioner där dop av
småbarn, unga och vuxna beaktas. Webbsidan dopet.fi har likaså uppdaterats
kontinuerligt. I samarbete med huvudstadens församlingar hade KCSA i
januari (Dopets söndag) en kampanj om dopet. Den digitala helsidesannonsen
fick drygt 44 000 sidvisningar och Facebok-inlägget hade en räckvidd
om 16 000 personer. I anslutning till dop- och fadderskapsprojektet lyfte
KCSA också fram material i anslutning till ”Stigen - livslångt växande med
församlingen” (Kasvun polku).
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Enheten för kommunikation
Till enhetens huvuduppgifter hör produktionen av andakts- och
gudstjänstprogram i radio och tv. Coronapandemin gjorde att enheten i mars
var tvungen att lägga om arbetet. Tack vare nya arbetssätt, nya arbetsverktyg
(bl.a. bärbara Yle-datorer) och stor flexibilitet från såväl andaktsredaktörer
och församlingar som enhetens och Svenska Yles personal var det möjligt
att producera och sända radioandakter och -gudstjänster trots rådande
coronarestriktioner. Coronavirusläget påverkade även märkbart arbetet
inom övriga sektorer från torsdag 12 mars då den första kommunikationen
om hur kyrkan och församlingarna ska förhålla sig till corona-pandemin
inleddes. För kommunikationen grundades tre coronakanaler; Sacrista
(församlingar), evl/plus (församlingar, samarbetspartners och medier) och evl/
pressrummet/aktuellt-just-nu (allmänheten och medier). Samtidigt infördes
dagliga coronaupdatemöten om kommunikationen från kyrkostyrelsens
coronaberedskapsgrupp till församlingarna.
Arbetet med andakts- och gudstjänstproduktion i radio och TV utgör
den mest omfattande delen av enhetens verksamhet. Under året ansvarade
enheten för koordineringen och produktionen av 568 radioandakter (2019:
566 st), varav 470 var nyproducerade (2019: 457 st). Sammanlagt 145
personer medverkade, 77 (76) kvinnor och 68 (71) män. År 2020 sändes
62 gudstjänster i Yle Vega (2019: 62). Lyssnarantalet för radiogudstjänsten
var på samma nivå som tidigare, 19 000 lyssnare (2019: 18 000).
Detsamma gällde andakterna; Andrum: 58 000/dag (2019: 60 000) och
Aftonandakten 17 000 (2019: 16 000). Under året sändes andaktsserier om
favoritsommarpsalmer, Min kyrka och så kallade Tema-Andrum om t.ex.
Nåd, Glädje, Frid, Försoning, Ansvar och Rättvisa. Under året rekryterades
12 nya andaktsredaktörer. Förutom andakter och gudstjänster producerade
enheten även programmet Ett ord om helgen som sänds i samband med
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helgmålsringningen, lördagar kl. 18.03. Programmet hade 14 000 lyssnare
(2019: 13 000).
År 2020 producerades 12 gudstjänster för Yle Fem (2019: 9). Ökningen beror
på att enheten utöver de traditionella gudstjänsterna under t.ex. jul och påsk
producerade tre extra gudstjänster på grund av coronapandemin; en i Åggelby
gamla kyrka (29.3) och två i Brändö kyrka (10.5 och 31.5). Därtill sändes tre
gudstjänster i repris och flera tidigare producerade blev tillgängliga på Arenan.
Tv-gudstjänsterna hade i medeltal 13 400 tittare (2019: 12 800). De mest sedda
tv-gudstjänsterna under året var De vackraste julsångerna från Johanneskyrkan i
Helsingfors 2019 (24 000 tittare) och Kyndelsmässodagens gudstjänst (18 000
tittare). En del av gudstjänsterna samsändes i Yle Vega. I oktober ansvarade
enheten för den svenska pilotsändningen från Tammerfors där Yle testade
ny teknik och nya arbetssätt i produktionen av tv-gudstjänster. Utöver tvgudstjänster producerade enheten 15 avsnitt av Himlaliv (2019: 15). Under året
beslöt man ändra publiceringen så att det sänds nya avsnitt både höst och vår
(7+8). Höstens avsnitt hade i medeltal 30 900 tittare/program (2019: 23 500)
vilket är betydligt fler än tidigare. Säsongens populäraste program var ’Sorgen
efter våra avlidna änglabarn’ med sammanlagt 43 000 tittare.
Under året gjordes ca 50 videoproduktioner som publicerades inom ramen
för olika kampanjer, större kyrkliga helger och evenemang eller som stöd
under coronatiden. Samarbetet med våra finska kolleger resulterade i en serie
minivideor om söndagen, Kristi himmelsfärdsdag, Pingstdagen, Mikaelidagen,
Alla helgons dag, Domsöndag och Advent. Tillsammans färdigställde vi också
videohälsningar från ärkebiskopen, en tackvideo från Kyrkostyrelsen, en
finlandssvensk version av en julevangelievideo och en serie animerade videor
om Palmsöndag, Skärtorsdag, Långfredag och Påsk-dagen.
I enlighet med kyrkans strategi om öppenhet och transparens
erbjuder Kyrklig tidningstjänst redaktioner aktuell och ändamålsenlig
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information. Under 2020 publicerade Kyrklig tidnings-tjänst sammanlagt 162
nyheter (2019: 116). Utöver nyheter sändes fyra mediekalendrar ut via epressi
(2019: 13). På grund av coronapandemin som ledde till snabba ändringar i
arrangerandet av evenemang uppdaterades mediekalendern i stället på nätet ca
2-3 gånger per månad. Under året har 44,4 procent (2019: 40) av de ca 230
mottagarna läst nyheterna i e-posten. Fortsättningsvis är det nyhetsredaktioner
och mottagare utomlands som läser nyheterna flitigare än privatpersoner och
egna anställda. Twitter är en viktig nyhetskanal och hade en genomsnittlig
synlighet på ca 550 visningar/dag. Sammanlagt 417 tweetar (eller retweetar
med egna kommentarer) gick ut under året.
Centralens nyhetsbrev är en viktig kanal för att nå ut med aktuell
information till församlingar, förtroendevalda och samarbetsparter.
Nyhetsbrevet når 379 mottagare (2019: 377) och utkom 7 gånger (2019:
6). Nyhetsbrevet skickas via e-post men kan även läsas på evl.fi/plus. Varje
nummer innehöll också information från centralens samarbetsparter.
Inom webbkommunikationen dominerades året av arbetet kring
Klockarens uppdatering till en ny version och krav på att sajterna har
tillgänglighetsutlåtanden
Till enheten hör en översyn av det svenska innehållet på webbtjänsten evl.
fi och ansvaret för bl.a. dess ingångssida. De mest besökta helheterna under
året var ordlistan, dopet, fakta om kyrkan, livets fester, pressrum, fördjupa
din tro, ikyrkan, Sorg, Dagens ord, Dopet, Stöd och hjälp. Psalmboken var
populär. Den hade 161 000 unika besök (2019: 153 000) och i början av året
övergick den till en ny teknisk plattform för att bl.a. bättre betjäna mobila
användare. Under året lanserades specialmodulen; evl.fi/kyrkanssamtalstjänst.
Utvecklingsarbetet kring Klockaren har skett i nära samarbete med
Kyrkans kommunikation (KV). I februari övergick Klockaren till en ny
version av plattformen. Totalt använder nu över 90% av församlingarna
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Klockaren. Användarstödet sköttes fortsättningsvis av Kustens IT som inom
ramen för köptjänsten också bidragit med bl.a. gemensamt material och
fortbildning för församlingarna. Klockarens tvåspråkiga månadsbrev utkom 9
gånger under året (2019: 5). Webbredaktören var huvudansvarig redaktör för
det tvåspråkiga nyhetsbrevet som sänds ut till ca 5 300 personer (2019: 4 500).
Verksamheten i sociala medier förändrades under året. I samband med ett
personbyte valde KCSA att omprioritera verksamheten så att en del uppgifter
numera sköts av respektive sakkunnig eller andra kyrkliga aktörer (t.ex.
bloggen Andetag koordineras numera av Helsingfors kyrkliga samfällighet och
satsningen på Ekofasta av Borgå domkapitel). Vår strävan är en fortsatt närvaro
i våra etablerade kanaler; Facebook, Twitter, Instagram och YouTube.
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland-sidan på Facebook hade 3724 gillare
vid årets slut (2019: 3 347). Inläggen publicerades i samma takt som tidigare
(2019: drygt 5 st/vecka) och hade en räckvidd på i medeltal 1531 personer
(2019: 1924). Årets mest sedda inlägg var en reklam för en direktsändning
med sommarsånger (ca 19 600), en video där Vasa övningsskolas gymnasiekör
sjunger Aftonens sång (vardera ca 18 700), en video med sommarsånger
(17 800) och ett om dopets betydelse (ca 16 000).
Kyrkans instagramkonto har dels fungerat i samband med kyrkans
kampanjer dels som ett vandrings-konto, dvs. bilder har publicerats av
vidtalade personer en vecka åt gången. Kontot sköttes under året av 11
församlingar/aktörer (2019: 15). Antal följare är 1973 (2019: 1756).
Centralens blogg Kyrka nu fortsatte sin verksamhet. Under året publicerades
23 inlägg (2019: 17) på bloggen som användes av 4971 personer (2019: 3 170).
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4.10 Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)
Erillisyksikön perustehtävän kuvaus
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK) on Kirkkohallituksen erillisyksikkö,
joka toimii kirkon ruotsinkielisen toiminnan palvelukeskuksena. Keskuksen
työssä otetaan huomioon suomenruotsalaisen kulttuurin erityispiirteet, jotka
vaikuttavat merkittävästi ruotsinkielisellä kirkollisella toimintakentällä.
KRTK tuottaa materiaalia ja työkaluja seurakuntien työntekijöille, kokoaa
eri tehtävissä toimivia seurakuntien työntekijöitä neuvottelupäiville ja tarjoaa
asiantuntemusta kirkon ruotsinkieliseen henkilöstökoulutukseen. KRTK:n tehtäviin kuuluu seurata kirkon toimintaa koskevia säädösmuutoksia ja ottaa ne
huomioon. KRTK pitää myös yhteyttä pohjoismaisiin sisarkirkkoihin ja tekee
aktiivista yhteistyötä yhteiskunnan toimijoiden kanssa, erityisesti Suomen ruotsinkielisillä alueilla.
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TULOSKORTTI 2020
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)
Tehtävä

Tavoite

Keinot

Mittarit

Edunvalvonta ja

1) Kirkolliskokouksen vaalien

Toteutamme yhdessä Kirkon

Ruotsinkielinen ehdokasgalleria

vaikuttaminen

viestintä toteutettiin onnistu-

viestinnän (KV) kanssa kirkollisko-

ja verkkosivusto on toteutettu.

neesti.

kouksen vaalien ehdokasgallerian
ja verkkosivuston.
Tuemme seurakuntia ja tiedotam- Jaettu materiaali. Uutisten lukume vaaleista medialle.

määrä, lisäykset mediakalenteriin ja kirkon uutiskirjeeseen.

2) Kirkko näkyy yleisötapahtu-

Olemme näytteilleasettaja

Olemme järjestäneet viisi kes-

missa.

Helsingin kirjamessuilla, Educa-

kustelua kirjamessujen ruot-

messuilla ja Stafettkarnevalen-

sinkielisillä lavoilla ja tavanneet

tapahtumassa.

5 000 kävijää kirkon osastolla.
Osallistuimme Educa-messuille.
Olemme tavanneet 2 000 lasta,
nuorta ja aikuista kirkon teltassa
Stafettkarnevalen-tapahtumassa.
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Seuranta

TULOSKORTTI 2020
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)
Tehtävä

Tavoite

Keinot

Mittarit

Seurakuntien toimin-

3) Kirkon työntekijät ovat päte-

Kehitämme osaamista ja vah-

Olemme tiedottaneet fooru-

nan kehittäminen ja

viä ja kunnioittavia ja pystyvät

vistamme kirkon työntekijöiden

meistamme, kirkkoherrain-

tukeminen

hoitamaan monikulttuurisen

ammattimaisuutta kehityshank-

kokouksesta, seminaareista,

ja muuttuvan yhteiskunnan

keiden, konsultoinnin, koulutuk-

konsultoinneista ja koulutuksista

mukanaan tuomat paradigman

sen ja tiedotuksen avulla.

ja antaneet opastusta niiden

muutokset.

Seuranta

puitteissa.
Olemme toteuttaneet kehityshankkeen Porvoon hiippakunnan
henkilöstökoulutuksen puitteissa.
Olemme järjestäneet koulutuspäivän aiheesta "digitalisaatio ja
kirkon toiminta".
Nyckeln-ammattilehteä on
ilmestynyt neljä numeroa.
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TULOSKORTTI 2020
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)
Tehtävä

Tavoite

Keinot

Mittarit

4) Seurakuntien viestintäval-

Tarjoamme seurakunnille jatko-

Toteutetut jatkokoulutukset,

miuksia ja -käsitystä on vah-

koulutusta, konsultointia ja tukea

tapaamiset ja kehityshankkeet.

vistettu, ja niiden ammatillista

muun muassa kahden tiedottaja-

osaamista on kehitetty.

tapaamisen, viestintää ja vuorovaikutusta koskevan pastoraalikurssin ja kehityshankkeen avulla.

Kirkon yhteiset

5) Kirkon keskusteluapua on ke- Luomme verkkopalvelun sellais-

Toteutettu verkkopalvelu ja

tehtävät

hitetty, ja se koetaan tarkoituk-

ten ihmisten auttamiseksi, jotka

käyntien lukumäärä sivustolla.

senmukaiseksi ja toimivaksi.

kaipaavat keskustelua ja tukea eri
tilanteissa.

6) Seurakunnilla on toimiva

Tarjoamme seurakuntien työn-

Toteutetut konsultaatiot ja jae-

yhteistyö yhteisön varhaiskas-

tekijöille kouluyhteistyöhön ja

tut esitteet.

vatuksen, koulujen, oppilaitos-

varhaiskasvatukseen liittyvää kon-

ten ja korkeakoulujen kanssa.

sultointia, tietoa ja koulutusta.

Seurakunta tekee yhteistyötä
paikallisen sivistystoimen johdon kanssa.
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Seuranta

TULOSKORTTI 2020
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)
Tehtävä

Tavoite

Keinot

Mittarit

Seuranta

Olemme järjestäneet yhdessä
Kirkon kasvatus ja perheasiat
-yksikön (KKP) kanssa koulutuspäivän katsomuskasvatuksesta
varhaiskasvatuksen puitteissa.
Teemme yhteistyötä Opetushalli-

Säännöllinen kontakti Opetus-

tuksen, Aluehallintoviraston sekä

hallitukseen, Aluehallintoviras-

paikallistasolla koulutusvastaavien toon ja muihin yhteistyökumpja rehtorien kanssa. Verkostoi-

paneihimme.

dumme muiden yhteistyökumppanien kanssa.
Innostamme yhteistyösopimuksiin Konsultaatiot ja koulutustapahkuntien ja seurakuntien välillä.

tumat.
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TULOSKORTTI 2020
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)
Tehtävä

Tavoite

Keinot

Mittarit

7) Olemme järjestäneet suo-

Suunnittelemme kirkkopäivät,

Toteutetut kirkkopäivät, joilla oli

menruotsalaiset kirkkopäivät

tiedotamme niistä ja toteutam-

400 osallistujaa. Palaute arvioin-

syksyllä 2020 Maarianhaminas-

me ne yhdessä Maarianhaminan

nin kautta.

sa ja annamme seurakuntien

seurakunnan ja Ahvenanmaan

jäsenille, luottamushenkilöille

gospeljuhlien kanssa.

ja kirkon työntekijöille mahdollisuuden kokoontua ja keskustella ajankohtaisista kysymyksistä.
8) Toteutetaan ruotsinkielisiä

Koordinoimme kristillisten kirk-

Katsoja-, kuuntelija- ja kävijä-

hartaus- ja jumalanpalvelusoh-

kojen osallistumista Svenska Ylen

määrät Svenska Ylen kanavilla.

jelmia Svenska Ylen kanavilla,

hartauksiin ja jumalanpalveluksiin

jotka tavoittavat sen kohde

ja vastaamme siitä. Tuotamme

ryhmät.

Svenska Ylen ohjelmistoon 15
osaa Himlaliv (Taivaallista menoa)
-ohjelmaa.
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Seuranta

TULOSKORTTI 2020
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)
Tehtävä

Tavoite

Keinot

Mittarit

9) Uutistoimitukset saavat ajan- Raportoimme kirkolliskokouk-

Eri kanavien ja medioiden kautta

kohtaista, tarkoituksenmukaista sesta, piispainkokouksesta ja

julkaistu materiaali. Mediakalen-

ja luotettavaa tietoa kirkosta

Kirkkohallituksen täysistunnosta.

terien ja uutisten lukumäärä.

ruotsin kielellä.

Viestimme toimittajien kanssa,

Seuranta

kokoamme mediakalentereita ja
tarjoamme materiaalia ja faktoja
yhteiskuntaan liittyvistä kysymyksistä.
10) Kirkon sanoma huomataan

Tuomme esiin kirkon johdon ja

yhteiskunnassa. Kirkon toiminta asiantuntijoiden puheenvuoroja.
näkyy ja vaikuttaa monipuoli-

Kannustamme muotoilemaan

sesti.

kirkon ydinsanoman koskettavasti.

Eri kanavien ja medioiden kautta
julkaistu materiaali.

Tiedotamme uutiskirjeiden avulla.
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TULOSKORTTI 2020
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)
Tehtävä

Tavoite

Keinot

Mittarit

11) Kirkko on läsnä verkossa ja

Ylläpidämme ja kehitämme verk-

Julkaistu materiaali verkkosivus-

sosiaalisessa mediassa.

kosivustoja evl.fi, evl.fi+, Lukkari ja toilla ja sosiaalisessa mediassa.
Sakasti sekä kokonaiskirkon muita
verkkosivustoja. Vastaamme
kirkon kansallisesta tilistä sosiaalisessa mediassa.

12) Tapamme työskennellä ja

Pyrimme siihen, etteivät henki-

Koulutuksistamme ja tapahtu-

viestiä on osallistava.

set, fyysiset, kielelliset ja muut

mistamme tehtävät laadulliset

erot muodosta esteitä turvallisille

arvioinnit, joissa keskitytään

tapaamisille.

vieraanvaraisuuteen, keskusteluilmapiiriin ja osallistavaan
työskentelytapaan.

168

Seuranta

TULOSKORTTI 2020
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)
Tehtävä

Tavoite

Keinot

Mittarit

Kuurojen pappi ja kehitysvam-

Kuurojen pappi ja kehitysvam-

maispappi tapaavat kohderyhmi-

maispappi ovat järjestäneet

ään ja valvovat niiden etua.

jumalanpalveluksia ja leirejä,

Seuranta

käyneet keskusteluja, tukeneet
kehitysvammaisten parissa
työskentelevää henkilöstöä ja
kouluttaneet seurakuntien työntekijöitä.
Vierailemme ruotsinkielisten luo-

Vierailut, tuki ja kannustaminen

na niin kutsutuilla kielisaarekkeilla osallistumaan kirkon ruotsinkieja tuemme heitä.

lisiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

169

TULOSKORTTI 2020
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)
Tehtävä

Tavoite

Keinot

Mittarit

Kirkkohallituksen

13) Kirkko on vieraanvarainen

Työyhteisönä kehitämme osaa-

Olemme järjestäneet koulutus-

strategian mukaisesti

ja osallistava.

mistamme erilaisissa tavoissa

päivän ja ottaneet käyttöön työ-

kohdata erilaisuutta.

kaluja sen pohtimiseksi, miten

käynnissä tai päätty-

itse olemme osallistavia.

mässä olevat hankkeet sekä "Suunta-

Tuomme esiin kirkon vieraanvarai- Seurakunnissa on esitelty

hanke"

suutta vaikutustyön, teologisten

toimintaohjelma ”Aktiivisesti

ja ekumeenisten keskustelujen ja

osallinen”.

koulutustemme ja kontaktiemme
yhteydessä toteutettavien tapaamisten avulla.
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Seuranta

TULOSKORTTI 2020
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)
Tehtävä

Tavoite

Keinot

Mittarit

14) Kirkon ruotsinkielinen vies-

Olemme mukana viestintäyhteis-

Osallistuminen prosessiin. Mah-

tintä koetaan merkitykselliseksi

työhön liittyvässä prosessissa,

dollisista tehtävistä suomenruot-

ja tarkoituksenmukaiseksi.

jonka Kirkon viestintä (KV) on

salaisella taholla tehty analyysi.

Seuranta

käynnistänyt ja jossa käydään läpi
kokonaiskirkon eri toimijoita, sekä
valtakunnallisesti että paikallisesti, ja etsitään malleja toiminnan
kehittämiseksi ja tehostamiseksi.
15) Olemme myötävaikuttaneet Meillä on ajankohtaisiin aihei-

Toteutettu viestintäyhteistyö ja

siihen, että kirkon toiminta

siin liittyvää viestintäyhteistyötä

toteutetut kampanjat.

maailmanlaajuisen köyhyyden

lähetystyötä ja kehitysyhteistyötä

vähentämiseksi ja kestävän

tekevien kirkon järjestöjen ja

kehityksen edistämiseksi on

muiden toimijoiden kanssa.

näkynyt julkisuudessa.
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TULOSKORTTI 2020
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)
Tehtävä

Tavoite

Keinot

Mittarit

16) Puhumme avoimesti

Tuotamme materiaalia kasteesta

Tuotettu materiaali.

kasteesta ja kummiudesta ja

ja kummiudesta, esimerkiksi julis-

toimimme niihin liittyvien kysy-

teita ja videoita.

mysten parissa.

Ylläpidämme kastetta ja kummiut- Olemme ylläpitäneet ja päivittäta käsittelevää verkkosivustoa.

neet verkkosivustoa.

Järjestämme kasteeseen liittyviä

Järjestetyt jatkokoulutuspäivät.

alueellisia jatkokoulutuspäiviä

Osallistujien lukumäärä.

Porvoon hiippakunnassa.
Pidämme kastetta esillä fooru-

Kastetta on käsitelty foorumeil-

meillamme ja muissa tapahtu-

lamme ja muissa tapahtumissa.

missa.
”Suunta-hanke”

17) Kirkkohallituksen toimin-

KRTK osallistuu työhön aktiivisesti KRTK on kehittänyt yhteistyö-

tamallia on uudistettu, ja

ja etsii uusia yhteistyömuotoja

muotoja muiden osastojen ja

osastojen ja yksikköjen välistä

Kirkkohallituksen sisällä.

yksikköjen kanssa Kirkkohallituk-

yhteistyötä on vahvistettu.

sen toimintamallin uudistuksen
mukaisesti.
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Seuranta

Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Tavoite saavutettiin, kun luotiin kirkolliskokouksen vaalien ruotsinkielinen
ehdokasgalleria ja verkkosivusto. Lisäksi kirkolliskokouksen vaalien yhteydessä julkaistiin yhteensä 17 uutista, uutiskirje ja mediakalenteri.
2) Tavoitetta ei täysin saavutettu koronapandemian vuoksi, koska sekä
kirjamessut että Stafettkarnevalen peruttiin. KRTK osallistui kuitenkin
kolmen kirjakeskustelun kautta suomenruotsalaisille virtuaalisille kirjamessuille (Bokström) ja osallistui Educa-messuille.
Seurakuntien toiminnan tukeminen ja kehittäminen
3) Tavoite saavutettiin täysin tuloskortissa ilmoitettujen mittareiden
mukaisesti.
4) Vuoden 2020 aikana Jomalan seurakunnassa pidettiin viisi virtuaalista
tiedottajatapaamista, osa kaksiosaisesta viestinnän pastoraalikurssista ja
viestinnän kehittämishanke, joten tavoite toteutui.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
5) Keskusteluapua on kehitetty vuoden aikana ja puhelujen määrä on kasvanut. Keskusteluavun verkkopalveluja ja sielunhoitosivustoa on kehitetty.
6) Tavoite on saavutettu osittain virtuaalisilla konsultaatioilla ja säännöllisillä
yhteyksillä kouluihin, seurakuntiin, Opetushallitukseen ja muihin yhteistyökumppaneihin. KRTK on myös tiedottanut yhteistyösopimuksista
kunnan ja seurakunnan välillä esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja innostanut seurakuntia tekemään sopimuksia. Sen sijaan Kirkon kasvatus- ja
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perheasiainkeskuksen (KKP) kanssa yhteistä katsomuskasvatuksen koulutuspäivää ei koronapandemian vuoksi järjestetty.
7) Vallitsevien koronarajoitusten vuoksi Maarianhaminan kirkkopäivät järjestettiin pienimuotoisemmin. Osallistujia oli vain 70 ja ohjelmakohtia
vähemmän. Tavoite saavutettiin vain osittain.
8) Ruotsinkielisten hartausohjelmien tuottaminen radiossa ja televisiossa on
hoidettu suunnitellusti. Televisiossa tavoite ylittyi, kun vuoden aikana lähetettiin 12 jumalanpalvelusta. Himlaliv (Taivaallista menoa) -ohjelmaa tuotettiin 15 jaksoa. Katsoja- ja kuuntelijamäärät pysyivät suunnilleen edellisvuoden tasolla.
9) Tavoite on saavutettu kirkon lehdistöpalvelun (Kyrklig tidningstjänst) säännöllisillä tiedotteilla kirkolliskokouksesta, piispainkokouksesta ja Kirkkohallituksen toiminnasta. Vuoden aikana lähetettiin kolme perinteistä mediakalenteria. Koska nopeaa tiedottamista tarvittiin koronan takia yhä enemmän,
KRTK siirtyi sähköiseen mediakalenteriin, jota päivitettiin jatkuvasti.
10) KRTK on julkaissut KT:n (lehdistöpalvelu) kautta materiaalia kasteesta
ja kummiudesta. Verkossa Sorg-sivua on täydennetty ja päivitetty. Lisäksi
ruotsinkielisille seurakunnille on lähetetty seitsemän tavallista uutiskirjettä
ja yksi koronatietoa sisältävä uutiskirje. Tavoite on siis saavutettu.
11) KRTK on saavuttanut tavoitteen ylläpitämällä, kehittämällä ja tuottamalla
materiaalia verkkosivustoille evl.fi, evl.fi+, Sakasti ja Lukkari sekä kokonaiskirkon muille verkkosivustoille. KRTK on vuoden aikana vastannut
kirkon kansallisesta tilistä Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.
12) Koronapandemian vuoksi toiminnan järjestelyjä muutettiin, ja suurin osa
tapahtui virtuaalisesti. Teams-tapaamisia ja koulutuksia on kehitetty, ja
saadun palautteen mukaan ne on koettu osallistaviksi ja vieraanvaraisiksi.
Kehitysvammaisten ja kuurojen pappi on hyödyntänyt toiminnassaan eri
yksiköissä tehtävien tavanomaisten käyntien lisäksi mahdollisuuksia, joita
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virtuaaliset kontaktit tarjoavat hartauksien, jumalanpalvelusten ja sielunhoidon yhteydessä. Kesällä järjestettiin kehitysvammaisten rippikoulu.
Työtä kielisaarekkeilla on tuettu vierailuilla, jumalanpalveluksilla ja virtuaalisilla kontakteilla.
Strategiset painopisteet
13) Koulutuspäivää ei järjestetty koronapandemian vuoksi. Samoista syistä päätettiin siirtää toimintaohjelmaan ”Aktiivisesti osallinen” perehdyttäminen
seurakunnissa myöhempään ajankohtaan. Keskus on kuitenkin työskennellyt aktiivisesti aiheen ”saavutettavuus ja virtuaalitapaamiset” parissa osallisuuden lisäämiseksi.
14) Tavoite toteutui, kun KRTK:n edustajat osallistuivat prosessiin ja heitä
kuultiin. Raportissa ei ehdotettu toimenpiteitä KRTK:n viestintäyksikölle.
15) KRTK:n viestintäyhteistyötä lähetystyötä ja kehitysyhteistyötä tekevien
kirkon järjestöjen sekä muiden toimijoiden kanssa on käsitelty tiedottajatapaamisissa. KRTK on myös tehnyt yhteistyötä SLS:n kanssa ja auttanut
järjestöä Kauneimmat joululaulut -tapahtumaan liittyvässä ruotsinkielisessä
viestinnässä.
16) Vuoden aikana seurakuntien tarpeisiin tuotettiin kastemuistoja, kummikirjeitä ja onnittelukortteja. Verkkosivustoja dop.fi- ja fadder.fi on täydennetty ja päivitetty, ja alueellisia kastekoulutuksia on pidetty sekä fyysisesti
että virtuaalisesti. Kastetta on käsitelty myös eri ammattiryhmien foorumeilla, kirkkoherrainkokouksessa ja muissa tilaisuuksissa.
17) Tavoite on täyttynyt osittain. KRTK:ssa on keskusteltu uusista yhteistyömuodoista, mutta koronapandemian aiheuttaman etätyön vuoksi prosessi
on viivästynyt eikä Suunta- ja Uusi tila ‑hankkeisiin liittyvien yhteistyömuotojen ja uusien työmenetelmien käyttöönottoa ole pystytty täysimääräisesti toteuttamaan.
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Ruotsinkielisen työn keskuksen muu toiminta vuonna 2020
KRTK:n työ on vuoden aikana painottunut tuloskortissa käsiteltyjen tehtävien
lisäksi keskuksen säännöllisesti toistuviin tehtäviin eli neuvontaan, koulutukseen,
konsultointiin, ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä foorumien järjestämiseen
eri ammattiryhmille. Johtolankana työssä on koko ajan ollut keskuksen oman
tehtävän kehittäminen ja tarkastelu, jotta se vastaisi toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Kuluneen vuoden aikana meneillään oleva koronapandemia
on vaikuttanut työhön voimakkaasti ja tuonut mukanaan laajoja muutoksia,
kun tapaamiset, koulutukset ja konsultaatiot on toteutettu digitaalisesti Teamsin
ja muiden verkkoalustojen kautta. Pandemia toi mukanaan myös lisääntyneen
tiedontarpeen ja nopeita uudelleenjärjestelyjä esimerkiksi radio- ja televisiojumalanpalvelusten tuotannossa.
Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallisen yksikön vastuualueisiin kuuluvat kasvatus, varhaiskasvatus, kouluyhteistyö, rippikoulutyö, nuorisotyö, aikuistyö ja kulttuuri. Yksikössä toimii
myös kuurojen pappi ja kehitysvammaispappi.
Varhaiskasvatuksessa on keskitytty seurakuntien varhaiskasvatuksen tukemiseen konsultaatioiden ja Teams-tapaamisten kautta. Seurakuntia on kehotettu tekemään aktiivista yhteistyötä kunnan varhaiskasvatustoimijoiden kanssa
ja tekemään yhteistyösopimuksia kunnan sivistystoimen kanssa, vaikka yhteistyö toimiikin tällä hetkellä hyvin. Seurakuntien työntekijöille järjestettiin kaksi
Teams-tapaamista, joiden aiheena oli ”Yhteistyö”. Monipuolisempia yhteistyötapoja, joissa hyödynnetään kaikkia neljää kumppanuuden koria, alettiin hahmotella myös ruotsinkielisellä puolella. Uutta verkkosivua ”Framåt med åskådningsfostran” alettiin laatia. Sivu julkaistaan evl.fi-sivustolla keväällä 2021.
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Katsomuskasvatuksen symposiumi toteutettiin webinaarina yhteistyössä
useiden yhteistyökumppaneiden, mm. Helsingin yliopiston, kanssa. Osallistujia
oli 180.
Kouluyhteistyössä ja uskonnonopetuksessa pandemia vaikutti selvästi toimintaan. Työtä muokattiin niin, että paljolti oli kyse kirkon ja Kirkkohallituksen
kouluyhteistyölle poikkeustilan aikana tekemien linjausten seuraamisesta. Huhtija toukokuussa yksikkö järjesti seitsemän nuorisotyöhön, rippikoulutyöhön ja
kouluyhteistyöhön keskittyvää Teams-tapaamista ja koulutusta. Nämä Teamstapaamiset jatkuivat syksyn aikana. Yhteydenpitoa seurakuntien työntekijöihin
arvostettiin, ja monet osallistuivat tapaamisiin. Verkkosivustoa ”Koulujakirkko”
päivitettiin vuoden aikana säännöllisesti ajankohtaisella aineistolla.
Rippikoulutyössä asiantuntijat tukivat seurakuntien työntekijöitä tiedotuksella, konsultaatiolla ja ohjauksella. Säännöllisissä Teams-tapaamisissa annettiin
merkityksellistä tietoa, ja ne auttoivat seurakuntia rippikoulujen toteuttamisessa
kevään ja kesän aikana. Yhteistyö kirkkohallituksen suomenkielisen puolen ja
muiden hiippakuntien kanssa johti useisiin työryhmiin, jotka työstivät materiaalia etärippikoulua varten. Aiheesta pidettiin Teams-koulutus.
Syyskuun 29. päivänä järjestettiin 60 osallistujan rippikoulupedagoginen
päivä. Rippikoulupedagogisen päivän jälkeen 16.11. järjestettiin rippikoulupedagoginen tapaaminen Teamsin kautta. Yhteistyö kirkkohallituksen ja hiippakuntien suomenkielisten kollegojen kanssa on ollut merkittävää.
Koronapandemia vaikutti melko paljon kuurojen ja kehitysvammaisten
parissa tehtävään työhön. Vaikeudet vierailla kuurojen luona haittasivat työtä,
ja paljon tehtiin etänä. Vuoden aikana pidettiin kuitenkin seuraavat kokoontumiset: viittomakielinen foorumi 22.–24.1. ja kuurojen parissa tehtävän
työn tulevaisuutta käsittelevä tapaaminen alan yhteistyökumppaneiden kanssa
10.3. Kuurojen pappien vuosittainen kokoontuminen järjestettiin Jyväskylässä
12.–13.3.
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Kuurojen kirkkopäivä 5.9., johon oli tarkoitus yhdistää Dövas församlingsblad ‑lehden 40-vuotisjuhla, peruttiin. Lokakuun 8. päivänä pidettiin vanhustenviikon juhla kuuroille etänä.
Dövas församlingsblad ‑lehti ilmestyi vuoden aikana normaalisti neljä kertaa. Keskustelua on käyty myös lehden tulevaisuudesta ja mahdollisesta yhteistyöstä suomenkielisen Hiljainen seurakunta ‑lehden kanssa.
Koronapandemia johti myös suunniteltujen leirien, jumalanpalvelusten ja
kehitysvammaistyön päivätoiminnassa tehtävien käyntien peruuntumiseen. Toiminta käynnistyi pienemmässä mittakaavassa kesäkuusta 2020 alkaen ulkohartauksien myötä, mutta toimintarajoitukset jatkuivat koko vuoden.
Läsnäoloa sosiaalisessa mediassa vahvistettiin korvaamaan puuttuvia käyntejä
yksiköissä. YouTubeen luotiin kanava ”Omsorgsprästen” (kehitysvammaispappi)
ja Instagramissa julkaistiin yksi postaus aina sunnuntaisin ja pyhäpäivinä.
Pörkenäsin leirikeskuksessa järjestettiin 2.–8.8. rippikoulu, jossa konfirmoitiin
kuusi rippikoululaista.
Kirkon keskusteluavun kehitystyön oli myös sopeuduttava uuteen koronarajoitusten määrittämään tilanteeseen. Maalis- ja huhtikuussa sekä palvelevan puhelimen että chatin aukioloaikoja pidennettiin. Toimintaan on tullut
mukaan uusia päivystäjiä, ja vuoden 2020 lopussa Kirkon keskusteluavun
vapaaehtoisia päivystäjiä oli noin 60. Keskustelujen määrä kasvoi vuoden
aikana, kun taas yhteydenottoja sielunhoito-chatiin oli hieman edellisvuotta
vähemmän. Kirkon keskusteluavun tilastot vuodelta 2020 olivat 23.12. mennessä seuraavanlaiset: puhelimitse käytiin 846 keskustelua (2019: 554), chatissa otettiin 204 kontaktia (2019: 274) ja Palveleva netti vastasi 49 kirjeeseen
(2019: 51).
KRTK oli vuoden aikana mukana perustamassa monien muiden organisaatioiden kanssa yhteistyöverkostoa Lasten ja nuorten keskusteluapu. Yksi yhteistyön
tuote on yhteinen chat- ja puhelinkalenteri.
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Kaste- ja kummius -hanke käynnistettiin kirkolliskokouksessa vuosille 2018–2020. KRTK:n osalta se on tarkoittanut, että se on tukenut seurakuntien kasvatustoiminnan kehittämistä ja antanut seurakuntien työntekijöille
ja vapaaehtoisille lisää motivaatiota toimia strategisesti kasteeseen ja kummiuteen liittyvissä kysymyksissä.
Vuoden aikana pidettiin neljä alueellista ja kaksi digitaalista koulutustilaisuutta, joissa keskuksen asiantuntijat korostivat, miten tärkeää seurakuntien on pohtia kasteperheiden kohtaamista ja kasteen ja kummiuden parissa
työskentelyä.
Lisäksi laadittiin uusia kastemuistoja ja kummikirjeitä sekä onnittelukortteja
(yhteensä 30 yksittäistä tuotetta), joita seurakunnat voivat tilata Granolta. Kastemuistoista ja kummikirjeistä on olemassa eri versioita, joissa huomioidaan
pikkulasten, nuorten ja aikuisten kasteet. Verkkosivustoa dopet.fi on myös
päivitetty jatkuvasti. Yhteistyössä pääkaupungin seurakuntien kanssa KRTK
järjesti tammikuussa (kasteen sunnuntaina) kastekampanjan. Digitaalinen koko
sivun mainos sai runsaat 44 000 sivulatausta, ja Facebook-postaus tavoitti noin
16 000 henkilöä. Kaste ja kummius -hankkeen yhteydessä KRTK toi esiin
myös ”Kasvun polkuun” liittyvää materiaalia.
Viestintäyksikkö
Yksikön päätehtäviin kuuluu radion ja television hartaus- ja jumalanpalvelusohjelmien tuotanto. Koronapandemia pakotti yksikön maaliskuussa järjestelemään
työnsä uudelleen. Uusien työtapojen, uusien työkalujen (mm. kannettavien
Yle-tietokoneiden) ja sekä hartaustoimittajien ja seurakuntien että yksikön ja
Svenska Ylen henkilöstön suuren joustavuuden ansiosta radiohartauksien ja
-jumalanpalvelusten tuottaminen ja lähettäminen oli mahdollista vallitsevista
koronarajoituksista huolimatta. Koronavirustilanne vaikutti merkittävästi myös
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muiden alueiden työhön torstaista 12. maaliskuuta alkaen, jolloin käynnistettiin ensimmäinen viestintä kirkon ja seurakuntien suhtautumisesta koronapandemiaan. Viestintää varten perustettiin kolme koronakanavaa: Sacrista
(seurakunnat), evl/plus (seurakunnat, yhteistyökumppanit ja media) ja evl/pressrummet/aktuellt-just-nu (yleisö ja media). Samalla otettiin käyttöön päivittäiset koronapäivitystapaamiset, jotka koskevat Kirkkohallituksen koronavalmiusryhmän viestintää seurakunnille.
Hartauksien ja jumalanpalvelusten tuottaminen radiossa ja televisiossa on
laajin osa yksikön toimintaa. Vuoden aikana yksikkö vastasi 568 radiohartauden koordinoinnista ja tuotannosta (2019: 566); niistä 470 oli uusia tuotantoja (2019: 457). Mukana oli yhteensä 145 henkilöä, 77 (76) naista ja 68 (71)
miestä. Vuonna 2020 Yle Vega -kanavalla lähetettiin 62 jumalanpalvelusta
(2019: 62). Radiojumalanpalvelusten kuuntelijamäärä oli suunnilleen sama
kuin aiemmin, 19 000 kuuntelijaa (2019: 18 000). Tilanne oli sama hartauksien kohdalla: Andrum-ohjelma: 58 000 päivässä (2019: 60 000) ja iltahartaus
17 000 (2019: 16 000). Vuoden aikana lähetettiin hartaussarjoja suosikkikesävirsistä, ohjelmaa Min kyrka ja teemakohtaisia Andrum-ohjelmia, joiden
teemoina olivat esimerkiksi Armo, Ilo, Rauha, Sovitus, Vastuu ja Oikeudenmukaisuus. Vuoden aikana rekrytoitiin 12 uutta hartaustoimittajaa. Hartauksien ja
jumalanpalveluksien lisäksi yksikkö tuotti myös Ett ord om helgen -ohjelmaa,
joka lähetetään ehtookellojen yhteydessä lauantaisin klo 18.03. Ohjelmalla oli
14 000 kuuntelijaa (2019: 13 000).
Vuonna 2020 Yle Fem -kanavalle tuotettiin 12 jumalanpalvelusta
(2019: 9). Lisäys johtuu siitä, että yksikkö tuotti perinteisten jumalanpalvelusten (esim. joulun ja pääsiäisen aikaan) lisäksi kolme ylimääräistä jumalanpalvelusta koronapandemian vuoksi: yhden Oulunkylän vanhassa kirkossa (29.3.) ja kaksi Palosaaren kirkossa (10.5. ja 31.5.). Lisäksi lähetettiin
kolme uusintajumalanpalvelusta, ja Areenassa oli katsottavissa useita aiemmin
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tuotettuja jumalanpalveluksia. Televisiojumalanpalveluksilla oli keskimäärin
13 400 katsojaa (2019: 12 800). Vuoden katsotuimmat tv-jumalanpalvelukset
olivat Kauneimmat joululaulut Helsingin Johanneksenkirkolta vuonna 2019
(24 000 katsojaa) ja Kynttilänpäivän jumalanpalvelus (18 000 katsojaa). Osa
jumalanpalveluksista lähetettiin yhteislähetyksenä Yle Vegan kanssa. Lokakuussa yksikkö vastasi Tampereella tuotetusta ruotsinkielisestä pilottilähetyksestä, jossa Yle testasi uutta tekniikkaa ja uusia työtapoja tv-jumalanpalvelusten tuottamisessa. Televisiojumalanpalvelusten lisäksi viestintäyksikkö tuotti
15 jaksoa Himlaliv (Taivaallista menoa) -ohjelmaa (2019: 15). Vuoden aikana
julkaisua päätettiin muuttaa siten, että uusia jaksoja lähetetään sekä syksyllä
että keväällä (7+8). Syksyn jaksoilla oli keskimäärin 30 900 katsojaa/ohjelma
(2019: 23 500), mikä on huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Kauden
suosituin ohjelma oli ”Sorgen efter våra avlidna änglabarn”, jolla oli yhteensä
43 000 katsojaa.
Vuoden aikana tehtiin noin 50 videotuotantoa, joita julkaistiin erilaisissa
kampanjoissa, suurten kirkollisten juhlapyhien ja tapahtumien yhteydessä tai
korona-ajan tukena. Yhteistyö suomenkielisten kollegojemme kanssa johti
pienoisvideosarjaan sunnuntaista, helatorstaista, helluntaista, Mikkelinpäivästä,
pyhäinpäivästä, Tuomiosunnuntaista ja adventista. Yhdessä saimme valmiiksi
myös arkkipiispan videotervehdykset, Kirkkohallituksen kiitosvideon, suomenruotsalaisen version jouluevankeliumivideosta sekä animoidun videosarjan palmusunnuntaista, kiirastorstaista, pitkäperjantaista ja pääsiäispäivästä.
Kyrklig tidningstjänst (kirkon lehdistöpalvelu) tarjoaa kirkon avoimuus- ja
läpinäkyvyysstrategian mukaisesti toimituksille ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa. Vuoden 2020 aikana Kyrklig tidningstjänst julkaisi yhteensä
162 uutista (2019: 116). Uutisten lisäksi ePressin kautta lähetettiin neljä
mediakalenteria (2019: 13). Koska koronapandemia aiheutti nopeita muutoksia tapahtumien järjestämiseen, mediakalenteria päivitettiin verkossa noin
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2–3 kertaa kuukaudessa. Vuoden aikana 44,4 prosenttia (2019: 40) noin
230 vastaanottajasta luki uutiset sähköpostissa. Uutistoimitukset ja vastaanottajat ulkomailla lukevat uutisia edelleen ahkerammin kuin yksityishenkilöt ja
omat työntekijät. Twitter on tärkeä uutiskanava, jolla näkyvyys on keskimäärin
550 lukukertaa päivässä. Vuoden aikana julkaistiin yhteensä 417 twiittausta (tai
kommentoitua uudelleentwiittausta).
Keskuksen uutiskirje on tärkeä kanava, jonka kautta saadaan ajankohtaista
tietoa seurakunnille, luottamushenkilöille ja yhteistyökumppaneille. Uutiskirje
tavoittaa 379 vastaanottajaa (2019: 377), ja se ilmestyi 7 kertaa (2019: 6).
Uutiskirje lähetetään sähköpostitse, mutta se on luettavissa myös sivustolla evl.
fi/plus. Jokainen numero sisälsi myös tietoja keskuksen yhteistyökumppaneilta.
Verkkoviestinnässä vuotta hallitsi Lukkarin päivittäminen uuteen versioon
ja vaatimus sivustojen saavutettavuusselosteista.
Yksikön tehtäviin kuuluu evl.fi-verkkosivuston ruotsinkielisen sisällön tarkistaminen ja vastuu mm. sen etusivusta. Vuoden suosituimpia kokonaisuuksia
olivat Sanasto, Kaste, Tietoa kirkosta, Perhejuhlat, Uutishuone, Tutki uskoa,
Kirkossa, Suru, Raamatun sana tänään, Kaste, Apua ja tukea. Virsikirja oli suosittu. Yksittäisiä käyntejä siellä oli 161 000 (2019: 153 000), ja vuoden alussa
se siirrettiin uudelle tekniselle alustalle, jotta voitaisiin mm. palvella paremmin
mobiilikäyttäjiä. Vuoden aikana lanseerattiin erityismoduuli evl.fi/kyrkanssamtalstjänst.
Lukkarin kehittämistyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä Kirkon viestinnän
(KV) kanssa. Helmikuussa Lukkari siirtyi uuteen alustaversioon. Lukkaria
käyttää nyt yhteensä 90 prosenttia seurakunnista. Tukipalveluista vastasi edelleen Kustens IT / Rannikon IT, joka tarjosi ostopalveluna myös muun muassa
yhteistä materiaalia ja täydennyskoulutusta seurakunnille. Lukkarin kaksikielinen kuukausikirje ilmestyi vuoden aikana yhdeksän kertaa (2019: 5). Verkkotoimittaja toimi kaksikielisen uutiskirjeen, joka lähetettiin noin 5 300 henkilölle (2019: 4 500), vastaavana päätoimittajana.
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Toiminta sosiaalisessa mediassa muuttui vuoden aikana. Henkilövaihdoksen yhteydessä KRTK päätti priorisoida toimintaa uudelleen siten, että osa tehtävistä on nykyisin alan asiantuntijan tai muiden kirkollisten toimijoiden vastuulla (esim. Andetag-blogia koordinoi nykyisin Helsingin seurakuntayhtymä
ja Ekopaastoon liittyviä toimia Porvoon tuomiokapituli). Pyrimme jatkamaan
läsnäoloa vakiintuneilla kanavillamme, Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa
ja YouTubessa.
Facebook-sivulla Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland oli vuoden lopussa
3 724 tykkääjää (2019: 3 347). Postauksia julkaistiin samaan tahtiin kuin aiemmin (2019: runsaat 5 kpl viikossa), ja niillä tavoitettiin keskimäärin 1 531 henkilöä (2019: 1924). Vuoden katsotuimmat postaukset olivat suoran kesälaululähetyksen mainos (n. 19 600 katsojaa), video, jossa Vaasan harjoittelukoulun
lukion kuoro laulaa laulun Aftonens sång (n. 18 700), kesälauluvideo (17 800)
ja video kasteen merkityksestä (n. 16 000).
Kirkon Instagram-tili on toiminut osin kirkon kampanjoiden yhteydessä ja
osin kiertävänä tilinä, toisin sanoen kuvia ovat julkaisseet pyydetyt henkilöt viikon kerrallaan. Tiliä hoiti vuoden aikana 11 seurakuntaa/toimijaa (2019: 15).
Seuraajien määrä on 1 973 (2019: 1756).
KRTK:n Kyrka nu -blogi jatkoi toimintaansa. Vuoden aikana blogissa julkaistiin 23 postausta (2019: 17) ja blogia seurasi 4 971 henkilöä (2019: 3 170).
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4.11 Piispainkokouksen kanslia (PK)

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat vierailivat arkkipiispa Tapio Luoman johdolla USKOT-foorumin järjestämässä tilaisuudessa Helsingin juutalaisessa seurakunnassa 7.9.2020.
Kuva: Atik Ali
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Erillisyksikön perustehtävän kuvaus
Piispainkokouksen kanslian tehtävänä on auttaa piispainkokousta toteuttamaan
kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä sille säädetyt tehtävät, jotka koskevat kirkon
uskoa, opetusta, hiippakuntien hoitoa, ekumeniaa, lähetystyötä, uskontosuhteita, pappisvirkaa, jumalanpalveluselämää ja rippikoulua. Lisäksi piispainkokouksen kanslia tukee arkkipiispaa ja piispojen kollegion työskentelyä sekä
kirkkohallituksen toimintaa erityisesti teologisissa kysymyksissä.
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Arvio

TULOSKORTTI 2020
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Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Tavoite toteutui. Piispat antoivat päätösten lisäksi julkisuuteen kannanottoja, joista ensimmäisessä pohjoismaiset luterilaiset ja katolilaiset kirkonjohtajat vaativat henkilökohtaista ja yhteistä vastuunottoa lähimmäisistä.
Kehotus kunnioittavaan keskusteluun julkaistiin samaan aikaan, kun
annettiin vastaus kirkolliskokoukselle avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi selvittämällä erilaisia vaihtoehtoja. Asia sai varsin paljon valtakunnallista julkisuutta ja herätti laajaa keskustelua. Lisäksi
piispainkokous antoi arvion samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimiseen liittyvän korkeimman hallinto-oikeuden tekemän ratkaisun vaikutuksista kirkossa ja johtopäätöksen jatkotoimenpiteistä. Lisäksi näkyvyyttä
sai esimerkiksi lausunto Suomen Partiolaisten ja kirkon välisestä yhteistyösopimuksesta. Syksyn 2020 kuluessa käynnistettiin kirkkolainsäädäntöä
koskevan lausunnon valmistelu.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
2) Tavoite toteutui. Pappien koulutus vastaa haastavan ajan tarpeita. Piispainkokous hyväksyi käyttöön otettavaksi papin ydinosaamiskuvauksen,
joka kuvaa papin ammatin koko työuran aikaista osaamista. Valmisteluprosessi tapahtui yhdessä muiden kirkon ammattien ydinosaamiskuvausten
kanssa. Toimintavuoden aikana päivitettiin myös päätökset pappisvirkaan
vaadittavasta teologisesta tutkinnosta, kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta sekä ylemmästä pastoraalitutkinnosta.
Johtamistutkintoon liittyvät uudet moniammatilliset johtamisen perusteet
-koulutuksen käynnistyivät hiippakunnissa vuoden 2020 aikana. Kirkon
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teologikoulutustoimikunnan sekä Ammatillisen koulutuksen ryhmän
kautta jatkettiin kirkon virkaan johtavien koulutusten seurantaa, kirkon
virkoihin rekrytoitumisen edistämistä, moniammatillisuuden vahvistamista
ja henkilöstön osaamisen kehittämistä.
Piispainkokous antoi seurakunnille useita poikkeusolojen ohjeita, kuten
jumalanpalvelusten jatkamisesta ilman kirkkotilassa läsnä olevaa seurakuntaa, lähiomaisten osallistumisesta hautaan siunaamisiin rajoitusten aikana
ja rippikoululeirien ja päivärippikoulujen lähiopetuksen siirtämisestä
myöhempään ajankohtaan sekä etäopetuksen käyttämisestä tukitoimena.
Rukouspäivänä piispat kutsuivat kaikkia pandemiatilanteeseen liittyvään
yhteiseen rukoukseen.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
3) Tavoite toteutui suurilta osin. Ajanmukaista teologiaa tehtiin poikkeukselliseksi muuttuneessa toimintaympäristössä. Kirkon avioliittokäsityksestä
vallitsevan erimielisyyden ratkaiseminen osoittautui edelleen vaikeaksi. Piispainkokous antoi asiaa koskevan vastauksen kirkolliskokoukselle 6.8.2020.
Uskontojen kohtaamisen toimikunnan tehtävänä ollut uskontoteologinen
dokumentti Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen valmistui. Se kokoaa
yhteen kirkon uskontoteologian keskeiset periaatteet aiempien asiakirjojen
ja sen empiirisen todellisuuden pohjalta, jossa kirkko Suomessa tällä hetkellä elää. Ekumeenisten asiain toimikunnalle annettiin tehtäväksi valmistella kirkkomme ekumeeninen toimintalinjaus vuoteen 2026. Pandemian
aikana kirkon työn ja luterilaisen uskon nähtiin lisäävän kriisinkestävyyttä
yhteiskunnassa.
4) Tavoite toteutui, sillä kirkon uusi strategia Avoimet ovet valmistui ja piispainkokous osallistui sen valmisteluun.
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5) Tavoite toteutui, sillä piispojen kollegiolla oli tarvittava tuki kollegion
yhteisiin toimintoihin. Kanslian henkilökunta toimi aktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti piispojen yhteisen toiminnan tukena.
Kirkkohallituksen strategian mukaiset meneillään olevat tai päättyvät
hankkeet sekä Suunta-hanke
6) Tavoite toteutui, sillä piispainkokouksen valmisteluprosesseja ja yhteistyön
rakenteita kehitettiin Kirkkohallituksen uuden työkulttuurin mukaisiksi.
Piispainkokouksen kanslian ja tehtävien uudelleen järjestelyt toteutettiin
osana Suunta-hanketta. Muutoksen myötä 1.9.2020 Jyri Komulainen siirtyi Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijaksi ja piispainkokouksen pääsihteerinä aloitti Kirkon koulutuskeskuksen johtajana toiminut Kari Kopperi.
Piispainkokouksen kanslian muu toiminta vuonna 2020
Toimintavuonna kansliaa työllisti erityisesti pandemian aikainen toiminta poikkeavine kokousjärjestelyineen. Muutokset kokouksissa koskivat sekä aikatauluja,
paikkoja että taloudellisia resursseja. Piispojen neuvotteluviikko siirrettiin vuodella eteenpäin. Elokuussa järjestettiin ylimääräinen piispainkokous Helsingissä.
Oulun hiippakuntaan suunniteltu piispainkokous siirrettiin sekin vuodella
eteenpäin. Sen sijaan syyskuussa järjestettiin yksipäiväinen kokous Helsingissä.
Joulukuun piispainkokous siirrettiin Helsingistä Haapaniemen hiippakuntakartanoon Kuortaneelle.
Verkostoituminen hiippakuntiin vahvistui. Piispainkokouksen teologinen
sihteeri oli virkavapaalla syksyn ja toimi vs. hiippakuntadekaanina Mikkelin
hiippakunnassa. Muilta osin piispainkokouksen kanslian toiminnassa ei ollut
muutoksia. Myös taloudellisesti piispainkokouksen toiminta on tasapainossa.
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Syntynyt säästö selittyy pitkälti teologisen sihteerin virkavapaudella ja kokousjärjestelyjen säästöillä.
Istuntoihin liittyvän perustyön ohessa kanslian henkilökunta verkostoitui ja
antoi osaamistaan yhteiseen työhön kirkossa esimerkiksi Suomen Ekumeenisen Neuvoston paikallisekumeenisessa jaostossa. Monet tapahtumat kuitenkin
peruuntuivat tai siirtyivät ja vuosittaiset pohjoismaiset ja kansainväliset tapaamiset jäivät toteutumatta. Yhteydenpitoa esim. pohjoismaisiin kollegoihin ylläpidettiin kuitenkin sähköisesti.
Edellä mainittujen lisäksi kansliasta annettiin työpanos pastoraalikoulutusten toteuttamiseen, Kaste ja kummius -hankkeen Teologia ja monikulttuurisuus
-työryhmään, Kirkollisten toimitusten uudet rukoukset -työryhmään, soveltuvuustutkimuksen toteuttamisen seurantaan, ulkomaisten tutkintojen rinnastuspäätösten valmisteluun sekä piispainkokouksen asettamien toimikuntien
työskentelyyn.
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4.12 Arkkipiispan kanslia (APK)

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko vaihtoi ajatuksia arkkipiispan
kanssa kirkolliskokouksessa elokuussa 2020.
Kuva: Aarne Ormio
Erillisyksikön perustehtävän kuvaus
Arkkipiispan kanslian tehtävänä on avustaa arkkipiispaa hänen virkansa hoidossa ja suorittaa muut arkkipiispan antamat tehtävät.
Arkkipiispan tehtävät jakautuvat kirkon keskushallinnon johtotehtäviin,
oman kaitsenta-alueen hoitamiseen, kirkon edustamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa ja mediassa sekä kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten asioiden
hoitamiseen.
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TULOSKORTTI 2020
Arkkipiispan kanslia/APK
Keinot
Huolehdimme, että arkkipiispalla

Mittarit
Arkkipiispan toiminta yhteiskun-

Tehtäväalue
Edunvalvonta ja

Tavoite
1) Arkkipiispa saa yhteiskun-

vaikuttaminen

nalliseen vaikuttamiseensa

on riittävästi tietoa, asiantunte-

nallisissa verkostoissa on sujuvaa

tarvittavan tuen.

musta ja keskusteluapua kannan-

ja vaikuttavaa: hän tuntee ja

ottojen ja tapaamisten valmiste-

tavoittaa oikeat ihmiset, häntä

lussa.
Järjestämme laajapohjaisia kutsu-

kuunnellaan ja hänen näkemyk-

seminaareja (Arvojen Akatemia,

Arvio

siään arvostetaan.

Arvojen Areena, Arvojen Eurooppa)
sekä tarpeen mukaan vaikuttaja- ja
2) Arkkipiispa saa media- ja

asiantuntijatapaamisia.
Huolehdimme yhteistyössä Kirkon

Arkkipiispan esiintymiset on-

muihin julkisiin esiintymisiinsä

viestinnän kanssa arkkipiispan

nistuvat hyvin: hänellä on oikea

tarvittavan tuen.

hyvistä suhteista johtaviin tiedo-

viesti oikeassa paikassa oikeaan

tusvälineisiin ja viestinnän asian-

aikaan, se tavoittaa oikeat kuuli-

tuntijoihin.

jat ja vaikuttaa halutulla tavalla.
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TULOSKORTTI 2020
Tehtäväalue

Tavoite

Arkkipiispan kanslia/APK
Keinot
Mittarit
Seuraamme julkisuudessa käytävää
keskustelua; autamme arkkipiispaa
valmistautumaan haastatteluihin
sekä valmistelemaan puheita ja
kirjoituksia ideoimalla sisältöjä, antamalla kriittistä palautetta ja tekemällä toimitustyötä; huolehdimme
arkkipiispan someläsnäolosta.

Koko kirkon yhteiset

3) Arkkipiispa saa tarvitseman- Seuraamme vireillä olevia asioita

Sujuva ja hyvän hallinnon mukai-

tehtävät

sa tuen hoitaessaan kirkon

nen päätöksenteko arkkipiispan

ja teemme taustavalmistelua;

keskushallinnon johtotehtäviä. toimimme läheisessä vuorovaikutuksessa kirkon päätöksentekoelinten ja johtavien viranhaltijoiden
kanssa.
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johtamissa toimielimissä.

Arvio

TULOSKORTTI 2020
Tehtäväalue

Arkkipiispan kanslia/APK
Tavoite
Keinot
4) Arkkipiispa saa tarvitseman- Seuraamme vireillä olevia asioita

Mittarit
Vireät ja toimivat ulko- ja

sa tuen johtaessaan kirkon

ja teemme taustavalmistelua; toi-

ekumeeniset suhteet; sujuvasti

ulkosuhteita ja ekumeenisia

mimme läheisessä vuorovaikutuk-

toteutuneet matkat, joiden ta-

yhteyksiä.

sessa kirkon ulkoasiainhallinnon ja

voitteet on saavutettu hyvin.

Arvio

ekumeenisten kumppanien kanssa.
5) Arkkipiispa saa tarvitseman- Tuemme arkkipiispaa edustusMenestyksekäs edustustehtävisa tuen edustaessaan kirkkoa

tehtävissä ja ylläpidämme niiden

suomalaisessa yhteiskunnassa. edellyttämiä yhteyksiä.

en hoito: arkkipiispainstituutio
nauttii suosiota ja arvostusta ja
auttaa pitämään yllä myönteistä
suhtautumista kirkkoon ja sen
toimintaan.

Kirkkohallituksen

6) Arkkipiispa saa tarvitseman- Osana Suunta-hanketta huo-

Arkkipiispan edellytykset

strategian mukaiset

sa tuen toimintaympäristön ja

lehdimme yhteistyössä muiden

hoitaa tehtäviään onnistuneesti

meneillään olevat tai

organisaation muuttuessa.

Kirkkohallituksen toimijoiden

säilyvät.

päättyvät hankkeet

kanssa arkkipiispan viranhoidon

sekä Suunta-hanke

edellyttämän tiedon, asiantuntemuksen ja osaamisen riittävästä
saatavuudesta.
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Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Pandemian aikanakin arkkipiispa on jatkanut yhteiskunnallisen vaikuttamistehtävän hoitamista ja pitänyt yhteyttä yhteiskunnallisiin toimijoihin ja
verkostoihin. Kanslia on tukenut tässä tehtävässä hankkimalla ja analysoimalla taustatietoja sekä osallistunut kannanottojen ja tapaamisten valmisteluun. Pandemian vuoksi laajapohjaisia kutsuseminaareja ei ole voitu järjestää. Vaikuttaja- ja asiantuntijatapaamisia on järjestetty pääasiassa verkon
välityksellä.
2) Arkkipiispan mediaesiintymisten määrä on lisääntynyt, osin johtuen pandemiasta. Arkkipiispa on käyttänyt sosiaalista mediaa aiempaa enemmän ja
monipuolisemmin. Audiovisuaalista viestintää on kehitetty.
Kanslia on tukenut arkkipiispan työtä huolehtimalla hyvistä yhteyksistä johtavien viestintävälineiden edustajiin ja Kirkon viestintään. Pandemian vuoksi säännöllisiä päätoimittajatapaamisia ei ole voitu järjestää
suunnitellusti.
Kanslia on auttanut arkkipiispaa valmistautumaan haastatteluihin, valmistelemaan puheita ja kirjoituksia sekä lisäämään näkyvyyttä sosiaalisessa
mediassa.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
3) Pandemiasta huolimatta päätöksenteko arkkipiispan johtamissa toimielimissä on jatkunut, osin erityisjärjestelyin. Kanslia on seurannut vireillä
olevia asioita ja tehnyt taustavalmisteluja yhteistyössä kirkon päätöksentekoelinten ja johtavien viranhaltijoiden kanssa.
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4) Pandemiasta johtuen arkkipiispan matkat kansainvälisiin kokouksiin ja
kumppanikirkkoihin ovat peruuntuneet tai siirtyneet. Arkkipiispa on kuitenkin pitänyt yhteyttä sisarkirkkoihin ja kansainvälisiin kirkkoliittoihin
sekä nostanut esiin tärkeitä kansainvälisiä teemoja kirjoituksissaan, puheissaan ja videoissaan. Kanslia on seurannut vireillä olevia ja pandemian esiin
nostamia asioita sekä tehnyt taustavalmistelua yhdessä kirkon ulkoasiainhallinnon ja ekumeenisten kumppaneiden kanssa.
5) Myös yhteyden pitäminen ja kirkon edustaminen suomalaisessa yhteiskunnassa on muuttanut muotoaan kokoontumisrajoitusten vuoksi. Pandemiatilanteen ollessa parempi arkkipiispa on tavannut yhteiskunnallisia
vaikuttajia kahden kesken tai pienissä ryhmissä. Useimmiten yhteydet
on toteutettu verkossa. Kanslia on avustanut tapaamisen valmisteluissa ja
toteuttamisissa.
Strategiset painopisteet
6) Arkkipiispa on saanut toimintaympäristön muutoksiin liittyen tietoa
erityisesti Kirkon tutkimuskeskuksesta ja Kirkon viestinnästä. Kanslia on
kerännyt sitä myös muista lähteistä, esimerkiksi erilaisista verkostoista ja
asiantuntijoilta.
Kirkon johdon ja hallinnon eri toimijoiden joustava ja ajantasainen
tiedonkulku on edelleen tärkeä kehittämisalue. Erityisesti kriisiaikana on
ollut tärkeää, että arkkipiispan ja muiden kirkon toimijoiden yhteistyö on
ollut sujuvaa.
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Kanslian muu toiminta vuonna 2020
Poikkeuslain voimassa ollessa arkkipiispa johti kirkon viestintää. Kanslia on
tukenut arkkipiispaa siinä ja muissa pandemiaan liittyvissä tehtävissä, esimerkiksi seurakuntien ohjeistamisessa ja yhteydenpidossa viranomaisten kanssa.
Arkkipiispan osallistumiset kansainvälisiin kokouksiin tai tapaamisiin ovat
peruuntuneet tai siirtyneet. Samoin on käynyt kotimaisten yleisötapahtumien
ja tapaamisten osalta. Vastaavasti on panostettu etätyöskentelyyn ja -tapaamisiin
sekä viestintätekniikan laajempaan hyödyntämiseen.
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4.13 Kirkon palvelukeskus (Kipa)

Kaikki valmista Kipan asiakaspäivien 2020 ruotsinkieliseen verkkoseminaaripäivään. Kuvassa Johanna Inkamo (vasemmalla) ja Marika Tauriainen.
Kuva: Päivi Toivola
Erillisyksikön perustehtävän kuvaus
Kirkon palvelukeskus (Kipa) on Kirkkohallituksen erillisyksikkö, jonka tehtävänä on tuottaa kaikille Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntatalouksille, hiippakunnille, Kirkon keskusrahastolle ja Kirkon eläkerahastolle keskitetysti kirkkojärjestyksessä määritellyt henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut.
Palvelukeskus tuottaa edellä mainituille yksiköille palkanlaskennan, kirjanpidon, ostojen ja myyntien käsittelyn sekä maksuliikenteen palveluja.
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TULOSKORTTI 2020
Kirkon palvelukeskus, Kipa
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Edunvalvonta ja

Kirkon palvelukeskuksen asia-

Kehitämme Kirkon palvelukes-

1) Asiakaskohtaiset suoritemää-

vaikuttaminen

kasviestintä on ajantasaista ja

kuksen asiakaskohtaiset suorite-

räraportit ovat valmiit kuukausit-

tehokasta.

määräraportit kaikille asiakkaille. tain lähetettäviksi.
Uudistamme Kirkon palvelukes-

2) Kumppani-uutiskirje uu-

kuksen asiakasviestintää nykyistä distetaan sisältämään yleiset
ajantasaisemmaksi, tehokkaam-

informaatiot ja yhteyshenkilöoh-

maksi ja vaikuttavammaksi.

jeistukset eriytetään omaan viestintäkanavaan, esim. Akkunaan.

Seurakuntien toimin-

Seurakuntatalouksien yhte-

Tarjoamme säännöllisiä kou-

3) Seurakuntatalouksien yhteys-

nan kehittäminen ja

yshenkilöille on ajantasaista

lutuksia seurakuntatalouksien

henkilöiden koulutustarjonta on

tukeminen

koulutusta tarjolla.

yhteyshenkilöille.

intrassa valittavana.

Palvelukeskuksen palvelupyyntö- Tehostamme palvelupyyntöjen

4) Palvelupyynnöille on määri-

jen käsittely on laadukkaampaa.

telty tehokas käsittelyprosessi ja

hallinnointia.

tavoiteratkaisuajat.
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Arvio

TULOSKORTTI 2020
Kirkon palvelukeskus, Kipa
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Järjestelmien käytettävyys on

Tunnistamme käytettävyyteen

5) Tunnistetuista käytettävyys-

parantunut.

liittyviä järjestelmien kehitystar-

parannuksista tärkeimmät ovat

peita yhdessä asiakastyöryhmi-

määriteltyinä ja toteutettuina

en kanssa ja toteutamme niitä

palvelukeskuksen taloudelliset

yhdessä järjestelmätoimittajien

puitteet huomioiden.

Arvio

kanssa.
Yleisimmät palvelulaajennukset

Järjestämme infotilaisuuksia

6) Palvelulaajennuksien tuotot

ovat tarjolla kaikille asiakkail-

yleisesti tarjolla olevista palvelu-

ovat nousseet 20 % edellisvuo-

lemme.

laajennuksista.

teen verrattuna.

Koko kirkon yhteiset

Palvelukeskuksen toiminta on

Kehitämme ja tehostamme pal-

7) Palvelukeskuksen jokaiselle

tehtävät

tehokasta.

veluprosessejamme.

pääprosessille on tehty yksi
Lean-kehitysprojekti.

Mittaamme palvelukeskuksen

8) Palvelukeskuksen peruspro-

tehokkuuden kehitystä.

sessien toiminnoille on käytössä
tehokkuusmittarit.
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TULOSKORTTI 2020
Kirkon palvelukeskus, Kipa
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Vertaamme palvelukeskuksen

9) Palvelukeskuksen toimintaa

toimintaa muihin palvelukeskuk-

on verrattu kahteen palvelukes-

siin ja tunnistamme niiden hyviä

kukseen ja tunnistetuista hyvistä

käytäntöjä.

käytänteistä on valittu soveltuvimmat toteutettaviksi.

Kilpailutuksien kautta mahdolli-

Tuemme seurakuntatalouksia

10) Seurakuntatalouksien

sesti hankitut uudet palvelukes-

mahdollisten uusien järjestelmi-

yhteyshenkilöt on koulutettu

kuksen järjestelmät on otettu

en käyttöönotossa.

käyttämään mahdollisia uusia

käyttöön.
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järjestelmiä.

Arvio

Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Kirkon palvelukeskuksessa on kehitetty laskutusaineiston pohjalta muodostettavat asiakaskohtaiset suoritemääräraportit, jotka toimitetaan kuukausittain palvelukeskuslaskutuksen yhteydessä Satama-palvelun kautta kaikille
palvelukeskuksen asiakkaille. Asiakkaan yhteyshenkilöt voivat itse hallinnoida, keille kaikille seurakuntataloudesta annetaan lukuoikeudet kyseisiin
raportteihin.
2) Asiakasviestintää on kehitetty kokoamalla asiakkaille lähetettävään Kumppani-uutiskirjeeseen säännöllisesti seurakuntatalouksiin yleisesti informoitavat asiat sisältäen myös yhteyshenkilöille kohdennettua informaatiota. Kumppani-uutiskirje lähetetään kuusi kertaa vuodessa sähköpostitse
yhteyshenkilöille ja on sen lisäksi luettavissa myös Akkunassa ja Sakastissa.
Akkunaan on myös eriytetty ohjeistuksen osalta “Yhteyshenkilöt”-kansio,
johon tallennetaan yhteyshenkilöiden työssään tarvitsemaa informaatiota.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
3) Seurakuntatalouksien yhteyshenkilöiden koulutuksien suunnittelu on
edennyt ja erityisesti on selvitetty uusia toteutusvaihtoehtoja, joita on jo
osin kokeiltu mm. asiakaspäivien yhteydessä. Koulutuksia on järjestetty
lähinnä seurakuntien erillisten pyyntöjen tai tarpeiden mukaisesti sekä
tarvittaessa yhteisesti kaikille seurakuntatalouksille. Säännöllisten koulutuksien osalta on tehty koulutussuunnitelma, mutta sen toteuttaminen on
vielä kesken.
4) Vuonna 2020 vaihtui Kirkon palvelukeskuksen käytössä oleva palvelupyyntöjärjestelmä. Uudessa palvelupyyntöjärjestelmässä kehitettiin
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palvelupyyntöjen hallinnointia tehokkaammaksi. Uuteen palvelupyyntöjärjestelmään on myös määritelty tavoiteratkaisuajat Kirkon palvelukeskukselle tehdyille palvelupyynnöille. Kirkon palvelukeskuksen vastausta
odottavien palvelupyyntöjen määrä onkin vähentynyt selkeästi aikaisempaan verrattuna.
5) Tunnistettuja ja asiakastyöryhmän priorisoimia kehityskohteita on toteutettu yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa. Kirjanpidon osalta on muun
muassa työstetty mahdollisuutta muuttaa kirjattua muistiotositetta Kipan
Akkunassa. Ostolaskujen kierrätyksen osalta on esimerkiksi parannettu
ostolaskujen nimiohjausta. Myyntilaskutuksen osalta on muun muassa
toteutettu laskun kuvan arkistokappaleen muodostaminen Kipan järjestelmään. Lisäksi on otettu käyttöön Kirjurin virkatodistuksen lähetyksen
laskuliittymä sekä vuoden 2020 tilikarttauudistus, kehitetty Kansallisen
tulorekisterin käyttöönottoon liittyviä toiminnallisuuksia ja toteutettu seurakuntaliitoksista eri järjestelmiin aiheutuneet muutostarpeet.
6) Kirkon palvelukeskus on mm. asiakaspäivillä informoinut seurakuntatalouksille tarjoamistaan palvelulaajennoksista. Lisäksi useat seurakuntataloudet
ovat avoimesti kertoneet kokemuksistaan Kirkon palvelukeskukselta ostamistaan palvelulaajennuksista muille seurakuntatalouksille. Kirkon palvelukeskus onkin tuottanut laajempia palveluja aiempaa useammalle seurakunnalle, mutta niihin liittyvän osaamisen lisääntyessä laajempien palvelujen
tuottamiseen käytetty aika ja sitä kautta muodostuvat palvelulaajennuksien
tuotot ovat monilta osin jopa vähentyneet.
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Koko kirkon yhteiset tehtävät
7) Kirkon palvelukeskuksen toimintaa tehostetaan jatkuvasti pienin askelin esimerkiksi prosesseja ja toimintatapoja kehittämällä sekä manuaalisia
toimintoja ja työvaiheita automatisoimalla ja robotisoimalla. Talous- ja
palkkahallinnossa on automatisoitu aiemmin manuaalisia työtehtäviä järjestelmäkehityksien avulla. Lisäksi talous- ja palkkahallinnon prosesseihin
on edelleen kehitetty robotiikkaa ja näin on saatu tehostettua toimintaa ja
parannettua seurakuntatalouksille näkyvää palvelulaatua. Prosessien kehittämisessä on käytetty mm. Lean-menetelmää, jota hyödyntäen vuonna
2020 tehtiin talous- ja palkkahallintoon yhdet prosessinkehitysprojektit.
Lisäksi palkkahallinnossa kehitettiin toimintaa vuonna 2020 tekemällä
työnorganisoinnin muutos ketterän työn mallia mukailemalla.
8) Palvelukeskuksen tehokkuutta mitataan useilla erilaisilla tehokkuusmittareilla. Palkanlaskennassa tehokkuusmittarina on käytössä palkka- ja palkkiolaskelmien määrä suhteessa käytettyyn työaikaan. Kirjanpidossa seurataan
manuaalisesti kirjattujen muistiotositteiden määriä henkilöittäin ja asiakkaittain. Ostoreskontrassa seurataan henkilöittäin käsiteltyjen ostolaskujen
määriä ja ostolaskujen kiertoaikoja. Myyntireskontrassa seurataan manuaalisesti käsiteltävien viitesuoritusten määriä henkilöittäin ja seurakuntatalouksittain.
9) Kirkon palvelukeskuksessa on pyritty vertailemaan omaa toimintaa muihin
palvelukeskuksiin ja sitä kautta tunnistamaan muiden palvelukeskuksien
hyviä käytäntöjä toteutettaviksi soveltuvin osin Kirkon palvelukeskuksen
omaan toimintaan. Sarastian kanssa on ollut säännöllisiä palavereja, joissa
henkilöstö- ja taloushallinnon toimintoja ja toimintatapoja on vertailtu
keskenään. Sen lisäksi Monetran kanssa on ollut kertaluonteinen tapaaminen sekä tiedonvaihtoa liittyen eri toimintoihin ja prosesseihin. Myös
Palkeiden kanssa on ollut rooleihin ja prosesseihin liittyvää rajattua tietojen
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vaihtoa. Toiset palvelukeskukset eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti ole olleet
valmiita jakamaan niin tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa, että niiden pohjalta olisi voinut tehdä faktapohjaisia parannuksia Kirkon palvelukeskuksen
oman toiminnan toteutukseen.
10) Kirkon palvelukeskuksessa päivitettiin maksuliikenneohjelma uuteen Analyste Banking SaaS –versioon vuoden 2020 aikana. Käyttöönottoprojektissa
selvitettiin ratkaisuun tarvittavat määritykset, perustettiin käyttöympäristö,
siirrettiin tiedot vanhasta järjestelmästä sekä koulutettiin seurakuntien
yhteyshenkilöt sekä suomen että ruotsin kielellä. Lisäksi Kirkon keskusrahastossa kilpailutettiin uusi Service Desk -palvelupyyntöjärjestelmä, joka
otettiin Kirkon palvelukeskuksessa käyttöön lokakuussa 2020. Käyttöönottoprojektissa selvitettiin ja toteutettiin tarvittavat määrittely, testattiin järjestelmän tekninen toimivuus, siirrettiin tiedot vanhasta järjestelmästä sekä
järjestettiin seurakuntatalouksien yhteyshenkilöille koulutukset ja käytön
tuki suomen ja ruotsin kielellä.
Palvelukeskuksen muu toiminta vuonna 2020
Vuoden 2020 aikana koronaviruksen leviäminen Suomeen näkyi myös Kirkon
palvelukeskuksen arjessa. Maaliskuun puolessa välissä Kirkon palvelukeskuksen kaikki työntekijät siirtyivät etätyöskentelyyn, josta kevään ja kesän aikana
rajattu määrä henkilöitä on siirtynyt työskentelemään takaisin Kirkon palvelukeskuksen toimitiloihin ohjeistuksen mukaisia turvavälejä noudattaen. Pääosin
etätyönä toteutettava palvelutuotanto on kuitenkin toiminut nopealla aikataululla toteutetuista poikkeusjärjestelyistä huolimatta onnistuneesti.
Koronarajoitteiden vuoksi asiakaspäivät järjestettiin ensimmäistä kertaa
verkkoseminaarina, joka sai asiakkailta hyvän vastaanoton. Verkkoseminaariin
osallistui yhteensä 427 henkilöä 186 seurakuntataloudesta. Palautteissa koettiin
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hyväksi, että asiakaspäivät järjestettiin koronasta huolimatta ja että asiakaspäiville ei tarvinnut matkustaa. Järjestelyjen osalta haasteita aiheuttivat tekniset asiat kuten verkkoseminaarin osallistujamäärärajoitukset ja nauhoitukset.
Asiakaspäivien esitysmateriaalit ovat kaikkien asiakkaiden katsottavissa jälkikäteenkin. Palautteissa toivottiin myös toisten asiakkaiden tapaamisia, eli tulevilla
asiakaspäivillä voidaan mahdollisesti hyödyntää sekä verkkoseminaaria että paikan päällä tapahtuvaa toimintaa.
Vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä myös Kirkon palvelukeskuksen hinnastoa uudistettiin vuodelle 2021. Uusi hinnasto rakennettiin
samoille periaatteille kuin voimassa ollut aiempi hinnasto. Palvelukeskushinnaston tuotteiden yksikköhintoja kuitenkin tarkistettiin palvelukeskuksen viimeaikaisimpien työaikaseurantojen todellisten työaikatoteumien sekä järjestelmätoimittajien ja alihankkijoiden hinnanmuutosten pohjalta. Suurimpia muutoksia
olivat paperisten tositteiden yksikköhintojen merkittävä nousu sekä vastaavien
sähköisten tositteiden yksikköhintojen merkittävä lasku.
Vuonna 2020 Kirkon palvelukeskukseen perustettiin kaksi uutta virkaa –
asiakkuuspäällikön virka sekä hallintopäällikön virka. Perustetut virat liittyivät
Kirkon palvelukeskuksen virkajärjestelyihin sekä tehtävänkuvien uudelleen määrittelyihin Kirkon palvelukeskuksen pitkäaikaisen asiakaspalvelupäällikön siirtyessä kesällä 2020 pois työelämästä. Syksyn aikana käynnistettiin hakuprosessit
uusiin virkoihin, joiden täytön myötä Kirkon palvelukeskuksella on paremmat
valmiudet hoitaa asiakkuuksiaan ja huolehtia julkishallinnon määrämuotojen
mukaisesta laadukkaasta toiminnasta.
Kirkkohallituksessa on työstetty koko kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon
tietojärjestelmien kehittämiseen tähtäävää Kipa2-hanketta. Alkuvuodesta 2020
toteutettiin Kirkkohallituksen koordinoimana Kipa2-hankkeeseen liittyvä esiselvitystyö, johon osallistui myös Kirkon palvelukeskuksen asiantuntijoita ja esimiehiä. Selvitystyön pohjalta on edetty hankkeen toimeenpanosuunnitteluun ja
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resursointiin. Käynnistetty hankekokonaisuus on useamman vuoden mittainen
ja sen odotetaan tuovan parannuksia nykyisin kirkon käytössä oleviin talous- ja
henkilöstöhallinnon prosesseihin ja niitä tukeviin ohjelmistoratkaisuihin.
Asiakkaiden sekä Kirkon palvelukeskuksen asiantuntijoista koostuvan työryhmän kanssa pilotoitiin projektimuotoisesti Lean- ja ketterien periaatteiden
mukaista yhteistyömallia prosessien kehittämisessä. Osto- ja myyntilaskujen
välityspalvelun kilpailutukseen liittyen käytiin kyseiset prosessit läpi yhteistyössä
asiakkaiden kanssa järjestelmäkilpailutukseen liittyvien prosessivaatimuksien
tunnistamiseksi. Projektissa pilotoitiin konsulttien vetämää Lean-menetelmän
mukaista ketterää työskentelytapaa yhdessä seurakuntatalouksien edustajien
kanssa. Uusi työskentelytapa koettiin hyväksi malliksi tehdä kehitysyhteistyötä
Kirkon palvelukeskuksen ja asiakkaiden kesken.
Vuoden 2020 lopussa tapahtuviin seurakuntaliitoksiin valmistauduttiin
yhdessä asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Seurakuntaliitosprojektissa tarkennettiin asiakkaiden kanssa tarvittavat muutokset ja toteutettiin muutokset
järjestelmätoimittajan kanssa järjestelmiin. Vuoden vaihteessa toteutettiin tarvittavat tietojen siirrot sekä käyttöoikeuksiin liittyvät muutokset, jotta seurakuntaliitoksien mukainen toiminta oli mahdollista aloittaa tammikuusta 2021
alkaen.
Kirkon palvelukeskus tekee tiivistä yhteistyötä Oulussa toimivien liiketalouden oppilaitosten kanssa. Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK) järjesti
Tuuni20-opiskelijatapahtuman ja Oulun seudun ammattiopisto (OSAO) järjesti GoDo-messutapahtuman, joihin Kirkon palvelukeskus osallistui markkinoiden palvelukeskuksen työssäoppimispaikkoja ja mahdollisia tulevia työpaikkoja. Kirkon palvelukeskuksen eri prosesseissa käy työharjoittelussa vuosittain
10–15 opiskelijaa.
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5

KIRKON YHTEINEN TOIMINTA:
HIIPPAKUNNALLINEN TOIMINTA

Piispa Bo-Göran Åstrand avasi ovet piispantaloon strategian hengessä.
Kuva: Aarne Ormio
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5.1

Turun arkkihiippakunta

Miten yksikön toiminta tukee kirkon strategian toteutumista
Turun tuomiokapituli tukee uskon ja rakkauden toteutumista seurakuntien ja
seurakuntayhtymien kumppanina arkkihiippakunnan alueella.
Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa
Vuosi 2020 oli 744. toimintavuosi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin
historiassa. Piispa Kaarlo Kalliala ja arkkipiispa Tapio Luoma toimittivat kaksi
pappisvihkimystä, joissa vihittiin yhteensä seitsemän pappia (2019/6, 2018/12,
2017/4). Kevään vihkimys toteutui tiukkojen kokoontumisrajoitusten aikana,
eikä siinä sen vuoksi ollut diakonian virkaan vihittäviä. Marraskuun vihkimyksessä vihittiin diakonian virkaan kolme henkilöä (2019/11, 2018/5, 2017/6).
Hiippakunnassa uudistettiin piispantarkastusta, ja piispa Kalliala toimitti piispantarkastuksen Keski-Porin seurakunnassa ja Porin seurakuntayhtymässä ja
arkkipiispa Martin seurakunnassa. Edellä mainittujen toimiensa lisäksi piispat
ovat pitäneet hengellisiä aamupäiviä rovastikunnissa sekä osallistuneet luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden tapaamisiin, olleet näkyvästi läsnä
mediassa ja hiippakunnallisessa viestinnässä sekä Turun tuomiokirkon jumalanpalveluselämässä.
Arkkihiippakuntaan kuului vuonna 2020 Varsinais-Suomen ja Satakunnan
alueilla 51 seurakuntaa. Seurakunnista muodostui viisi rovastikuntaa: Turun,
Paimion, Nousiaisten, Ala-Satakunnan ja Porin rovastikunnat. Piispa Kaarlo
Kallialan vastuulle kuuluivat Porin, Ala-Satakunnan, Nousiaisten ja Paimion
rovastikuntien seurakunnat (42) ja arkkipiispa Tapio Luoman vastuulla olivat
Turun tuomiorovastikunnan seurakunnat (9). Kirkkoon kuului alueen ihmisistä
70,8 prosenttia (472 861 vuonna 2020).
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Vuonna 2020 hiippakunnan alueella tehtiin kaksi seurakuntaliitosta. Auran
seurakunta liittyi Liedon seurakuntaan ja Lavian seurakunta Noormarkun seurakuntaan. Molemmat seurakuntajaon muutokset tulevat voimaan 1.1.2021.
Tehtävänsä toteuttamiseksi tuomiokapituli ohjaa, neuvoo, päättää, viestii,
valmentaa ja tukee. Tuomiokapitulia johti piispa Kaarlo Kalliala ja työ tuomiokapitulissa jakautui seuraaviin yksiköihin: piispan kanslia, hallinto, kehittäminen ja viestintä. Lisäksi tuomiokapitulissa työskentelivät kuurojenpappi ja
vankiladiakoni.
Tuomiokapitulin kollegio hoiti yhdessä piispojen kanssa hiippakunnan hallintoa. Hiippakuntavaltuusto kokoontui kaksi kertaa. Hiippakunnassa toimivat
ympäristötyötä ja kulttuuriperintötyötä edistävät työryhmät.
Henkilöstö
Arkkihiippakunnan henkilöstöön kuuluivat piispa ja arkkipiispa sekä 15 viranhaltijaa ja työntekijää, jotka työskentelivät piispan alaisuudessa. Arkkipiispan
viranhoidon tukena oli lisäksi arkkipiispan kanslian henkilökunta, joka kuuluu
Kirkkohallituksen henkilöstöön. Tuomiokapitulin henkilöstöön liittyi uutena
pyhiinvaellusprojektipäällikkö. Piispa saavutti syksyllä eroamisiän.
Arvio keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet 2020
Toimintakulttuurin muutoksen tukeminen
A. Realismin ja toivon ottaminen todesta ja laaja-alaisesti sekä muutoksen tuki
erityisesti seuraavilla osa-alueilla:
1. kaste ja seurakunnan jäsenyys
2. jumalanpalveluselämä ja kirkkotilat
3. osallisuus ja vapaaehtoisuus
B. Muutoksen edellyttämän strategisen johtamisen ja viestinnän tukeminen
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Keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2020
Tuomiokapitulin työn toiminnalliset tavoitteet oli tehty normaalivuodelle,
mutta vuosi 2020 jää historiaan koronapandemian vuoksi. Pandemia vaikutti
voimakkaasti niin tuomiokapitulin kuin hiippakunnan seurakuntien elämään.
Tuomiokapitulissa työskenteli varautumisryhmä, ja poikkeusaika tiivisti tuomiokapitulin yhteyksiä alueen viranomaisverkostoihin. Varautumisryhmä
seurasi tiiviisti sekä valtiovallan, Aluehallintoviraston että Kirkkohallituksen
ohjeistuksia pandemian suhteen. Varautumisryhmä tiedotti ja ohjeisti seurakuntia tilanteen vaikutuksista seurakuntien toimintaan sekä kokosi säännöllisesti
yhteen lääninrovastit ja kirkkoherroja etäyhteyksin. Tuomiokapitulin aiemmat
panostukset viestintään mahdollistivat onnistumisen myös poikkeuksellisena
aikana. Varautumisryhmään kuuluivat piispa, piispan erityisavustaja, lakimiesasessori, hiippakuntadekaani ja hiippakuntapastori.
Tuomiokapitulin työntekijät toimivat seurakuntien työntekijöiden tukena
muutoksen keskellä. Monet koulutukset ja kokoontumiset siirtyivät verkkoon.
Työntekijöitä, työyhteisöjä, esimiehiä ja työaloja tuettiin yhteisten ajankohtaisviestien, kahdenkeskisen vuorovaikutuksen ja verkkotilaisuuksien kautta, joissa
painotuksina olivat muun muassa muutos, työhyvinvoinnin tuki, työn painopisteet ja korona-ajan ohjeistukset.
Toiseksi vuonna 2020 alkoi koko kirkon ja Turun kaupungin yhteinen
pyhiinvaellushanke. Hankkeen projektipäällikkönä aloitti Annastiina Papinaho. Kolmivuotisen (2020–2022) pyhiinvaellushankkeen tehtävänä on tehdä
pyhiinvaelluksia tunnetuksi Suomessa sekä perustaa Turkuun vuonna 2021
Suomen ensimmäinen pyhiinvaelluskeskus. Tämän lisäksi keskeisinä tehtävinä
on tukea pyhiinvaellusverkostoja ja -yhteisöjä sekä luoda uusia, viestiä erilaisista pyhiinvaelluksista ja pyhiinvaellusreiteistä niin paikallisesti, kansallisesti
kuin kansainvälisestikin sekä koota yhteen pyhiinvaeltajien tarvitsemat palvelut
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kattavaksi palvelukonseptiksi. Turun kaupungin ja koko kirkon yhteistyöhankkeessa korostuu verkostoyhteistyö ja viestintä. Yhteistyöhanke nivoo yhteen
useita eri pyhiinvaellusverkostoja, yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, palvelutuottajia, Turun kaupungin sekä kirkon eri toimijoita.
Kolmanneksi Turun arkkihiippakunnassa toteutettiin vuonna 2020 piispanvaali. Piispa vaihtuu 1.2.2021, kun Kaarlo Kalliala jää eläkkeelle ja Mari
Leppänen aloittaa Turun arkkihiippakunnan piispan virassa. Piispanvaali työllisti erityisesti tuomiokapitulin hallintoa ja viestintää. Arkkihiippakunta järjesti
vaalipaneelit Turussa ja Porissa ja nosti sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuillaan tietoa myös muiden tahojen järjestämistä paneeleista, johon kaikki neljä
ehdokasta osallistuivat. Piispanvaali näkyi paljon mediassa syksyllä 2020. Vaalin
viestinnässä tehtiin tiivistä yhteistyötä Kirkon viestinnän kanssa.
Tuomiokapitulin työn yhteisenä painopisteenä vuonna 2020 oli realismin
ja toivon ottaminen todesta laaja-alaisesti sekä muutoksen tuki. Tämä näkyi
tuomiokapitulin työssä erityisesti Realismi ja toivo -hankkeen kautta, jota
toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kahdeksantoista hankeseurakunnan kanssa.
Hanketta koordinoi hiippakuntasihteeri Minna Törrönen.
Kaksivuotisen hankkeen käynnistyessä osa seurakunnista oli työssään jo
pitkällä, osa aloitti kehittämistyön hankkeen alkaessa. Hanke päätettiin jakaa
kolmeen osa-alueeseen, joiksi valikoitui jumalanpalveluselämän ja kirkkotilojen
monimuotoisen käytön kehittäminen, vapaaehtoisuuden vahvistaminen kaikessa
seurakunnan toiminnassa sekä osallisuus ja kaste. Käytännön työ ja kokeilut
tapahtuivat seurakunnissa, ja tuomiokapitulin rooli oli havahduttaa muutokseen, innostaa, tukea ja auttaa jaksamaan sekä jakaa tietoa hyvistä löydöistä.
Yhteistä tilannekuvaa rakennettiin erilaisissa hiippakunnan kokoontumisissa.
Tärkeänä pidettiin, että niin johtavilla viranhaltijoilla kuin luottamushenkilöillä
on yhteinen käsitys siitä, missä seurakunnissa nyt ollaan, jotta ymmärrämme,
mihin muutosta tarvitsemme, ja voimme sitä myös yhdessä johtaa.
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Realismin ja toivon jännitteessä rakensimme dialogista työotetta ja verkostomaista työskentelytapaa. Hankeseurakuntien kanssa olemme etsineet erilaisin
kokeiluin muutosta, jossa seurakuntien elämä avautuu ulospäin ja jossa tehdään
yhteistyötä alueen ihmisten verkostoissa ja yhteisöissä. Samaan aikaan vahvistimme kirkkotilojen monimuotoista käyttöä, jotta ne voivat toimia uudella
tavalla yhteisön keskuksina, kun osasta kiinteistöistä tullaan luopumaan. Vahvistimme toimintakulttuurin muutoksella seurakunnan työntekijän työidentiteettiä, jossa seurakuntalaisen vastuu työntekijän ammatillisen työn rinnalla
vahvistuu.
Kehittämistyön innostamiseksi, verkostoryhmien tutustumiseksi ja ideoiden
jakamiseksi järjestettiin verkostopäiviä ja työpajoja. Hankeseurakuntia tuettiin
myös muutoksen viestinnässä. Hankeseurakuntien toivon tekoja, muutoksen
tuloksia ja hyviä käytänteitä on nostettu näkyväksi koko arkkihiippakunnan
tavoittavassa viestinnässä. Hankkeen loppuraportti ilmestyy tammikuussa 2021
Kirkkohallituksen julkaisuna, ja se kuvailee kokeiluja ja löytöjä tarkemmin.
Tarinalliseen raporttiin on koottu hankeseurakuntien kehittämistyön kokemuskertomuksia ja videoita, ja se toimii esimerkkinä arkkihiippakunnalle ja kaikille
ev.lut. kirkon seurakunnille, kun ne suuntaavat toimintaansa kirkon Ovet auki
-strategian suuntaiseksi.
Projektimainen työskentelytapa oli uutta myös tuomiokapitulin työtavoissa.
Se tiivisti koko tuomiokapitulin yhteistä työnäkyä, asetti keskeiset tavoitteet
työlle ja vahvisti yhdessä kehittämistä seurakuntien kanssa. Kahden vuoden
matka synnytti monia oivalluksia, uusia alkuja, epäonnistuneita kokeiluja ja
muutokseen suostumista. Koronavuosi toi kaikkeen oman sävynsä. Niin tuomiokapitulissa kuin jokaisessa seurakunnassa oli pakko lyhyessä ajassa uudistua,
tehdä toisin, luopua ja kysyä, mihin meitä nyt erityisesti tarvitaan.
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5.2

Tampereen hiippakunta

Miten yksikön toiminta tukee kirkon strategian toteutumista
Tampereen hiippakunta vahvistaa ja tukee seurakuntia niiden hengellisen perustehtävän toteuttamisessa. Hiippakunta on seurakuntiensa kumppani nykyisyyden ja tulevaisuuden kysymyksissä. Se kutsuu tutkimaan muutoksen suuntaa
yhdessä ja rohkaisee luottamaan siihen, että ennakoimattomankin keskellä on
mahdollisuus löytää, kokeilla ja oppia siitä, mitä on olla kirkko tässä ajassa.
Samalla hiippakunnan toiminta nivoutuu piispan kaitsentatehtävän ympärille.
Toimintatavoissaan vuonna 2020 Tampereen hiippakunta liittyi kirkon edelliseen ja nykyiseen strategiaan rakentamalla seurakuntiensa kanssa yhdessä verkostoja, joissa kohdataan ja avataan ovia.
Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa
Hiippakuntarajojen muutoksen myötä toimintaa rakennettiin vuonna 2020
entistä tietoisemmin Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maakuntien mukaan. Toiminnan jäsentäminen maakunnallisesti osoittautui tärkeäksi myös pandemian
myötä, kun yhteistyöstä sairaanhoitopiirien ja maakunnallisten pandemiaohjausryhmien kanssa tuli keskeistä. Toimintaympäristön muutoksena Covid19-pandemia ja poikkeusolojen voimaan tuleminen merkitsi lähes kaiken toiminnan siirtymistä verkkopohjaiseksi, tiivistynyttä verkostoyhteistyötä erityisesti
valmiuteen liittyvissä asioissa, piispojen yhteisten ohjeiden ja muun taustamateriaalin viestittämistä seurakuntien tueksi sekä verkkotapaamisia eri työntekijäryhmille johtamisen ja jaksamisen tueksi.
Pandemialla oli vaikutusta myös siihen, miten koulutusta, kokouksia ja verkostoyhteistyötä toteutettiin. Vuoden 2020 kirkollinen digiloikka toteutui myös
Tampereen hiippakunnan toiminnassa.
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Tampereen hiippakunnan näkökulmasta etätyöhön siirtyminen oli luontevaa, sillä suurin osa tuomiokapitulin työntekijöistä teki jo aiemmin monipaikkaista työtä. Pandemiatilanteessa työyhteisö loi rakenteet virtuaaliselle
kohtaamiselle ja työyhteisönä elämiselle ja henkilöstö pysyi toimintakykyisenä
voimia kuluttaneena vuonna. Vuonna 2020 tapahtuneiden henkilöstömuutosten jälkeen tuomiokapitulin henkilöstöön kuuluu piispa sekä hallinnon tiimissä
lakimiesasessori, notaari ja hallintosihteeri ja asiantuntijatiimissä hiippakuntadekaani, kaksi ohjauksen ja kehittämisen asiantuntijaa, viestinnän asiantuntija,
kansainvälisen työn asiantuntija sekä verkosto- ja kumppanuustyön asiantuntija.
Toimintaympäristön äkillisessä muutoksessa strategiana oli tarjota seurakunnille riittävä ohjaus pandemiatilanteeseen ja asiantuntijatukea ratkaisujen
tekemiseen sekä mahdollistaa muutostuki työnohjauksen, konsultoinnin sekä
vertaistapaamisten muodossa. Pandemian seurauksena kapitulin tehtäväalueista ohjaustyö korostui. Pandemia myös mahdollisti verkostoissa toimimisen
vahvistumisen uudella tavalla. Muuten tavoitteena oli sopeuttaa toimintasuunnitelmaa vallitsevaan tilanteeseen ja luoda edellytykset painopisteenä olevien
prosessien jatkumiselle vuosina 2021–2023.
Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020
Tavoite 1: Verkostot ja kumppanuudet
Arvio: Poikkeusaikana valmiusasioihin liittyvä verkostoituminen tapahtui
väistämättömänä ja tiiviinä yhteytenä niin kirkon sisällä kuin yhteiskunnassa
muutenkin. Länsi- ja Sisä-Suomen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston valmiustoimikuntien sekä Kanta-Hämeen turvallisuusfoorumin työskentelyyn osallistuminen liitti hiippakunnan työn osaksi alueidensa laajempia verkostoja.
Yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa toteutettiin koronatilanteeseen liittyviä verkkotilaisuuksia tueksi seurakuntien työlle. Pirkanmaan seurakuntien
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valmiuspäivä toteutettiin verkossa yhdessä pelastuslaitoksen, puolustusvoimien,
Kirkkohallituksen ja Tampereen seurakuntien kanssa.
Seurakuntien verkostoituvaa, dialogista toimintatapaa tuettiin erilaisten
Erätauko-keskustelujen ja niihin liittyvien valmisteluprosessien ja ohjaajakoulutuksen kautta. Kumppanina ja menetelmäkouluttajana kapitulin tiimille oli
Erätauko-säätiö. Näitä olivat esimerkiksi Kuolema-keskustelu YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikolla, poikkeusajan dialogit Tampereen
seurakuntien kanssa, Erätauko-dialogit hiippakunnan luottamushenkilöiden
neuvottelupäivässä Hämeenlinnassa sekä ilmastokumppanuusverkosto Toivon
kasvattajat.
Seurakuntien yhteiskunnallisen verkostoitumisen tueksi vuoden 2020 aikana
suunnitelluista rovastikuntafoorumeista kyettiin toteuttamaan ainoastaan
Hämeenkyrön rovastikunnan Osallisuusfoorumi. Rovastikuntafoorumien valmistelu kuitenkin jo itsessään synnytti ja vahvisti monia uusia verkostoja.
Hämeen alueen Luottamus-foorumin sekä Pirkanmaan ilmastojohtamisen
valmisteluista saatu kokemus osoitti luontevaksi sellaisen verkostojohtamisen
tavan, missä hiippakunta kutsuu kumppaneita yhteiskunnalliseen keskusteluun
yhdessä maakunnan ja muiden toimijoiden, kuten ELY-keskuksen ja Helsingin
yliopiston kanssa.
Alkuvuonna arvioitiin organisoitujen jumalanpalveluselämän kehittämistiimien tarvetta ja todettiin jumalanpalveluselämään liittyvien kokeilujen toteutuvan orgaanisesti. Olennaista on hyvien käytäntöjen saaminen laajempaan
käyttöön. Kanttorien työn tukemiseen etsittiin muotoa verkkotapaamisista.
Tavoite 2: Kapitulin ohjaustyö
Arvio: Uusimuotoinen piispantarkastus toteutettiin vuonna 2020 Ikaalisten,
Hausjärven ja Riihimäen seurakunnissa. Uusien seurakuntien vastaanottamiseen liittyvät piispan messut sekä seurakunnan tapaamiset toteutettiin kaikissa
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uusissa seurakunnissa ja lisäksi niissä toteutettiin kapitulin tutustumisbrunsseja,
vallitsevan korontilanteen mukaan joko fyysisinä tai verkossa tapahtuvina. Erilaisten tulevaisuuskeskustelujen myötä yhteistyö muotoutui luontevaksi.
Moniammatillinen uusien työntekijöiden valmennus toteutettiin kuluneen
vuoden aikana totutusti kaksi kertaa. Vuonna 2020 toteutettiin moniammatillinen Johtamisen perusteet -koulutus osana kirkon uudistunutta johtamiskoulutusta. Yhdessä arkkihiippakunnan kanssa aloitettiin kuluneen vuoden aikana
myös uusimuotoinen Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle.
Työntekijöiden muutosjoustavuuden vahvistamiseksi tarjottiin aktiivisesti
ohjausta: esihenkilöille tarkoitettuja avoimia työnohjausryhmiä (Tampereen
seurakuntien kanssa), teemapohjaisia työnohjauksia sekä tiimityönohjauksia,
johtoryhmäsparrausta ja erilaisia työyhteisön tueksi tarjottuja työskentelyjä.
Työnohjaajien työhön tarjottiin edelleen työnohjauksen työnohjausta.
Syksyllä toteutettiin hiippakunnan työnohjaajien neuvottelupäivä Sääksmäen
Pappilanniemessä.
Kuluneen vuoden merkittäviä oppimiskokemuksia kapitulin tiimissä oli verkossa tapahtuva ohjaustyö.
Tavoitteeksi asetettu seurakuntalaisten toimijuuden vahvistaminen jäi kuluneena vuonna saavuttamatta. Poikkeusolojen tiukat rajoitukset olivat haaste,
jota olisi pitänyt aktiivisemmin ajatella myös osallisuuden näkökulmasta ja
tuoda tukea siihen, miten seurakuntalaistoimijuutta voidaan myös poikkeusoloissa vahvistaa. Poikkeuksena voitaneen mainita Turun arkkihiippakunnan,
Tampereen hiippakunnan ja Hengen uudistuksen toteuttama yhteisövalmennus, jossa oli mukana viisi tiimiä Tampereen hiippakunnan seurakunnista ja
vahva seurakuntalaistoimijuus.
Seurakuntalaisten vastuuta ja aktiivisuutta esiin nostava, hiippakuntavaltuuston myöntämä Kasvun verso -palkinto jaettiin vuonna 2020 ensimmäistä
kertaa. Palkintoa haki kahdeksan erilaista hanketta tai toimintamuotoa. Kasvun
verso -palkinto jaetaan jatkossa vuosittain.
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Tavoite 3: Kirkon energia- ja ilmastostrategia
Arvio: Vuonna 2020 ympäristötietoutta pyrittiin rakentamaan erilaisissa
verkostoissa ja kumppanuuksissa, joita olivat seurakuntien lisäksi esimerkiksi
Ekokumppanit, Pirkanmaan maakunta, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan
ympäristökasvatuksen yhteistyöverkosto, Helsingin yliopisto, Metsäkeskus ja
LUKE. Merkittävimpänä ilmastokumppanuuden ilmentymänä oli ilmastojohtamisen aamupäivään tähdännyt suunnitteluprosessi.
Vuoden 2020 hiippakunnallinen ympäristöpäivä järjestettiin verkossa.
Ympäristödiplomeja seurakunnissa haettiin vuonna 2020 neljä (yksi seurakuntayhtymälle), joten tavoite jokaisen seurakunnan ympäristödiplomista on siis
saavuttamatta ja vaatii tulevina vuosina paljon sekä ilmastostrategian viestinnältä että konkreettiselta seurakunnille tarjottavalta tuelta.
Kapitulin oman toimintamallin ekologisuuteen vaikutti kuluneena vuonna
matkustamisen radikaali vähentyminen. Toimitilaratkaisu on jo aiemmin ollut
ekologinen. Tavoite omasta ympäristödiplomista jäi toimintavuonna saavuttamatta, sillä hankintaohje ja ympäristökasvatussuunnitelma eivät ehtineet
valmistua. Myös ilmastotavoitteiden toteutumista seurakuntien kiinteistöstrategioissa on kannustettava paremmin tulevina vuosina.
Vuonna 2020 ilmastotyö liitettiin omana työalueena osaksi yhden asiantuntijan tehtävänkuvaa, mikä oli merkittävää verkostojen rakentamisessa ja
yhteistyön syntymisessä sekä ilmastotyön suunnitelmallisessa kehittämisessä.
Vuosi 2020 merkitsi siten paitsi digi- myös ilmastoasioiden loikkaa Tampereen
hiippakunnalle.
Tavoite 4: Kapitulin työn arviointi ja oppimistavoite
Arvio: Vuoropuhelun osalta vuosi 2020 tarkoitti kaikessa erikoisuudessaan
tiivistä yhteyttä seurakuntiin. Yksisuuntaisen viestinnän vastapainoksi kapitulin
tiimi oli henkilökohtaisesti vuoropuhelussa liittyen seurakuntien tilanteeseen.
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Seurakuntien työn tukemiseksi järjestettiin vuoden aikana aktiivisesti
Teams-pohjaisia tapaamisia, joissa oli mahdollisuus keskustella, kysellä ja saada
asiantuntijoiden näkökulmia työhön liittyvien ratkaisujen tueksi. Esimerkiksi
diakoniatyössä toteutui yhteensä 13 ohjattua verkkotapaamista sekä jaksamisen
tukemiseksi ”Taas Henki kulkee” -päivä Sääksmäen Pappilanniemessä. Hautaustoimen työntekijöiden tapaamisia järjestettiin viisi ja henkilöstöhallinnon
tapaamisia kaksi. Seurakuntien viestintää hoitaville verkkotapaamisia ja koulutusta järjestettiin viisi kertaa, kanttoreille neljä, kirkkoherroille rovastikunnittain
tapaamiset keväällä ja syksyllä sekä kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden kokous
syksyllä.
Leirikesän alla toteutetuilla terveydenhuollon kyselytunneilla oli ratkaiseva
merkitys sille, että Tampereen hiippakunnassa ei juuri peruttu leiririppikouluja
tai siirretty niitä toisiin ajankohtiin, mikä oli hyvä ratkaisu.
Kapitulin työn arviointi- ja oppimistavoite jäi osin myös odottamaan toteutumistaan. Kun vuoden aikana seurakunnille osoitettujen kyselyjen fokuksessa
oli koronapandemiaan liittyvä toimintaympäristön arviointi, kapitulin kumppanuuden arviointi jäi toteutettavaksi myöhemmin. Myös dialogisuuden arviointia on edelleen opeteltava. Vuosi 2020 kuitenkin osoittautui kuitenkin varsin
merkitykselliseksi kapitulin yhteisen työn, oppimisen ja arvioinnin kannalta.
Vuoden aikana omaksutut vuorovaikutuksen tavat palvelevat yhteistä työn
kehittämistä.
Tarkempi arviointi ks. taulukko alla.
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TULOSKORTTI 2020
Tampereen hiippakunta
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Verkostot ja

Verkostojohtaminen ja verkos-

Vahvistamme konsulttien roolia

Alueelliset konsulttiverkostot

kumppanuudet

totyö on luonteva toimintatapa

verkostotyössä.

toimivat.

kapitulin ja seurakuntien toimin-

Opimme verkostojohtamista

Brunssien osallistujamäärä.

nassa.

johtamisbrunsseilla.

Arvio

Kehitämme johtamisvalmennus- Työyhteisön Peili ja Kirkollisen
ta ja johtamiskoulutusta (uusi

johtamisen peili.

ylimmän johdon johtamiskoulutus).
Alueelliset kehittämispalvelujen

Organisoimme alueelliset juma-

Tiimien järjestämien ohjaustilan-

verkostot toimivat.

lanpalveluselämän kehittämis-

teiden määrä ja kattavuus.

tiimit.
Järjestämme alueellisia ver-

Verkostotapaamisten lukumäärä

kostotapaamisia ja foorumeita

ja osallistujamäärä.

(myös D-Areenat).
Kytkemme kirkollisia ja muita

Kumppaneiden määrä, yhteistyö-

alueen toimijoita kumppaneiksi. hankkeiden määrä ja kattavuus.
Rohkaisemme kokeiluihin.

Uusien kokeilujen määrä.
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TULOSKORTTI 2020
Tampereen hiippakunta
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Kapitulin ohjaustyö

Uusimuotoinen piispantarkastus

Hausjärven, Riihimäen ja Ikaalis- Piispantarkastusprosessin vaikut-

Mittarit

toimii.

ten pt-prosessit.

tavuuden arviointi.

Hiippakunnan uusien seurakun-

Piispan vierailut ja muut

Kumppanuuskysely.

tien vastaanottaminen ja kump-

yhteistyöneuvottelut Kihniön,

panuuden rakentaminen.

Parkanon, Virtain, Sastamalan ja
Punkalaitumen seurakunnissa.

Moniammatillisuus ja monialai-

UTV ja Johtamisen perusteet-

Osallistujamäärä ja moniamma-

suus vahvistuu.

koulutus moniammatillisena.

tillisuuden määrä.

Seurakuntalaisten toimijuus

Perustamme Kasvun Verso

Palkinnon hakemusten määrä ja

vahvistuu.

-palkinnon kannustaaksemme

laatu.

seurakuntalaisvastuuseen.
Työyhteisöjen jaksaminen ja

Resilienssityökalun levittäminen. Resilienssiprosessin toteutusten

muutosjousto vahvistuvat.

määrä ja kattavuus.
Lisäämme työyhteisökonsulttien Konsultaatioiden määrä.
käyttöä.
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Dialoginen työote ja ulospäin

Vahvistamme dialogiosaamista.

Uusi arviointityökalu.

suuntautuminen vahvistuvat.

Uskontojen lasisilta.

Osallistujamäärä ja edustavuus.

Arvio

TULOSKORTTI 2020
Tampereen hiippakunta
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Kirkon energia- ja

Kapitulin oma toimintamalli on

Kapitulin oma ympäristödiplomi. Auditoijan raportti.

ilmastostrategia

kestävän kehityksen mukainen.

Rakennamme ekotoimijoiden

Mittarit

Arvio

verkostotapaamisten määrä.

verkostoja.
Ympäristötietoisuus läpäisee seu- Aktivoimme seurakuntia hake-

Ympäristödiplomia valmistelevi-

rakuntien toiminnan ja talouden

maan ympäristödiplomia.

en seurakuntien määrä.

suunnittelun.

Järjestämme ilmasto- ja ympä-

koulutusten, konsultaatioiden ja

ristöajatteluun ohjaavia proses-

verkostotapaamisten määrä ja

seja, esim. Vihreä Lasisilta.

toimijoiden määrä.

Seurakunnat päivittävät kiinteis-

Organisoimme seurakuntien

Koonti seurakuntien kiinteistöst-

töstrategiansa ilmastotavoittei-

kiinteistötoimen asiantuntija-

rategioista.

den mukaisesti.

konsultointia.
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TULOSKORTTI 2020
Tampereen hiippakunta
Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Mittarit

Kapitulin työn

Vastaamme entistä paremmin

Arvioimme yhdessä seura-

Kyselyjen ja kerätyn palautteen

arviointi ja

seurakuntien tarpeisiin.

kuntien kanssa, mihin meitä

analysointi.

tarvitaan.

oppimistavoite

Hiippakunnan taloudellisten toi- Hiippakunnan talousarviokehys
mintaedellytysten turvaaminen.

on yhdenvertainen muiden hiippakuntien kanssa.

Toimintamallimme on

Mittaamme resurssiemme käy-

Matkakustannusten seuranta

ekologinen.

tön tehokkuutta.

Työajan seuranta.

Rakennamme entistä vahvemmin Suunnittelemme, toteutamme

Kumppaneiden ja verkostojen

kumppanuutta ja verkostoja.

määrä.

ja arvioimme kaikki prosessit
yhdessä kumppanien kanssa.

Vahvistamme vuoropuhelua.
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Kehitämme arviointityökalun

Palaute arviointityökalun käytet-

dialogisuuden mittaamiseen.

tävyydestä.

Arvio

5.3

Oulun hiippakunta

Miten yksikön toiminta tukee kirkon strategian toteutumista
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli rakentaa Kristuksen kirkkoa tukemalla
seurakuntien työntekijöitä ja vastuunkantajia tehtävässään.
Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa
Vuoden 2020 kahden ensimmäisen kuukauden jälkeen lähes kaikkea toimintaa
hiippakunnassa on leimannut pandemia, sen asettamiin rajoituksiin sopeutuminen ja uusien toimintatapojen etsiminen. Kokonaiskirkossa omaksuttiin nopeasti kriisiviestinnän malli, jossa piispojen ja kirkon keskushallinnon linjaukset
välitettiin hiippakuntien toimesta seurakunnille. Näin saatiin huomioitua koko
kirkon tason yhteiset toimintalinjaukset ja otettua huomioon hiippakuntien
paikalliset olosuhteet. Viestintä seurakuntien suuntaan oli vilkasta ja noudatti
alueellisten viranomaisten antamien ohjeistusten aikatauluja.
Kesää kohden rajoituksia voitiin lieventää ja toiminta normalisoitui monin
osin seurakunnissa, mutta syksyllä toisen aallon myötä rajoitukset kiristyivät
uudelleen. Tilanteen pitkittyminen kuormittaa sekä työntekijöitä että seurakuntalaisia, mutta seurakunnissa tilanteesta on selvitty hyvin ja tehty neuvokkaista
ratkaisuja seurakuntalaisten palvelemiseksi poikkeustilanteessa. Aivan loppuvuodesta virisi toivo tilanteen korjaantumisesta, kun käyttöön alettiin saada rokotteita koronavirusta vastaan.
Vuoden 2020 alusta toteutui hiippakuntarajojen muutos, jonka myötä ne
noudattavat maakuntarajoja. Oulun hiippakunnan alueella ovat kokonaisuudessaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnat. Tässä yhteydessä Kuopion hiippakunnasta siirtyivät Oulun hiippakuntaan Pyhäsalmen ja
Vaalan seurakunnat.
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Vuosi 2020 oli piispa Jukka Keskitalon toinen vuosi piispana ja hiippakunnan 170-vuotisjuhlavuosi. Piispan rohkaisevaa ja toivoa antavaa pääviestiä
koronatilanteessa välitettiin eteenpäin monin tavoin hiippakunnassa ja laajemminkin. Hiippakunnan juhlavuosi huipentui päätapahtumaan Pohjoinen hiippakunta 170 vuotta, joka toteutettiin erityisjärjestelyin Oulun tuomiokirkossa
18.10.
Hiippakuntarajojen tarkistuksen yhteydessä Vaalan seurakunta tuli osaksi
Oulun hiippakuntaan samoin kuin sen alueella sijaitseva Pelson vankila. Vankilassa työskentelevä vankiladiakoni oli aikaisemmin Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulin työntekijä. Nyt hän siirtyi huhtikuun alusta Oulun hiippakunnan henkilöstöön. Vankiladiakoni Tuula Karjalaisen esimiehenä toimii hiippakuntadekaani.
Diakoniatyöntekijöiden liitto nimitti hiippakuntasihteeri Mirva Kuikan
vuoden diakoniatyöntekijäksi. Esityksen takana oli suuri joukko Oulun hiippakunnan diakoniatyöntekijöitä. Kirkkohallituksen Diakonia ja sielunhoito
-yksikkö myönsi Pelson vankiladiakoni Tuula Karjalaiselle kultaisen ansiomerkin tunnustukseksi pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä vankilassa.
Saamen kielikoulutus alkoi syksyllä yhteistyössä saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Koulutuskeskus toteuttaa koulutuksen ja hiippakunta sekä
kirkkohallitus rahoittavat sen. Koulutus on tarkoitettu saamelaisalueen seurakuntien työntekijöille ja tavoitteena on saamenkielisten palvelujen parantaminen sekä saamelaiskulttuurin tuntemuksen lisääminen alueen seurakunnissa.
Hiippakunnan strategiassa on ollut jo pitempään tavoitteena digitaalisen
yhteydenpidon lisääminen seurakuntiin ja matkustamisen vähentäminen. Koronarajoitusten vuoksi sekä verkon kautta tapahtuva yhteydenpito että tilaisuuksien välittäminen striimaamalla seurakuntalaisille on muuttunut arkipäiväiseksi
ja luontevaksi. Olosuhteiden pakosta tapahtunut digiloikka on ollut huomattava.
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Yhteistyössä seurakuntien kanssa kehittävä työote on vahvistunut. Hiippakuntasihteerit ovat olleet mukana konsultin roolissa piispantarkastuksissa ja
tämän prosessin kehittäminen jatkuu. Kolme tuomiokapitulin henkilökunnan
jäsentä sai valmiiksi kirkon organisaatiokonsulttikoulutuksen. Koulutuksen
aikana he työskentelivät Kohdataan-hankkeessa eri seurakunnissa työyhteisön
kehittäjinä. Vuoden loppua kohden sekä työyhteisön kehittämisen että työnohjauksen kysyntä on lisääntynyt seurakunnissa ja tuomiokapituli on välittänyt näitä
pyyntöjä eteenpäin hiippakunnan organisaatiokonsulteille ja työnohjaajille.
EU-rahoitteinen, kaksivuotinen Kohdataan-hanke jatkui vuoden aikana.
Kohdataan-hankkeella tuettiin seurakuntia uudenlaisen työkulttuurin kehittämisessä muuttuviin olosuhteisiin. Mukana hankkeessa ovat Utsjoki, Inari,
Kittilä, Oulunsalo, Tuira, Utajärvi, Vaala ja Haapavesi. Poikkeusolot pakottivat
sekä siirtämään toimintaa entistä enemmän verkkoon että tarkistamaan seurakuntakohtaisia tavoitteita.
Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020
Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta toiminta kyettiin viemään läpi pääosin
suunnitelmien mukaan, mutta poikkeuksellisisin menetelmin.
Tarkempi arviointi ks. taulukko alla.
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Strateginen

Toimenpide

Osatoimenpide

Kumppanuus
Aikataulu

Vastuuhenkilö /-t Seuranta,

tavoite
Tuetaan seura-

Koulutus, neu-

Johtamiskoulutus

2020–2021

dekaani

kuntien työnteki-

vottelupäivät,

jöiden identiteet-

rovastikunta-

tiä ja hengellistä

tapaamiset,

seuranta / kukin

elämää työkult-

johtamisenpäivät,

omalta alueeltaan

tuurin muutok-

hengelliset sisäl-

sessa erityisesti

lön viestintäkana- Isostoiminnan ke- Elokuu-lokakuu

Kunkin koulutuk-

pitämällä esillä

vissa

arviointi
Koulutuksen

Toteutui osittain,

/ uudet kirkko-

alueellisen katta-

pääasiassa ver-

herrat

vuuden

kossa

hittämiskoulutus

vuosittain /

sen vastuuhenkilö

työkulttuurin uu-

Koulutusten ja

jatkuva

/tiedotuksesta

distamista ja va-

tapahtumien

vastaavat, Piispan

paaehtoisuuden

viestinnän kehit-

erityisavustaja/

lisäämistä

täminen: nostot

viestintätiimi

Tiennäyttäjä/
Ofelaksessa, sosiaalisen median
sisältöstrategia
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Tulosten seuranta

on / ei

toteutui

arviointi jatkuvaa

toteutui

Strateginen

Toimenpide

Osatoimenpide

Kumppanuus
Aikataulu

Vapaaehtoisuu-

Työntekijöiden

Jatkuva toimintaa Dekaani ja muut

den lisäämiseen

koulutus, tukemi-

liittyvien käy-

nen ja kannustus

Vastuuhenkilö /-t Seuranta,

tavoite
työntekijät

Tulosten seuranta

arviointi
Vapaaehtoistyö

toteutui mahdolli-

on huomioitu

suuksien mukaan

koulutuksissa ja

täntöjen kehit-

toiminnassa

täminen kaikilla

Vapaaehtoisten

Viittomakielisten

siirtyy vuodelle

työaloilla

toimintamahdolli-

vapaaehtoisten ja 2021, viranhal-

suuksien laajenta-

vapaaehtoisten

tijan vaihdoksen

minen

kanssa toteutet-

takia

Tiedotus

tujen tapahtumien määrä

Tuetaan seura-

Työnohjaus ja

Kohdataan ESR-

kuntia johtami-

konsultointi

hanke

sen ja työyhtei-

Kehittämis- ja

söjen haasteissa

hanketoiminta

2/2019–1/2021

Dekaani, projekti- Jatkuva seuranta
päällikkö

ja arviointi

Jatkuva seuranta

kukin omalla vas-

uusien hankkei-

Haettu yksi

ja arviointi

tuualueellaan

den määrä

hanke, ei saatu
rahoitusta

sekä muutosprosesseissa

toteutui

Ohjaus ja
neuvonta

2020–2021

Lakimiesasessori

toteutui

ja hiippakuntapastori
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Työnilo ja työhyvinvointi
Strateginen

Toimenpide

Osatoimenpide

Aikataulu

Vastuuhenkilö/-t

Henkilöstön

Aktiivisen tuen

Kohtaamiset

2020

Esimiehet

hyvinvoinnista

käyttö

Asioiden välitön

mallin koulutus

huolehtiminen

puheeksi ottami-

tehty

muutostilan-

nen

tavoite

teessa

Seuranta,

Tulosten seuranta

arviointi

Jatkuva

Kaikki

Aktiivisen tuen

ei

Työilmapiiristä

Työyhteisön

Työhyvinvointia ja kyselyt siirtyivät,

huolehtiminen

yhteiset tapahtu-

vuorovaikutusta

työterveyden

mat (esim. retket,

koskeva kysely

työpaikkakäynti

virkistyspäivät,

henkilöstölle

11/20, virkistys-

Lucia-juhla). Hy-

2020

päivä toteutui

Palautteen anta-

ei arvioitu

vät käytöstavat
Työpanoksen

Tarvittaessa

arvostaminen

tukitoimet ja

minen työtove-

kuntoutus.

reille toimii

Muut tukitoimet
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Jatkuva

Kaikki

Työnilo ja työhyvinvointi
Strateginen

Toimenpide

Osatoimenpide

Aikataulu

Vastuuhenkilö/-t

Hyvä työterveys-

Henkilöstön

Jatkuva

Lakimiesasessori,

Työhyvinvointia ja ei toteutunut

huolto

hyvinvoinnista

diak.hpk. sihteeri

vuorovaikutusta

tavoite

Seuranta,

Tulosten seuranta

arviointi

huolehtiminen

koskeva kysely
henkilöstölle
2020

Työyhteisökokous Suunnittelu hyvis- Kaksi kertaa
sä ajoin
Isojen muutos-

Piispa

vuodessa
2020–2021

sis. edelliseen

kokouskäytännöt uudistettu,

Esimiehet (pää-

talon kokoukset

ten ennakointi

tökset tiedoksi

n. kerran kuussa,

ja tiedottaminen

henkilöstölle)

henkilökunnan

(esim. henkilö-

WhatsApp käy-

vaihdokset)

tössä
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Työnilo ja työhyvinvointi
Strateginen

Toimenpide

Osatoimenpide

Aikataulu

Vastuuhenkilö/-t

2020–2021

Esimiehet

tavoite

Seuranta,

Tulosten seuranta

arviointi

Työmäärän

Työnkuvien tarkis- Kehityskeskuste-

suhteuttaminen

taminen

olemassa oleviin

Palaute esimie-

Dekaanin kehi-

lut / sihteeristö /

helle kehityskes-

tyskeskustelut

työyhteisökokous

kustelun yhtey-

siirtyivät vuodelle

dessä

2021, muuten

resursseihin
Työtehtävien

Työajan seuranta

Seurataan sovi-

Kaikki

Arvioidaan yh-

kehityskeskuste-

priorisointi

Kehityskeskus-

tulla aikavälillä

Esimiehet

dessä esimiehen

lut toteutuivat

telut

työtehtäviä ja

kanssa toteutet-

niihin käytettyä

tua seurantaa.

aikaa 2020
Matkustamisen

Työn järkeistämi-

Etäyhteyksien

vähentäminen

nen

käytön hyödyntä-

2020–2021

Kaikki

Matkustaminen

toteutunut

on vähentynyt.

minen
Pelson vankila-

Kutsuminen

Aktiivinen yhtey-

diakonin liittymi-

työntekijöiden

denpito

nen työyhteisöön kokoontumisiin
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2020–

Esimiehet ja

toteutunut etä-

henkilöstö.

yhteyksillä

5.4

Mikkelin hiippakunta

Miten yksikön toiminta tukee kirkon strategian toteutumista
Tuomiokapitulin strategiaan vuosiksi 2015–2020 on kirjattu perustehtäväksi
se, että tuomiokapituli edistää piispan johdolla kirkon tehtävän toteutumista
hiippakunnan seurakunnissa vahvistaen seurakuntien toimintaedellytyksiä ja
verkostoitumista sekä työntekijöiden ammatillista osaamista. Tämä niveltyy
hyvin yhteen koko kirkon strategian kanssa, jossa perustehtäväksi on määritelty
se, että kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään
lähimmäisistä ja luomakunnasta. Jumalanpalveluselämän rikastuttaminen, seurakuntalaisten motivointi ja sitouttaminen sekä kristillisen kasteen ja kasvatuksen korostaminen ovat olleet keskeisiä teemoja hiippakunnallisissa koulutuksissa
ja tapahtumissa.
Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa
Vuosi 2020 oli erittäin poikkeuksellinen vuosi koronapandemian vuoksi maailmanlaajuisesti. Maaliskuussa 2020 alkoivat viruksen torjumiseen ja hillitsemiseen liittyvät toimenpiteet Suomessa. Kokoontumisrajoitusten enimmäismäärät vaihtelivat vuoden 2020 aikana. Alimmillaan sallittiin vain 10 hengen
kokoontuminen kirkollisiin tilaisuuksiin. Kesäkuukausina kokoontumisrajoitukset olivat väljempiä. Kokoontumisrajoitukset näkyivät välittömästi myös
tuomiokapitulin toiminnassa. Useita koulutuksia ja tapahtumia jouduttiin
siirtämään myöhäisempiin ajankohtiin tai peruuttamaan kokonaan. Nopeasti
otettiin käyttöön tapahtumien järjestäminen verkkoympäristössä. Vuoden 2020
hiippakunnallisista koulutuksista neljä toteutettiin kokonaan Teamsissa ja kaksi
osittain Teamsissa. Verkostotapaamisista ja neuvottelupäivistä kaksi järjestettiin kokonaan ja yksi osittain Teamsissa. Tuomiokapitulin budjetista ison osan
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muodostavat henkilökunnan matka- ja majoituskulut. Koska vuonna 2020
pystyttiin järjestämään vain pieni osa suunnitelluista tapahtumista perinteisinä
lähikokoontumisina, tuomiokapitulin tilinpäätös vuodelta 2020 on vahvasti
ylijäämäinen. Vuoden 2020 tilinpäätös ei ole vertailukelpoinen edellisvuosien
tilinpäätöksiin.
Vuoden 2020 alussa toteutui hiippakuntarajojen muutos. Sen mukaisesti
Mikkelin hiippakunta koostuu neljästä maakunnasta, jotka ovat Etelä-Savo,
Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Päijät-Häme. Rajamuutokset aiheuttivat sen, että
Mikkelin hiippakunnasta siirtyivät Kuopion hiippakuntaan Kiteen ja Tohmajärven seurakunnat, ja Lapuan hiippakuntaan siirtyi Joutsan seurakunta. Mikkelin
hiippakuntaan puolestaan siirtyi Kuopion hiippakunnasta Pieksämäen seurakunta. Tampereen hiippakunnasta Mikkelin hiippakunta sai koko Hollolan
rovastikunnan eli kahdeksan seurakuntaa: Lahden srk-yhtymän seurakunnat
Keski-Lahti, Laune, Salpausselkä, Joutjärvi ja Nastola, Orimattila, Hollola ja
Asikkala. Piispa Seppo Häkkinen seurueineen ehti vierailla hiippakuntaan siirtyneissä uusissa seurakunnissa tapaamassa niiden henkilöstöä ja luottamushenkilöitä alkuvuodesta 2020 ennen koronapandemian puhkeamista.
Vuoden 2020 alussa Mikkelin hiippakunnassa aloittivat toimintansa maakuntajaon perusteella muodostetut uudet rovastikunnat: Etelä-Savon tuomiorovastikunta, Etelä-Karjalan rovastikunta, Kymenlaakson rovastikunta ja
Päijät-Hämeen rovastikunta. Hiippakuntarajojen muutoksen myötä Mikkelin
tuomiokapituliin perustettiin uusi virka, koska Pieksämäellä sijaitsevan Naarajärven vankilan vankiladiakoni kuuluu tuomiokapitulin henkilöstöön. Aiemmin
kyseinen vankiladiakoni on toiminut Kuopion tuomiokapitulissa. Mikkelin
hiippakunnan ja tuomiokapitulin uusi strategia saatiin valmiiksi vuoden 2020
aikana ja se tulee voimaan vuoden 2021 alusta.
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Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020
Tavoite 1: Ohjataan seurakuntia etsimään ja toteuttamaan perustehtävän, toimintaympäristön muutoksen ja taloudellisen itsekannattavuuden näkökulmasta
mielekkäitä rakenneuudistuksia.
Arvio: Tuomiokapitulin viranhaltijat auttoivat tulevaisuuttaan ja toimintarakenteitaan pohtivia seurakuntia käytännön toimiin rakennepäätöksissä ja
tukivat seurakuntien työyhteisöjä muutoksissa. Rakennemuutosseminaareja sekä
tulevaisuus- ja jäsenyystyöpajoja järjestettiin toimintavuoden aikana, milloin
se oli kokoontumisrajoitusten puitteissa mahdollista. Tuomiokapitulin tuki ja
asiantuntemus on koettu paikallisseurakunnissa hyödylliseksi.
Tavoite 2: Tuetaan seurakuntien työyhteisöjen toimivuutta ja omaehtoista
ongelmanratkaisua sekä autetaan seurakuntia tarttumaan työyhteisön ongelmiin
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuetaan seurakuntien työyhteisöjä muutostilanteissa järjestämällä työyhteisönohjausta.
Arvio: Tuomiokapitulin viranhaltijat ovat toteuttaneet työyhteisöjen kehittämisprosesseja seurakuntien työyhteisöjen ja työalatiimien kanssa. Hyvänä
välineenä on palvellut sähköinen Työyhteisön kuntokartoitus -kysely, jota on
voitu tarvittaessa toistaa ja saada näin selville kehityskulkuja työyhteisön tilassa.
Koronapandemian aikana osa työyhteisöjen ohjauksesta on tapahtunut Teamsin välityksellä. Työyhteisöjen kehittämistä ovat tukeneet tuomiokapitulin
ohjauksessa toteutetut hankkeet ”Johtajana maaliin” ja ”Tiedosta toimeen”,
joissa on ollut edustajia hiippakunnan seurakunnista.
Tavoite 3: Tuetaan rekrytoitumista seurakuntatyöhön pitämällä yhteyttä kirkon
virkaan opiskeleviin eri oppilaitoksissa ja järjestetään erityisesti uusille työntekijöille työnohjausta, mentorointia ja vertaisryhmätukea.
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Arvio: Tuomiokapitulin yhteydenpito kirkon tehtäviin kouluttavien oppilaitosten kanssa on tiivistä ja säännöllistä. Ennen kaikkea tuomiokapitulin tulee
kannustaa paikallisia seurakuntia ottamaan opiskelijoita työssäoppimisjaksoille.
Hiippakuntaan tuleville uusille työntekijöille järjestetään yhteisiä tapaamisia
ja perehdytystä. Hiippakunnan alueella harjoitteluaan suorittaneet opiskelijat
ovat olleet keskimäärin hyvin tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen. Vuonna 2020
orientoitumiskoulutukseen ”Osallisena Kirkon uskosta ja tehtävästä” ja kirkon
työhön opiskelevien KiTOS-päiviin osallistui noin 20 henkeä.
Tavoite 4: Pidetään yllä seurakuntien työntekijöiden ammatillista osaamista
vastaamalla seurakuntien sekä kokonaiskirkon hankkeisiin liittyvään koulutustarpeeseen.
Arvio: Vaikea taloustilanne varsinkin pienissä seurakunnissa on johtanut siihen, että koulutuksiin osallistumista arvioidaan hyvin kriittisesti. Onneksi monet
seurakunnat ovat niukkenevista resursseistaan huolimatta edelleen koulutusmyönteisiä. Lyhyt omalla alueella pidettävä koulutus kerää osallistujia paremmin kuin
kauempana järjestettävä pitkäkestoinen koulutus. Vaikka seurakunnissa virkojen
ja toimien määrä väheneekin, varsinainen työ ei vähene. Erilaiset yhdistelmävirat alkavat olla jo arkipäivää useissa seurakunnissa. Merkittävä lähitulevaisuuden
koulutustarve koskeekin sitä, kuinka työntekijä saadaan useamman kuin yhden
ammatin osaajaksi. Seurakunnissa tapahtuneen ”digiloikan” myötä on oletettavaa,
että kustannustehokkaat verkkokoulutukset tulevat kasvattamaan suosiotaan.
Tavoite 5: Kehitetään toimintaa Kirkon ympäristödiplomin mukaisesti ja tuetaan seurakuntia ympäristödiplomin hankkimisessa. Tavoitteena on ympäristödiplomiseurakuntien määrän lisääminen hiippakunnassamme.
Arvio: Tuomiokapituli asetti maaliskuussa 2020 hiippakunnallisen ympäristötyöryhmän. Yksi työryhmän keskeisistä tehtävistä on seurakuntien tukeminen
Kirkon ympäristödiplomin hankkimisessa.
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5.5

Borgå stift

Verksamhetsidé
Borgå stift med sitt domkapitel och stiftsfullmäktige har som sin uppgift att
hjälpa och stöda stiftets församlingar, kyrkliga samfälligheter och anställda
vid fullgörandet av deras grunduppgifter att förkunna Guds ord, förvalta
sakramenten, utöva diakoni, mission och ansvara för den kristna fostran.
Domkapitlet sköter dessutom de myndighetsuppgifter som i enlighet med
kyrkans bekännelse och bestämmelserna i kyrkolagen och kyrkoordningen
ankommer på nämnda organ, att betjäna förvaltningen och ge stöd i det
dagliga arbetet, samt att företräda kyrkan i ärenden som gäller stiftet.
Hur enhetens verksamhet främjar genomförandet av kyrkans strategi
Domkapitlet hjälper församlingarna att fullgöra sina grunduppgifter genom
personalutbildning, personliga kontakter, inspiration och information.
Domkapitlet rustar församlingarna och de anställda att ta itu med framtidens
utmaningar och att möta sina medlemmar med förståelse, respekt och
kärlek. Domkapitlet anser det viktigt att frivilligverksamheten utvecklas i
församlingarna.
Viktiga händelser i verksamhetsmiljön och verksamheten
Coronapandemin har kastat sin skugga över verksamhetsåret och gjort
förutsättningarna för stiftsverksamheten svåra. Kyrkliga fora och samlingar
har ställts in eller ställts om. Kyrkodagar på Åland genomfördes i november
i förkortad form med deltagarantalet begränsat till ca 70. Möten och
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sammanträden har i huvudsak varit virtuella. Omställningen till arbete över
nätet har varit snabb och delvis skapat en ny möteskultur. Kyrkans svenska
personalutbildning har delvis omdirigerats till nätet. Ekonomiskt innebar
restriktionerna under Coronapandemin inbesparingar, eftersom många resor
ersattes med elektronisk kommunikation och utbildning sköttes över nätet.
Borgå stift är geografiskt splittrat vilket innebär att relativt mycket arbetstid
går åt till resor. Församlingarna, som år 2020 var 49 till antalet, är relativt
små och behöver stöd från stiftet i förvaltningsärenden. Under året förrättade
biskopen tre biskopsvisitationer. Visitationerna föregås av förhandsbesök,
förhandsgranskning av ekonomi och förvaltning samt samtal med varje
anställd.
Under året vigdes tre präster och fyra diakoner till sina ämbeten.
Domkapitlets kollegium sammanträdde 13 gånger och stiftsfullmäktige
två gånger till ordinarie sammanträde och en gång på Teams. Den första
kvinnliga assessorn valdes i Borgå Stift och en ny kontraktsprost utsågs. Inom
förvaltningen har arbetet med församlingsstrukturerna fortlöpt med rådgivning
och uppföljning samt stödjande av personalen genom konsultering i arbetslagsoch strukturfrågor i de församlingar där sammanslagningar skett.
Personalförvaltningen i stiftet kräver allt mer resurser. Nya
arbetslagskonsulter har utbildats, vilket underlättar situationen på lång sikt. Vid
ämbetsverket har den nya hemsidan utvecklats, också beträffande lagstadgad
tillgänglighet, vilket förorsakade tilläggsarbete. Det förslag till fastighetsstrategi
för kyrkans centralfond, vilket utarbetades i kyrkostyrelsen, gav betydande
merarbete och extrakostnader för domkapitlet.
I februari 2020 valdes ett nytt stiftsfullmäktige för åren 2020–2023. På
grund av Coronapandemin sammankallades stiftsfullmäktige till sitt första
sammanträde undantagsvis först i september 2020, medan domkapitlet i stöd
av beredskapslagen i juni 2020 beslöt om förslag till budget för stiftet.
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Flera församlingar kämpade med en allt svagare ekonomi och kyrkostyrelsen
beviljade tre församlingar prövningsenligt verksamhetsunderstöd på sammanlagt
65 000 €. Domkapitlets ekonomi har varit stabil och bokslutet visade ett
överskott om 28 007,78 €. Kyrkostyrelsen har ställt 50 000 € till förfogande
för varje stift för att utveckla stiften och församlingarna. Domkapitlet har
använt ca 19 899,36 € till att utreda möjligheterna till utökat samarbete
på Åland, för att stöda personalen och utveckla församlingsstrukturen
och arbetslagen i flera församlingar, som genomgått ändringar av
församlingsstrukturen. Dessutom har domkapitlet arbetat med planeringen
av de framtida regionala centralregistren i stiftet samt stött utvecklandet av
samfällighetsstrukturer i ett fåtal samfälligheter.
Uppfyllandet av verksamhetsmål som godkänts i budgeten för år 2020
Mål 1: Förändringarna i församlingsstrukturen följs upp och stödåtgärder i
form av arbetslagsutveckling och arbetshandledning sätts in vid behov. Vi går
vidare med mentorskapsprogrammet för nya kyrkoherdar i Borgå stift.
Förverkligande: Domkapitlet har stött arbete med församlingsstrukturer.
Kontakterna till församlingarna har varit aktiv och en utredningsman har
arbetat med församlingsstrukturen på Åland. På Kyrkans utbildningscentrals
organisationskonsultutbildning 2021–23 har stiftet fått plats för sex studerande.
När dessa utexamineras 2023 har stiftet en pool på 15 organisationskonsulter
från olika yrkeskategorier som stöder församlingar i förändringsarbete,
strukturförändringar och arbetslagsutveckling. Under året pågick sju
mentorskapsprogram. Av dessa avslutades och utvärderades fyra. Församlingar
med särskilda utmaningar på arbetsplatsen har krävt flera överläggningar och
samarbetskonsultationer.
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Mål 2: Borgå stift har helhetsansvar för kyrkans svenskspråkiga
personalutbildning. Den svenspråkiga personalutbildningen bör kontinuerligt
utvecklas för att bibehålla en så hög kvalitet som möjligt.
Förverkligande: Mycket av den planerade personalutbildningen har kunnat
genomföras Coronapandemin till trots. Några kurser har flyttats framåt, några
har genomförts helt eller delvis på nätet. Stiftsdekanen följer med utvecklingen
vid Kyrkans utbildningscentral där kyrkans utbildning planeras och utvecklas.
Vid månatliga dekanträffar över nätet diskuteras utbildningen överhuvudtaget
och pastoralutbildningen i synnerhet. Utmaningen för Borgå stift är att hålla
hög kvalitet på utbildningen trots små resurser.
Mål 3: En ny arbetshandledarutbildning anordnas 2018–2020 och den sker i
stiftets egen regi. Tilgången till arbetslagskonsulter säkras genom utbildning.
Förverkligande: Utbildningens avslutande närstudieperiod kunde inte
förverkligas på hösten på grund av pandemin utan genomförs i april 2021.
Borgå stift fick fem nya arbetslagskonsulter då konsultutbildningen vid kyrkans
utbildningscentral avslutades under hösten. I slutet av året inledde tre nya
deltagare från stiftet till konsultutbildningen 2020–2022.
Mål 4: Domkapitlet i Borgå lanserar tillsammans med Kyrkans central för det
svenska arbetet (KCSA) så kallade utvecklingsprojekt. Projekten skräddarsys
och erbjuder möjlighet att på ett långsiktigt sätt utveckla församlingens
verksamhet eller förvaltning.
Förverkligande: Enheten för Kyrkans verksamhet (EKV - KCSA) har
lett ett utvecklingsprojekt i Väståbolands svenska församling kring den
kristna fostrans stig. Projektet fortsätter till 2021. KCSA har ansvarat för ett
kommunikationsprojekt i Jomala församling, som fortsätter till 2021. Ett
projekt kring frivilligverksamhet inleddes i samarbete med Borgå svenska
domkyrkoförsamling hösten 2020.
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Mål 5: Rekryteringen till kyrkliga yrken har uppmärksammats på stiftsnivå. En
mindre arbetsgrupp går igenom utvecklingsförslagen för att ge riktlinjer inför
framtiden.
Förverkligande: Rekryteringsvideon ”Är det din väg?”, som är ett samarbete
mellan KCSA och stiftet, filmades under våren 2020 och publicerades på
YouTube i början av hösten. Länkar till filmen finns på evl.fi, där det också
finns information om studier och olika yrken inom kyrkan.
Mål 6: Samtalsdagar kring andlig fördjupning i Borgå stift arrangeras i form
av utbildningsdagar och retreater. Intresset för dagarna är starkt och visar på
ett behov hos anställda att stärka det inre livet i tjänst och att inspirera till
större andligt lekmannaansvar i stiftets församlingar. Insatser för frivilligarbetet
koordineras tillsammans med LekMannaAkademin (LMA).
Förverkligande: Kursen i andlig fördjupning, som skulle ordnas
som symboldramaretreat, blev inhiberad på grund av Coronapandemin.
Ordinationsretreaten för nya präster, under ledning av biskopen och
stiftssekreteraren för personalvård, genomfördes våren 2020 som ett led i
ordinationsutbildningen. Nätverket kring frivilligarbetet, LekMannaAkademin,
har träffats en gång under året.
Mål 7: Vi fortsätter satsningen på församlingsdiakoni för att stöda
diakoniarbetarna i deras arbete under ekonomiskt och strukturellt tunga tider.
Vi lyfter fram det arbete som görs diakonalt i stiftets församlingar och stöder
diakoniarbetarna i deras uppgift att fungera som handledare för frivilliga.
Förverkligande: Stiftssekreteraren för församlingsdiakoni har erbjudit
stöd genom besök på prosterisamlingar och i församlingar. Detta år har
konsultationerna i hög grad gått genom Teams och per telefon. Ledande och
ansvariga diakoniarbetare har samlats över Teams regelbundet.
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5.5

Porvoon hiippakunta

Toiminta-ajatus
Porvoon hiippakunnan ja sen tuomiokapitulin ja hiippakuntavaltuuston tehtävänä on auttaa ja tukea hiippakunnan seurakuntia, seurakuntayhtymiä ja niiden
työntekijöitä perustehtävissään: Jumalan sanan julistamisessa, sakramenttien
jakamisessa, diakoniatyössä, lähetystyössä sekä kristillisessä kasvatuksessa. Lisäksi
tuomiokapituli hoitaa viranomaistehtäviä, jotka kuuluvat sille kirkon tunnustuksen sekä kirkkolain ja kirkkojärjestyksen nojalla, palvelee hallintoa, tukee
jokapäiväistä työtä sekä edustaa kirkkoa hiippakuntaa koskevissa asioissa.
Miten tuomiokapitulin toiminta tukee kirkon strategian toteutumista
Tuomiokapituli auttaa seurakuntia perustehtävien toteuttamisessa henkilöstökoulutuksen, henkilökohtaisten kontaktien, innostamisen ja tiedotuksen avulla.
Tuomiokapituli varustaa seurakuntia ja työntekijöitä vastaamaan tulevaisuuden
haasteisiin ja kohtaamaan jäsenensä ymmärtäen, kunnioittaen ja rakastaen. Tuomiokapituli pitää tärkeänä vapaaehtoistoiminnan kehittämistä seurakunnissa.
Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa
Koronapandemia on varjostanut toimintavuotta ja hankaloittanut hiippakunnan toimintaa. Kirkolliset foorumit ja tilaisuudet on peruttu tai niitä on
jouduttu muokkaamaan. Ahvenanmaan kirkkopäivät toteutettiin marraskuussa
lyhennettyinä ja osallistujamäärä rajoitettuna noin 70:een. Kokoukset ja tapaamiset ovat olleet pääosin virtuaalisia. Siirtyminen verkossa tehtävään työhön
on ollut nopeaa ja osin luonut uutta kohtaamiskulttuuria. Kirkon ruotsinkielinen henkilöstökoulutus on siirretty osittain verkkoon. Talouden näkökulmasta
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koronapandemian aikaiset rajoitukset tuottivat säästöjä, koska monet matkat
korvattiin sähköisellä viestinnällä ja koulutus hoidettiin verkossa.
Porvoon hiippakunta on maantieteellisesti hajallaan, minkä vuoksi matkat
vievät verraten paljon työaikaa. Hiippakunnan seurakunnat, joita vuonna 2020
oli 49, ovat suhteellisen pieniä, ja ne tarvitsevat hiippakunnan apua hallintoasioissa. Vuoden aikana piispa toimitti kolme piispantarkastusta. Tarkastuksia
edeltävät ennakkokäynnit, talouden ja hallinnon ennakkotarkastus sekä keskustelut jokaisen työntekijän kanssa.
Vuoden aikana virkaan vihittiin kolme pappia ja neljä diakonia. Tuomiokapitulin kollegio kokoontui 13 kertaa ja hiippakuntavaltuusto kaksi kertaa
varsinaiseen kokoukseen ja kerran Teamsiin. Porvoon hiippakuntaan valittiin
ensimmäinen naispuolinen asessori ja nimitettiin uusi lääninrovasti. Hallinnossa
seurakuntarakenteiden kehittämistyö on jatkunut neuvonnalla ja seurannalla, ja
liitosseurakuntien henkilöstöä on tuettu auttamalla työyhteisö- ja rakennekysymyksissä.
Hiippakunnan henkilöstöhallinto vaatii yhä enemmän resursseja. Uusia työyhteisökonsultteja on koulutettu, mikä helpottaa tilannetta pitkällä aikavälillä.
Virastossa on kehitetty uutta kotisivua myös lakisääteisen saavutettavuuden
osalta, mikä aiheutti lisätyötä. Kirkkohallituksessa laadittu esitys kirkon keskusrahaston kiinteistöstrategiaksi tuotti tuomiokapitulille huomattavaa lisätyötä ja
lisäkustannuksia.
Helmikuussa 2020 valittiin uusi hiippakuntavaltuusto vuosille 2020–2023.
Koronapandemian vuoksi hiippakuntavaltuusto kutsuttiin ensimmäiseen kokoukseensa poikkeuksellisesti vasta syyskuussa 2020, ja tuomiokapituli päätti valmiuslain nojalla kesäkuussa 2020 hiippakunnan talousarvioesityksestä.
Moni seurakunta kamppaili yhä heikommassa taloudellisessa tilanteessa, ja
Kirkkohallitus myönsi kolmelle seurakunnalle harkinnanvaraista toiminta-avustusta yhteensä 65 000 euroa. Tuomiokapitulin talous on ollut vakaalla pohjalla,
ja tilinpäätös oli 28 007,78 euroa ylijäämäinen. Kirkkohallitus on määrännyt
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jokaiselle hiippakunnalle 50 000 euroa käytettäväksi hiippakunnan ja sen seurakuntien kehittämiseen. Tuomiokapituli on käyttänyt noin 19 899,36 euroa
yhteistyön lisäämismahdollisuuksien selvittämiseen Ahvenanmaalla, henkilöstön tukemiseen ja seurakuntarakenteen ja työyhteisöjen kehittämiseen useissa
rakennemuutoksen kokeneissa seurakunnissa. Lisäksi tuomiokapituli on suunnitellut hiippakunnan tulevia alueellisia keskusrekistereitä sekä tukenut muutamien seurakuntayhtymien rakenteellista kehitystyötä.
Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020
Tavoite 1: Seurakuntarakenteen muuttumista seurataan ja tuetaan tarvittaessa
kehittämällä työyhteisöjä ja tarjoamalla työnohjausta. Jatkamme Porvoon hiippakunnan uusien kirkkoherrojen mentorointiohjelmaa.
Arvio: Tuomiokapituli on tukenut seurakuntien rakenteellista kehitystyötä.
Yhteydenpito seurakuntiin on ollut aktiivista, ja selvitysmies on työskennellyt
seurakuntarakenteen parissa Ahvenanmaalla. Hiippakunta on saanut paikan
kuudelle opiskelijalle Kirkon koulutuskeskuksen organisaatiokonsulttikoulutukseen vuosiksi 2021–2023. Kun he vuonna 2023 valmistuvat, hiippakunnassa
on eri ammattiryhmiä edustava 15 organisaatiokonsultin pooli, joka tukee
seurakuntia muutostyössä, rakennemuutoksessa ja työyhteisön kehittämisessä.
Mentorointiohjelmia oli vuoden aikana seitsemän. Näistä neljä päättyi ja arvioitiin. Seurakunnissa, joissa on työpaikkaan liittyviä erityishaasteita, on tarvittu
useita neuvotteluja ja yhteistyökonsultaatioita.
Tavoite 2: Porvoon hiippakunnalla on kokonaisvastuu kirkon ruotsinkielisestä
henkilöstökoulutuksesta. Ruotsinkielistä henkilöstökoulutusta jatketaan edelleen, jotta laatu säilyisi mahdollisimman korkeana.
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Arvio: Suuri osa suunnitellusta henkilöstökoulutuksesta on pystytty toteuttamaan koronapandemiasta huolimatta. Joitakin kursseja on siirretty eteenpäin,
joitakin on toteutettu kokonaan tai osittain verkossa. Hiippakuntadekaani seuraa kehitystyötä Kirkon koulutuskeskuksessa, jossa kirkon koulutusta suunnitellaan ja kehitetään. Kuukausittaisissa dekaanien verkkotapaamisissa keskustellaan
koulutuksesta ylipäätään ja erityisesti pastoraalikoulutuksesta. Porvoon hiippakunnan haasteena on säilyttää koulutuksen laatu korkeana, vaikka resurssit ovat
pienet.
Tavoite 3: Uusi työnohjaajakoulutus järjestetään vuosina 2018–2020, ja se
toteutetaan hiippakunnan omassa ohjauksessa. Työyhteisökonsulttien saatavuus
varmistetaan koulutuksilla.
Arvio: Koulutuksen päättävää lähiopintojaksoa ei pandemian vuoksi voitu
toteuttaa syksyllä, vaan se toteutetaan huhtikuussa 2021. Porvoon hiippakunta
sai viisi uutta työyhteisökonsulttia syksyllä päättyneen Kirkon koulutuskeskuksen konsulttikoulutuksen myötä. Kolme uutta osallistujaa hiippakunnasta
aloitti vuoden lopussa konsulttikoulutuksen 2020–2022.
Tavoite 4: Porvoon tuomiokapituli ottaa yhdessä Kirkon ruotsinkielisen työn
keskuksen (KRTK) kanssa käyttöön niin kutsutun kehitysprojektin. Projekti
räätälöidään, ja se tarjoaa mahdollisuuden seurakunnan toiminnan tai hallinnon pitkäaikaiseen kehitykseen.
Arvio: Kirkon ruotsinkielisen työn keskuksen (KRTK) toiminnallinen
yksikkö on johtanut kristillisen kasvun polkua koskevaa kehityshanketta LänsiTurunmaan ruotsalaisessa seurakunnassa. Hanke jatkuu vuoteen 2021. KRTK
on vastannut Jomalan seurakunnan viestintähankkeesta, joka jatkuu vuoteen
2021. Vapaaehtoistoimintaan liittyvä hanke käynnistettiin yhteistyössä Porvoon
ruotsalaisen tuomiokirkkoseurakunnan kanssa syksyllä 2020.
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Tavoite 5: Rekrytointiin kirkollisiin ammatteihin on kiinnitetty huomiota hiippakunnan tasolla. Pieni työryhmä käy läpi kehitysehdotuksia ja laatii suuntaviivoja tulevaisuutta varten.
Arvio: KRTK:n ja hiippakunnan yhteistyönä toteutettu rekrytointivideo ”Är
det din väg?” kuvattiin kevään 2020 aikana ja julkaistiin YouTubessa alkusyksystä. Linkit elokuvaan löytyvät evl.fi-sivustolta, jossa on tietoa myös opiskelusta ja kirkon eri ammateista.
Tavoite 6: Porvoon hiippakunnan hengellisen syventymisen keskustelupäivät
(Samtalsdagar kring andlig fördjupning i Borgå stift) järjestetään koulutuspäivinä ja retriitteinä. Kiinnostus keskustelupäiviin on voimakasta, mikä kertoo
työntekijöiden tarpeesta vahvistaa työnsä hengellistä osuutta. Tämä inspiroi
suurempaan hengelliseen maallikkovastuuseen hiippakunnan seurakunnissa.
Vapaaehtoistyöhön tehtyjä panostuksia koordinoidaan yhdessä LekManna-akatemian (LMA) kanssa.
Arvio: Symbolidraamaretriittinä järjestettävä hengellisen syventymisen kurssi
peruuntui koronapandemian vuoksi. Keväällä 2020 toteutettiin piispan ja
henkilöstöhuollon hiippakuntasihteerin vetämä uusien pappien ordinaatioretriitti osana ordinaatiovalmennusta. Vapaaehtoistyöverkosto LekManna-akatemia
kokoontui vuoden aikana kerran.
Tavoite 7: Panostamme jatkossakin seurakuntadiakoniaan tukeaksemme diakoniatyöntekijöitä työssään taloudellisesti ja rakenteellisesti haastavissa olosuhteissa. Nostamme esiin hiippakunnan seurakunnissa tehtävän diakonisen työn
ja tuemme diakoniatyöntekijöitä heidän työssään vapaaehtoisten ohjaajina.
Arvio: Seurakuntadiakonian hiippakuntasihteeri on tarjonnut tukea vierailemalla rovastikunnan kokouksissa ja seurakunnissa. Tänä vuonna konsultaatiot
ovat tapahtuneet pitkälti Teamsin kautta ja puhelimitse. Johtavat ja vastaavat
diakoniatyöntekijät ovat kokoontuneet Teamsissa säännöllisesti.
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5.6

Kuopion hiippakunta

Miten yksikön toiminta tukee kirkon strategian toteutumista
Kuopion hiippakunta edistää kirkon tehtävää ja ykseyttä sekä tukee hiippakunnan seurakuntia niiden tehtävässä.
Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa
Vuonna 2020 hiippakuntaan kuului 47 seurakuntaa. Seurakuntayhtymiä on
kolme, ja niihin kuuluu yhteensä 17 seurakuntaa. Seurakuntalaisia vuoden
2020 lopussa oli noin 350 000.
Hiippakuntarajojen muutoksen myötä 1.1.2020 Hankasalmen ja Konneveden seurakunnat siirtyivät Lapuan hiippakuntaan, Pieksämäen seurakunta Mikkelin hiippakuntaan ja Pyhäjärven ja Vaalan seurakunnat Oulun hiippakuntaan.
Kiteen ja Tohmajärven seurakunnat siirtyivät Mikkelin hiippakunnasta Kuopion hiippakuntaan ja ne liitettiin Joensuun rovastikuntaan. Muutos vähensi
hiippakunnan jäsenmäärää noin 15 000 hengellä. Muutoksen seurauksena
Naarajärven vankilan vankiladiakonin virka siirrettiin 1.4.2020 alkaen Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapituliin ja Pelson vankilan vankiladiakonin virka Oulun
hiippakunnan tuomiokapituliin. Vankiladiakonien siirto kesken vuotta vaikuttaa Kuopion tuomiokapitulin tilinpäätöksen ylijäämään 82 500 euroa.
Vuoden 2020 alussa Valtimon seurakunta liittyi Nurmeksen seurakuntaan ja
Vesannon ja Tervon seurakunnista perustettiin Niiniveden seurakunta. 1.1.2021
alkaen Ristijärven seurakunta liittyy Paltamon seurakuntaan. Tuomiokapituli
määräsi Heinäveden ja Liperin seurakuntiin selvitysmiehen ja teki aloitteen
Heinäveden seurakunnan liittämiseksi Liperin seurakuntaan 1.1.2022. YläSavon seurakuntayhtymän Veto 3 -hanke ei johtanut seurakuntien liitoksiin.
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Kuopion seurakuntayhtymä teki rakenneselvityksen, jonka käsittely jatkuu vuoden 2021 aikana.
Kehittämisavustusta myönnettiin Hyrynsalmi-Puolanka-Suomussalmi
yhteistyöhankkeelle, Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän vapaaehtoistyön
hankkeelle, seurakuntaliitoksiin liittyen Ristijärven, Niiniveden sekä Heinäveden seurakunnille.
Piispantarkastuksia toimitettiin Leppävirralla, Liperissä, Paltamossa ja Pielaveden seurakunnassa. Seurakunnille annettiin kehittämistehtäviä, joissa tuettiin
erityisesti tulevaisuussuunnittelua sekä työilmapiirin, jumalanpalveluselämän ja
vapaaehtoistyön kehittämistä. Heinäveden seurakunnassa suoritettiin ylimääräinen talouden ja hallinnon tarkastus.
Hiippakuntavaltuusto kokoontui kolme kertaa. Tuomiokapituli kokoontui
17 kertaa. Kirkkoherran virka oli avoinna seitsemässä seurakunnassa. Haettavaksi julistettiin viiden seurakunnan kirkkoherran virat. Kirkkoherran vaalit
olivat poikkeuksetta välilliset vaalit.
Ordinaatiovalmennuksia ja pappisvihkimyksiä oli kaksi, ja pappeja vihittiin
kuusi. Pastoraalitutkintoja suoritettiin seitsemän. Ylempää pastoraalitutkintoa
ei suorittanut kukaan. Seurakuntatyön johtamisen tutkintoja suoritettiin neljä.
Diakonian vihkimyksessä vihittiin yksi henkilö diakonian virkaan.
Covid-19-pandemian johdosta suuri osa suunnitelluista tapahtumista jouduttiin joko perumaan tai siirtämään verkkoon. Työntekijät tekivät osittain
etätöitä Teams-sovelluksen avulla. Hiippakuntien ja Kirkkohallituksen välinen
yhteistyö tiivistyi siten, että hiippakuntadekaanit ja lakimiesasessorit pitivät
useita Teams-palavereja tilanteen kartoittamiseksi sekä hyvien käytäntöjen ja
toimintaohjeiden jakamiseksi. Hiippakunnallisia Teams-neuvotteluja pidettiin
sekä työntekijäryhmien kesken että piispan, kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden kesken. Näissä tavoitettiin jopa enemmän seurakuntien työntekijöitä kuin
fyysisissä kohtaamisissa. Kolehti- ja maksutuotot vähenivät merkittävästi. Kurssien peruuntuminen ja matkustamisen vähentyminen toivat säästöjä.
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Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020
Tavoite 1: Seurakuntien jumalanpalveluselämä kehittyy. Kasvatuksen, diakonian ja lähetyksen yhteys jumalanpalveluselämään vahvistuu.
Arviointi: Jumalanpalveluselämän kehittämisprojektin ohjausryhmä
kokoontui piispan johdolla. Jumalanpalvelusprojektiin liittyen valmisteltiin
piispan videomuotoista paimenkirjettä Kuopion hiippakunnan seurakuntien
työntekijöille ja kirkon alan opiskelijoille. Jaetut eväät -jumalanpalveluspäiviä suunniteltiin Kuopioon, mutta ne siirrettiin vuodelta 2021 keväälle 2022.
Jumalanpalveluselämän yhteyttä muuhun seurakuntatyöhön oli tarkoitus korostaa koulutustapahtumissa, mutta osa tapahtumista peruttiin tai siirrettiin Teamsiin. Rajoitukset vaikeuttivat merkittävästi seurakuntien jumalanpalveluselämää.
Jumalanpalveluksia toteutettiin koronarajoitusten takia suoratoistona joko
ilman seurakuntalaisia tai vain pienellä joukolla. Suoratoisto tavoitti paikoin
erittäin paljon sanankuulijoita, mutta jumalanpalveluksen yhteyden kasvatukseen, diakoniaan ja lähetykseen ei arvioida vahvistuneen.
Tavoite 2: Yhteistyö Jordanian ja Pyhän maan ev.lut. kirkon kanssa rikastuttaa
seurakuntien elämää.
Arviointi: Kumppanuussopimuksen arviointimatka Pyhälle maalle peruuntui koronapandemian takia, samoin piispa Azarin delegaation vierailu Kuopion
hiippakuntaan. Alueelliset kumppanuuskirkkopäivät peruttiin, mutta syksyn
2020 aikana järjestettiin Teams-sovelluksen kautta kaksi kumppanuuskirkkoiltapäivää etätilaisuuksina. Etäyhteyksien avulla yhteydenpito kumppanuuskirkon,
Suomen Lähetysseuran ja hiippakunnan välillä tiivistyi entisestä. Kumppanuuskirkkotyöryhmän toimikausi päättyi. Tuomiokapituli nimesi uuden työryhmän
vuosille 2021–2023 koordinoimaan ja kehittämään sopimusyhteistyötä.
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Tavoite 3: Esimiestyön osaaminen vahvistuu.
Arviointi: Johtamiskoulutuksen uudistuksiin liittyen järjestettiin ensimmäinen moniammatillinen Johtamisen perusteet -koulutus, johon osallistui väkeä
useammasta hiippakunnasta eri työaloilta. Koulutuksesta saatiin hyvää palautetta. Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon kurssi järjestettiin Kuopiossa yhteisenä Mikkelin hiippakunnan kanssa. Vuonna 2020 päättyi neljän hiippakunnan
yhteinen Kirjo IIA -kurssi. Koulutus oli viimeinen Kirjo IIA -kurssi, ja jatkossa
sen korvaa neljän hiippakunnan yhteinen kurssi Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle. Hiippakunnan johtamisforum kirkkoherroille ja
hallinnon johtajille järjestettiin Teamsissa onnistuneesti. Lähiesimiehille järjestettiin vertaisryhmätoimintaa, mikä otettiin kiitollisena vastaan.
Tavoite 4: Kirkkoherran virkoihin saadaan osaavia hakijoita.
Arviointi: Johtamiskoulutuksen käyneiden pappien rohkaiseminen hakemaan kirkkoherran virkoja, viranhakuprosessien selkeytyminen ja jatkuva kehittäminen sekä myönteisen kuvan antaminen kirkkoherran työstä ovat lisänneet
kiinnostusta hakeutua kirkkoherran virkaan. Avointa rekrytointia on tehty
kirkon yhteisissä koulutuksissa, jotka on suunnattu kokeneemmille papeille.
Kiinnostus ylemmän pastoraalitutkinnon suorittamiseen on selvästi lisääntynyt. Uudet kirkkoherrat ovat saaneet halutessaan mentorin. Piispantarkastusten
yhteydessä tehdyt seurakuntien itsearvioinnit osoittavat johtamistaitojen vuosien myötä parantuneen.
Tavoite 5: Seurakuntarakenteen muutokset osoittautuvat onnistuneiksi.
Arviointi: Viime vuosien seurakuntaliitoksissa taloudelliset ja toiminnalliset
syyt ovat olleet seurakuntien tekemien liitosaloitteiden lähtökohtana. Taloudelliset mittarit eivät vielä kerro liitosten onnistumisesta kuin hyvin lyhyellä aikavälillä. Seurakuntien toiminnassa muutokset on pystytty toteuttamaan hyvin ja
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työntekijöiden mukaan liitoksista on ollut hyötyä, koska työtä on toteuttamassa
suurempi joukko. Työhyvinvoinnin osalta seuranta on kesken. Keskeistä muutosprosessien onnistumisessa on seurakunnan johdon asenne sekä luottamushenkilöiden ja henkilöstön osallistaminen muutosprosessiin.
Tavoite 6: Yhteisöllinen työote vahvistuu seurakunnissa.
Arviointi: Kaksivuotinen työhyvinvoinnin kehittämishanke päättyi. Hanke
vahvisti yhteisöllistä toimintatapaa Siilinjärven, Suonenjoen ja Kuopion Männistön seurakunnissa. Moniammatillinen Osallisena kirkon uskosta ja tehtävästä
-kurssi uusille kirkon työntekijöille koettiin kirkon työntekijän identiteettiä vahvistavana, moniammatillisuutta ja hengellisen elämän kysymyksiä esillä pitävänä.
Vastaavat teemat olivat esillä kirkon alan opiskelijoille järjestetyssä KiTOS-seminaarissa ja kahdella seurakuntatyön rovastikunnallisella brunssilla. Osa brunsseista
peruuntui koronapandemian vuoksi. Vaikka osa suunnitelluista tapaamisista
peruuntui tai siirtyi tulevaisuuteen, korona-ajan Teams-neuvottelut ovat osoittaneet, että seurakuntien työntekijöiden keskinäiset kohtaamiset verkossa ovat
lisänneet yhteisöllistä työotetta.
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5.7

Lapuan hiippakunta

Miten Lapuan hiippakunnan toiminta tukee kirkon strategian
toteutumista
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli edistää kirkon tehtävän toteutumista ja
vahvistaa seurakuntien toimintaedellytyksiä alueellaan. Kertomusvuonna 2020
erityisenä haasteena oli tukea seurakuntia niin, että ne pystyisivät mahdollisimman hyvin huolehtimaan kirkon perustehtävän toteuttamisesta koronapandemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Poikkeusolojen aikana ja
koronakriisin pitkittyessä hengellisen sanoman ja toiminnan sekä sielunhoidon
ja diakonian tarve kasvoivat, mutta niiden järjestäminen hankaloitui rajoitustoimista johtuen. Tuomiokapituli omalla toiminnallaan on tukenut seurakuntia
toimintojen ylläpitämisessä ja uudelleenorganisoimisessa.
Kirkolle hyväksyttiin uusi yhteinen Ovet auki -strategia syyskuussa 2020.
Lapuan hiippakunnan toiminnassa ja koulutuksissa uusi strategia oli vahvasti esillä. Asiaa käsiteltiin muun muassa hiippakuntavaltuuston iltakoulussa,
ordinaatiovalmennuksessa, seurakuntatyön johtamisen koulutuksessa, kirkon
työhön opiskelevien seminaarissa, konsulttien ja työnohjaajien työkokouksessa,
lähijohtajien verkostotapaamisessa ja lääninrovastien neuvottelussa. Syksyllä
käynnistyi kuusiosainen Ovet auki -webinaarisarja, jossa ideoidaan yhdessä
käytännön työtä strategian pohjalta. Seurakuntia on kannustettu päivittämään omat strategiansa kirkon yhteisen strategian pohjalta. Ensimmäiset niistä
valmistuivat vuoden 2020 lopussa. Myös hiippakunnan strategiaa ryhdyttiin
uudistamaan. Strategia on tarkoitus hyväksyä helmikuussa 2021.
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Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa
Koronapandemian vaikutus hiippakunnan ja sen seurakuntien toimintaan oli
huomattava. Maaliskuusta alkaen seurakuntia on ohjeistettu noudattamaan
viranomaisten asettamia kokoontumisrajoituksia ja erilaisia suosituksia. Lähes
kaikki kokoava toiminta keskeytettiin keväällä. Jumalanpalvelukset vietettiin
ilman fyysisesti läsnä olevia seurakuntalaisia ja ne välitettiin radion ja/tai netin
kautta. Samoin toimittiin monien muiden tapahtumien osalta. Myös rippikouluja järjestettiin osin etäopetuksessa. Työntekijät siirtyivät etätöihin siinä määrin
kuin se oli mahdollista. Tuomiokapitulin järjestämät tilaisuudet toteutettiin
pääosin verkossa. Kirkko joutui nopeasti ottamaan suuria edistysaskeleita mahdollistaakseen tapahtumien ja palveluiden toteuttamisen digitaalisesti. Samaan
aikaan seurakunnissa innovoitiin uusia toimintamuotoja keskustelu- ja ruokaavun järjestämiseksi. Diakonia pyrkii auttamaan ja tekemään näkyväksi ihmisten avuntarvetta. Syksyllä toiminta järjestettiin alueellisten rajoitusten puitteissa. Seurakuntia kannustettiin avaamaan toimintaansa niin paljon kuin se oli
ihmisten terveys ja turvallisuus huomioon ottaen mahdollista.
Korona-aikana havahduttiin seurakuntien yhteistyön merkitykseen. Kirkkoherrat kokoontuivat rovastikunnittain piispan johdolla useita kertoja. Kaikille
työntekijöille ja erikseen eri työntekijäryhmille pidettiin neuvotteluja, joissa
jaettiin tietoa ja ideoita. Tuomiokapitulin rooliksi muodostui ihmisten yhteen
saattaminen ja osaajien löytäminen kulloiseenkin tarpeeseen. Viranomaisyhteistyö oli vahvaa ja verkostoitumista tapahtui eri toimijoiden välillä.
Seurakuntien rakennemuutoksia oli vireillä monia. Tuomiokapituli etsi
yhdessä seurakuntien kanssa hallinnollisia rakenteita, jotka tukisivat perustehtävän toteuttamista. Kertomusvuoden alussa 35 seurakuntaa perusti yhteistyösopimuksella Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin. Kolme seurakuntaa
ilmaisi halukkuutensa liittyä aluekeskusrekisteriin lähivuosina.
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Vuoden alussa hiippakuntaan liittyi neljä uutta seurakuntaa (Konnevesi,
Hankasalmi, Joutsa ja Jämsä), kun hiippakuntien ulkorajat muutettiin vastaamaan maakuntarajoja. Tuomiokapitulin johtoryhmä ja hiippakuntasihteerit
ovat vierailleet uusissa seurakunnissa. Tutustumisen lisäksi vierailujen aikana
kartoitettiin seurakuntien kehittämis- ja tukitarpeita. Muihin hiippakuntiin siirtyivät Virtain, Parkanon, Karvian ja Kihniön seurakunnat.
Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020
Tavoite 1: Missionaarisuus ja hengellisen elämän tukeminen
Arvio: Seurakuntien työntekijöiden hengellistä identiteettiä pyrittiin vahvistamaan moni eri keinoin. Kaikissa tuomiokapitulin järjestämissä tilaisuuksissa ja koulutuksissa hartauselämä oli kiinteä osa ohjelmaa. Tästä pidettiin
kiinni myös tapahtumien siirtyessä verkkoon. Useissa yhteyksissä pohdittiin,
mitä merkitsee missionaarisuus toimintatapana, joka ohjaa lähtemään liikkeelle,
julistamaan ja palvelemaan. Erityisesti piispan päivissä, yhteisöhautomossa,
lähetyskoulutustapahtumissa ja starttipäivillä aiheeseen oli mahdollista paneutua
syvemmin.
Vaikka Lapuan hiippakunta painopisteissään korostaa vahvasti seurakuntalaisuutta ja yhteistä työtä, myös pappisviralla on missionaarisuuden toteutumisen kannalta merkittävä rooli. Hiippakunnan alueelta pappisvihkimystä etsivien
teologien määrä on vähentynyt selvästi. Muutos on näkynyt jo muutaman
vuoden ajan siinä, miten vähän teologian opiskelijoita erityisesti Helsingin yliopistossa on hakeutunut seurakuntaharjoitteluun. Nyt muutos heijastuu myös
rekrytointeihin. Seurakunnan virkojen kutsuvuuden vahvistamiseen on jatkossa
etsittävä uusia keinoja sekä pappien että muiden työntekijäryhmien osalta.
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Tavoite 2: Seurakuntien tukeminen muutoksessa
Arvio: Piispantarkastukset Isojoen, Kaskisten ja Jyväskylän seurakunnissa
sekä Mustasaaren suomalaisessa seurakunnassa tukivat seurakuntien toimintaa
ja seurakuntaelämän uudistumista. Ne pystyttiin viemään läpi soveltuvin osin
hankalistakin koronatilanteista huolimatta. Pappisvihkimykset ja diakonian virkaan vihkiminen järjestettiin suunnitelman mukaisesti.
Pastoraali- ja johtamiskoulutuksissa vahvistettiin strategisia sekä rakenteellishallinnollisia osuuksia. Seurakuntien ylimmän johdon tapaamisissa ja luottamushenkilökonsultaatioissa kannustettiin analysoimaan toimintaympäristöä realistisesti sekä kokeilemaan rohkeasti uusia toimintamalleja. Syksyn tilaisuuksissa
pidetiin aktiivisesti esillä kirkon nelivuotiskertomuksen havaintoja sekä Ovet
auki -strategiassa esitettyjä keinoja haasteiden kohtaamiseen. Kertomusvuonna
kiinnitettiin erityistä huomiota lähijohtajien aseman vahvistamiseen ja koulutuksen kehittämiseen. Syksyllä lähijohtajien Teamsissa järjestetyssä verkostopäivässä oli ennätysmäärä osallistujia.
Seurakuntia kannustettiin etsimään ja luomaan uusia yhteistyöverkostoja.
Seurakuntia tuettiin saattamaan yhteistyösopimukset ajan tasalle kuntien varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa, ja myös kumppanuuksia perhekeskusten
kanssa vahvistettiin. Yhteistyö diakoniatoimijoiden sekä alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa nousi merkitykselliseksi. Suuret seurakunnat tukivat
pienempiä alueellisten koulutusten kautta, esimerkiksi diakonian ajankohtaispäivissä. Ystävyyshiippakuntiin ja -seurakuntiin ylläpidettiin yhteyksiä etänä.
Tuomiokapituli oli mukana kehittämässä valtakunnallista Polku-toimintamallia. Kaksi hiippakunnan seurakunnista toimi pilottiseurakuntina hankkeessa. Mikkelin hiippakunnan kanssa organisoidussa Tiedosta toimeen -hankkeessa mukana olevat seurakunnat kehittivät omaa toimintaansa ja verkostojaan
temaattisissa työpajoissa.
Keväällä ja loppusyksystä koronaepidemia vaikutti huomattavasti Lapuan
piirin kuurojen papin yhdessä seurakuntien kanssa tekemään viittomakieliseen
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työhön. Työ siirtyi fyysisistä kokoontumisista pääasiassa nettiin ja sitä tehtiin
enemmän valtakunnallisesti yhteistyössä kaikkien kuurojenpappien ja kuurojen
diakoniatyöntekijöiden kanssa. Kirkon viittomakielistä keskusteluapua varten
päivittäinen videopuhelinpäivystys toteutettiin ajalla 18.3.–31.5.2020. Syyskuussa viittomakieliset videopuhelinpäivystykset jatkuivat kahdesti viikossa
jouluun asti. Kevään aikana kirkon kuurojen työntekijät alkoivat tehdä viittomakielisiä jumalanpalvelus-, hartaus- ja muita videoita, joita julkaistiin eri
alustoilla ja kanavissa. Erityisenä huolenaiheena olivat ne seurakuntalaiset, jotka
eivät ole olleet netin kautta tavoitettavissa.
Tavoite 3: Tuomiokapitulin toiminnan kehittäminen muutoksessa
Arvio: Tuomiokapitulilla on toimistot Seinäjoella ja Jyväskylässä, ja tuomiokapitulin istuntoja pidettiin myös Lapualla ja Kuortaneella. Kertomusvuonna
tuomiokapitulin henkilöstöön kuuluivat piispa, hiippakuntadekaani, lakimiesasessori, hiippakuntapastori, neljä hiippakuntasihteeriä ja yksi osa-aikainen
hiippakuntasihteeri (80 %), kuntoutussihteeri, piispan sihteeri, toimistosihteeri
ja Lapuan piirin kuurojenpappi. Lisäksi työyhteisöön kuului liikuntapappi, joka
toimii Kuortaneen Urheiluopiston palkkaamana ja työnjohdon alla. Henkilöstössä tapahtui vuoden aikana muutoksia, kun hiippakuntadekaani ja kuntoutussihteeri eläköityivät. Lisäksi osa-aikaisen hiippakuntasihteerin määräaikainen
tehtävä päättyi 31.8.2020.
Taloudellisten resurssien niukentuessa tuomiokapituli sopeutti toimintaansa ja kehitti työskentelytapojaan. Yhden hiippakuntasihteerin työpanos on
elokuusta alkaen korvattu töiden uudelleenjärjestelyillä. Tämä on merkinnyt
priorisointeja ja muutoksia hiippakuntasihteereiden tehtävänkuvissa. Työnjaon
uudistamiseen ja selkeyttämiseen tähtäävät toimet alkoivat lokakuussa ja jatkuvat vuonna 2021. Työtapojen osalta tuomiokapitulin toiminnassa on kehitetty
Teams-sovelluksen käyttöä ja muita digitaalisuuden tarjoamia välineitä. Samaan
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aikaan lähikohtaamisten merkityksellisyys tiedostettiin voimakkaasti. Syksyllä
toiminnassa pyrittiin vahvistamaan myös hybridiosallistumisen mahdollisuuksia.
Vuoden aikana tuomiokapituli on lisännyt voimakkaasti verkostoyhteistyötä
eri toimijoiden kanssa. Esimerkiksi yhteistyö Aluehallintoviraston, sosiaalija terveysalan toimijoiden, nuorisojärjestöjen, yrittäjäverkostojen ja Suomen
punaisen ristin kanssa on tiivistynyt. Yhteistoiminta Kirkkohallituksen ja kirkollisten järjestöjen kanssa on saanut uusia muotoja.
Kertomusvuonna seurakuntia ohjeistavaa viestintää on ollut poikkeuksellisen
paljon. Ohjeistuksen selkeyteen ja oikea-aikaisuuteen on kiinnitetty erityistä
huomiota. Myös tuomiokapitulin istuntojen päätösviestintään panostettiin.
Uutiskirje Lehtinen jaettiin vuoden aikana yli 2 400 sähköpostiosoitteeseen
kymmenen kertaa. Toimintaa sosiaalisessa mediassa tehostettiin ja monipuolistettiin muun muassa poikkeusolojen Instagram-Päiväpaussien muodossa.
Koronatilanteen pitkittyessä keskeiseksi kysymykseksi nousi seurakuntien
henkilöstön jaksaminen, pitkäkestoisen stressin syntyminen ja työhyvinvoinnin
ylläpitäminen. Tuomiokapitulin toimesta aihetta käsiteltiin muun muassa johtavien viranhaltijoiden kokoontumisissa ja kaikille avoimessa webinaarissa. Teamsiin luotiin erilaisia vertaisverkostoja. Lisäksi jaksamiseen liittyviä kysymyksiä
on pidetty esillä monissa koulutuksissa ja ajankohtaispäivissä. Seurakuntien
työntekijöiden suorat kontaktit tuomiokapitulin työntekijöihin ovat vuoden
aikana lisääntyneet. Tuomiokapituli on ennakoiden varautunut työyhteisökonsultoinnin ja lyhytkestoisen työnohjauksen tarpeen nousuun.
Hiippakuntakartano Haapaniemellä on tärkeä merkitys hiippakunnan
työssä. Omien koulutusten ja verkostotapaamisten lisäksi siellä toteutettiin kirkon järjestämiä kuntoutuskursseja. Kuntoutuskurssitoimintaa pystyttiin jatkamaan kesän jälkeen keskeytymättä koko syksyn ajan.
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5.8

Helsingin hiippakunta

Tärkeimpiä tapahtumia vuonna 2020
Oleellisin muutos vuonna 2020 oli maailmanlaajuinen koronaviruspandemia.
Poikkeusolojen myötä tuomiokapitulin henkilöstön yhteydenpito seurakuntiin
tiivistyi ja sai uusia muotoja. Viikoittaiset piispan infot toimivat sekä yleisten
koronaohjeiden että seurakuntien akuuttien käytännön järjestelyiden käsittelykanavana. Piispan rooli seurakuntien kokoavana ja yhdistävänä symbolina ja
toimijana vahvistui. Tämä antoi selkänojan seurakuntien toimintojen nopealle
muutokselle. Yksittäisten työntekijöiden ja tiimien suorat yhteydenotot tuomiokapitulin henkilöstöön lisääntyivät merkittävästi. Tätä edistivät muun muassa
syksyllä käynnistyneet seurakuntafoorumit, joiden kautta tuomiokapitulin ja
seurakuntien työntekijät tulivat tutuiksi toisilleen.
Viranomaisyhteistyö tiivistyi vuoden aikana. Valmiussuunnitelma aktivoi eri
viranomaisten välisen yhteistyön siten, että olemassa olevien verkostojen yhteistyö lisääntyi runsaasti ja uusia verkostoja rakennettiin. Etelä-Suomen aluehallintoviraston valmiusryhmä kokoontui vuoden aikana säännöllisesti ja usein.
Yhteistyötä kasvatettiin Helsingin kaupungin, HUSin sekä hautaustoimen eri
toimijoiden kanssa.
Tavoitteet vuodelle 2020
Tavoite 1: Edistämme missionaarista ajattelua
Tuomiokapitulin roolina on toimia seurakuntien keskustelukumppanina,
tukena, ohjaajana ja rohkaisijana. Vuoden 2020 aikana tuomiokapituli on joutunut etsimään uusia tapoja tämän tehtävänsä toteuttamisessa ja missionaarisen
ajattelun edistämisessä poikkeusoloissa.
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Kansainvälisiä yhteyksiä on luotu ja ylläpidetty Vatikaaniin, Suomen
Lähetysseuraan, Pohjoismaihin ja ystävyyshiippakunta St. Asaphiin. Piispan
ekumeeninen delegaatio osallistui tammikuussa perinteiseen Pyhän Henrikin
päivän viettoon Roomassa. Delegaatio vieraili Vatikaanissa paavin yksityisellä
vastaanotolla ja piispa saarnasi Pyhän Henrikin päivän messussa birgittalaissisarten kirkossa. Kardinaali Kochin johdolla käytiin ekumeeninen dialogi
paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvostossa ja tutustuttiin Rooman hiippakunnan vikariaattiin. Tammikuussa piispa osallistui myös Suomen Lähetysseuran Felm-keskuksen uuden alatalon käyttöönottotilaisuuteen
Jerusalemissa. Helmikuussa piispa tapasi Pohjoismaiden pääkaupunkien piispat
Kööpenhaminassa.
Rippikoulu- ja isoskoulutusyhteistyö ystävyyshiippakunta St. Asaphin ja
Vantaan seurakuntien kanssa ei toteutunut suunnitellusti koronavirustilanteen
takia. Vantaan seurakuntien kirkkoherrat ja hiippakuntadekaani olivat vierailulla maaliskuussa St. Asaphin hiippakunnassa ja tutustuivat Manchesterin
lentokentän lentokenttätyöhön. Hiippakunnat aloittivat valmistelut nuorten
vaikuttaja- ja vastuunkantajavalmennuksesta, joka toteutetaan verkossa Erätauko-dialogia hyödyntäen.
Tavoite 2: Teemme kirkkoa näkyväksi
Mediassa (televisio, radio ja printtimedia) piispalla oli vuoden aikana
yhteensä 51 haastattelua tai kirjoitettua kolumnia. Koronapandemiaa aiheena
käsiteltiin haastatteluissa ja kolumneissa 17 kertaa. Piispa teki erilaisia videoita, nauhoitettuja videotervehdyksiä sekä tervehdyksiä suorissa etätilaisuuksissa
vuoden aikana yhteensä 52 kappaletta. Kirkko on saanut myönteistä näkyvyyttä
myös viranomaisyhteistyön puitteissa.
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Tavoite 3: Tuemme työyhteisöjä
Valmiustoiminnan merkitys vuoden 2020 aikana kasvoi poikkeusolojen myötä. Koronapandemian vuoksi seurakuntia ohjeistettiin vuoden aikana
yhteensä 25 kertaa. Erilaisia konsultatiivisia yhteydenottoja koronapandemiaan
liittyen tuli kirkkoherroilta, seurakuntien työntekijöiltä, luottamushenkilöiltä,
viranomaisilta, järjestötoimijoilta sekä seurakuntalaisilta tuomiokapitulin työntekijöille satoja. Piispa oli säännöllisesti yhteydessä hiippakunnan kirkkoherroihin Teams-viestintä- ja yhteistyöalustalla järjestettyjen piispan infojen kautta.
Kevätkaudella infoja oli viikoittain ja syyskaudella kerran kuussa. Koko vuonna
verkkokokoontumisia oli yhteensä 16. Hiippakunnan kirkkoherrojen seminaari järjestettiin marraskuussa.
Syksyllä 2020 aloitettiin Seurakuntafoorumi-työskentelyt kaikissa seurakunnissa. Syksyn aikana työskentelyt toteutettiin 16 seurakunnassa Teams-alustaa hyödyntäen. Seurakuntafoorumien tavoite on kuulla seurakuntatyöyhteisöjen kuulumisia työntekijöitä osallistaen.
Keväällä 2020 pilotoitiin Thank God it’s Friday (TGIF) -kahvihetket Teamsalustalla. Nämä kaikille seurakuntien työntekijöille avoimet teemalliset tilaisuudet jatkuivat viikoittain syksyn aikana. Tilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana
yhteensä 12 ja alustajina toimivat seurakuntien ja tuomiokapitulin työntekijät.
Kirkon alan opiskelijoiden seurakuntaharjoittelut olivat erityisesti suntioopiskelijoiden osalta vaarassa peruuntua, kun kokoava toiminta seurakunnissa
pysähtyi. Hiippakuntien ja kouluttavien oppilaitosten kanssa koottiin ideoita,
miten harjoittelut voitaisiin mukauttaa erilaisiin oloihin. Suurin osa harjoitteluista toteutui.
Tuomiokapitulin työyhteisökonsultointien painopiste oli itäisen Uudenmaan pienissä seurakunnissa. Työyhteisövalmennus toteutettiin yhdessä seurakunnassa, kriisikonsultointi ja debriefing samoin yhdessä seurakunnassa.
Kolmessa seurakunnassa käynnistettiin yhteinen tulevaisuusskenaarioiden työstäminen.
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Helsingin seurakuntayhtymän kirkkoherrojen ja ylimmän johdon
360-arviointi “Kirkon johtamisen peili” toteutettiin yhteistyössä Helsingin
seurakuntayhtymän ja Porvoon hiippakunnan kanssa, ja sen tukena toimivat
Kirkon koulutuskeskus sekä Kirkon tutkimuskeskus. Kyse oli koko kirkon suurimmasta johtamisen valmennusprosessista vuoden 2020 aikana.
Rekolan seurakunnassa pidettiin piispantarkastus 15.1.—2.2.2020.
Vuoden 2020 aikana ordinaatiovalmennuksiin osallistui seitsemän pappia
ja kahdeksan diakonia. Seurakuntien uusille työntekijöille tarkoitettuun orientoitumiskoulutukseen osallistui kuusitoista työntekijää. Ordinaatiovalmennus
muokattiin verkkopohjaiseksi ja valmennukset toteutuivat pääosin Teams- ja
Zoom-alustoilla. Koulutuksiin kuvattiin myös paljon videomateriaalia.
Seurakuntien työntekijöille suunnatun työnohjauksen kysyntä lisääntyi.
Muuttunutta tilannetta prosessoitiin yhdessä Helsingin, Espoon ja Porvoon
hiippakuntien sekä seurakuntayhtymien kesken. Kirkkoherramentoroinnin
pilotointi käynnistettiin. Tehtävässä aloittavan kirkkoherran yksilömentorointia
jäsennettiin ja rakennettiin konsultin ohjauksessa. Tuloksena oli systematisoitu
mentorointiohjelma, jossa mentoroinnille asetettiin selkeät tavoitteet. Ohjelmaa
voidaan soveltaa myös ryhmämentorointiin.
Helsingin, Espoon ja Turun hiippakunnissa pilotoitiin uusi Johtamisen
perusteet -koulutus (JoPe). Helsinki ja Espoo toteuttivat koulutuksen yhdessä
ja se suunnattiin kaikille johtamisesta kiinnostuneille työntekijöille. Ensimmäiseen moniammatilliseen pilottiryhmään osallistui 12 työntekijää eri puolilta
Suomea.
Tavoite 4: Rakennamme hyvän hallinnon kulttuuria seurakunnissa
Pandemia on aiheuttanut aiempaa enemmän tarvetta hallinnolliseen ja
juridiseen konsultaatioon ja neuvontaan. Yhteydenottoja on lakimiesasessorille ja notaarille tullut loma-aikoja lukuun ottamatta yhteensä noin 11
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kappaletta päivässä, mikä tarkoittaa yhteensä noin 2 300 neuvontatilannetta
vuodessa ja noin parisataa neuvontatilannetta enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Papiston henkilöstöhallinnon tavoitteena on varmistaa, että seurakuntiin saadaan motivoitunutta, ammattitaitoista ja kutsumustietoista papistoa.
Viranhoitomääräyksiä on papistolle vuoden aikana annettu noin 110, virkavapauksia koskevia päätöksiä noin 50 ja sivutoimilupia koskevia päätöksiä neljä.
Vuoden 2020 alun keskeisiä tapahtumia olivat kirkolliskokousedustajien
ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit. Tuomiokapitulin virasto huolehti
vaaleihin liittyvistä kansliatehtävistä ja lakimiesasessori osallistui asiantuntijana hiippakunnan vaalilautakunnan työskentelyyn. Pappisasessorivaalien
viestintää kehitettiin. Vaaleja varten rakennettiin omat verkkosivut ja papistolle
avattiin pappisasessorin tehtäviä muun muassa videon avulla.
Hyvää hallintoa on edistetty myös koulutuksen keinoin. Vuonna 2020
järjestettiin kaksi Työyhteisö- ja hallinto -pastoraalikurssia, joilla osallistujia oli
yhteensä 35. Hallinnon koulutusta on annettu myös ordinaatiovalmennuksen
yhteydessä. Lakimiesasessori on pitänyt Helsingin seurakuntayhtymässä Palvelussuhteen elinkaari -koulutuksen ja Porvoon rovastikunnassa kirkkolainsäädännön kokonaisuudistusta käsittelevän koulutuksen sekä osallistunut uusien
kirkolliskokousedustajien perehdyttämiseen Turun Kristillisellä opistolla. Lakimiesasessori on myös osallistunut asiantuntijana Helsingin seurakuntayhtymän
sääntöjen uudistamista työstävään työryhmään.
Arvio tavoitteiden toteutumisesta
Koronapandemia vaikutti merkittävästi tuomiokapitulin viraston toimintaan.
Toimintaa oli nopeasti muokattava vastaamaan pandemiatilanteen synnyttämiin
tarpeisiin ja monia toimintatapoja oli mietittävä uudelleen.
Vuoden 2020 haasteisiin on kyetty vastaamaan varsin hyvin. Keskeistä on
ollut seurakuntien, työyhteisöjen ja kirkkoherrojen tukeminen. Samalla on
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luotu uusia viestinnän rakenteita niin seurakuntien kuin yhteiskunnan toimijoiden suuntaan. Uusina toimintamuotoina aloitettiin Teams-alustalla työyhteisöjen moniammatilliset kohtaamiset seurakuntafoorumeissa ja TGIF-kahvihetkissä. Molemmat on koettu rohkaisevina ja kannustavina. Piispa aloitti heti
pandemian alkuvaiheessa aktiivisen yhteydenpidon hiippakunnan kirkkoherroihin ja seurakuntayhtymien johtoon. Kevätkauden viikoittaisissa ja syyskauden
kerran kuukaudessa pidetyissä piispan infoissa pystyttiin välittämään reaaliaikaista tietoa koronatilanteesta ja siihen liittyvistä rajoituksista, usein myös
ennakoivasti. Samalla oli mahdollisuus kuulla kirkkoherrojen kysymyksiä, jakaa
hyviä käytäntöjä ja pohtia tilanteeseen sopivia toimintatapoja. Piispan infot on
koettu tarpeellisina ja kirkkoherrojen työtä tukevina.
Uusia yhteyksiä luotiin yhteiskunnan toimijoiden suuntaan. Hiippakunta on
ollut arvostettu yhteistyökumppani Etelä-Suomen aluehallintoviraston valmiustoimikunnassa sekä Helsingin kaupungin, HUSin ja hautaustoimen eri toimijoiden verkostossa. Hiippakunta on mm. koonnut seurakunnista ja seurakuntayhtymien hautaustoimesta kevätkaudella 2020 viikoittaiset tilannekatsaukset
viranomaisten käyttöön. Raporteissa on mm. kartoitettu hiljaisia signaaleja haavoittuvassa asemassa olevista väestöryhmistä ja yleisestä kriisinkestävyyden tilasta.
Pandemian keskellä korostettiin kirkon missionaarista luonnetta, jumalanpalveluselämän tärkeyttä, kirkollisten toimitusten merkitystä ja ihmisten kohtaamisen tärkeyttä silloinkin, kun seurakuntalaiset eivät voi kokoontua yhteen.
Hallinnon saralla positiivista on, että yhteydenotot seurakunnista ja seurakuntayhtymistä ovat tapahtuneet matalalla kynnyksellä. Se on mahdollistanut
oikea-aikaisen ja ennakoivan neuvonnan. Konsultaatioiden voidaan arvioida
edistäneen hyvän hallinnon toteutumista seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä.
Vaikka pandemia-aika on ollut monella tavalla raskasta, on se kuitenkin
hyvällä tavalla vahvistanut tuomiokapitulin ja seurakuntien yhteyttä, kirkastanut tuomiokapitulin roolia ja edesauttanut yhteyksien syntymistä ja tiivistymistä myös yhteiskunnan toimijoihin.
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5.9

Espoon hiippakunta

Kutsuttuna kirkon työssä
Vuosi 2020 oli erittäin poikkeuksellinen. Tuomiokapitulin ja hiippakunnan
seurakuntien toimintaa leimasi kevättalvella alkanut koronaviruspandemia, ja
lisäksi tuomiokapitulin henkilöstössä tapahtui vuoden aikana muutoksia. Poikkeusolot vaikuttivat monin tavoin kirkon työhön Espoon hiippakunnassa ja
koko maassa. Viranomaisten määräämät kokoontumisrajoitukset ja suositukset
otettiin huomioon jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja seurakuntien kokoavassa toiminnassa. Tuomiokapitulissa ja seurakunnissa siirryttiin hyödyntämään digitaalisia työnteon ja kommunikaation välineitä aiempaa laajamittaisemmin ja etsittiin uusia tapoja ihmisten tavoittamiseen ja tukemiseen.
Pandemia-aika merkitsi myös monien kapitulin toimintasuunnitelmassa olevien tapahtumien ja koulutusten siirtämistä joko myöhäisempään ajankohtaan
tai verkkoalustoille. Toisaalta tuomiokapituli järjesti monia uusia koulutuksia
ja vertaistapaamisia, joilla pyrittiin vastaamaan korona-ajan haasteisiin seurakunnissa. Piispa ja tuomiokapitulin työntekijät pitivät seurakuntiin säännöllisesti yhteyttä. Piispa oli yhteydessä myös eri viranomaisiin, Kirkkohallituksen
koronaryhmään ja piispakollegioon. Piispojen ja kirkkohallituksen koronarajoituksiin perustuneista ohjeistuksista tiedotettiin kirkkoherroille ja talousjohdolle
säännöllisesti. Kirkkoherrat ja kapitulin viranhaltijat käynnistivät kesäkuussa
prosessin, jonka tavoitteena on koota ja analysoida huomioita pandemia-ajan
vaikutuksista seurakuntien työhön.
Koronapandemian aiheuttama poikkeuksellinen tilanne heijastui myös
tuomiokapitulin talouteen. Kirkolliskokouksen vahvistamassa sitovassa toimintakatteessa pysyttiin ja toteutuma oli 91 %. Tuomiokapitulin palvelujen ostot
olivat poikkeusoloista ja yhteiskunnan rajoitustoimista johtuen ennakoitua
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pienempiä. Esimerkiksi henkilöstön matkakulujen ja ravitsemuspalvelujen sekä
asiantuntijapalvelujen toteuma oli selvästi budjetoitua pienempi.
Tuomiokapitulin toimintalinjauksen uudistaminen saatettiin päätökseen
suunnitellussa aikataulussa pandemiarajoitusten aiheuttamista hankaluuksista
huolimatta. Kutsuttuina kirkon työssä -toimintalinjauksen lopullisessa muodossa on otettu huomioon Suomen evankelis-luterilaisen kirkon syksyllä 2020
julkaistu Ovet auki -strategia. Toimintalinjauksen valmisteluun osallistettiin
tuomiokapitulin henkilökunnan ja istunnon ohella hiippakuntavaltuusto sekä
hiippakunnan seurakuntia, työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Toimintalinjaus tulee voimaan vuoden 2021 alusta. Toimintalinjauksen voimassaoloa ei
ole enää rajattu tiettyihin vuosiin, vaan sitä uudistetaan ja kehitetään tarpeen
mukaan koko ajan.
Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa / Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit järjestettiin
helmikuussa. Tuomiokapitulin virasto huolehti vaaleihin liittyvistä käytännön
järjestelyistä.
Yhdessä hiippakuntavaltuuston kanssa järjestettiin hiippakuntafoorumi teemalla Seurakuntien kokemukset ja opit pandemian ajalta. Se toteutettiin pandemiaan liittyvien rajoitusten takia Teams-kokouksena.
Seurakuntatyön johtamisen tutkinto uudistuu vuodesta 2021 alkaen. Tähän
liittyvä uusi moniammatillinen Johtamisen perusteet -koulutus järjestettiin
yhteistyössä Helsingin hiippakunnan kanssa. Se toteutettiin vastaavana lähi- ja
etäjaksojen yhdistelmänä kuin seurakuntatyön johtamisen tutkintokin.
Pandemia-aika lisäsi seurakuntien tarvetta hallinnolliseen ja henkilöstöhallinnolliseen neuvontaan. Tuomiokapitulin erityisenä vastuuna on hiippakunnan

265

papiston henkilöstöhallinnon hoitaminen siten, että seurakuntiin saadaan motivoitunutta, ammattitaitoista ja kutsumustietoista papistoa. Pandemia-aikana
seurakunnissa tarvittiin pappien osalta lisätyövoimaa erityisesti rippikoululeirien
uudelleen järjestelyjen vuoksi. Muiden hiippakuntien kanssa tehtiin yhteistyötä
hyvien rekrytointikäytäntöjen ja nimikirjan ylläpitämisen kehittämiseksi.
Kirkon työhön opiskelevien seurakuntaharjoitteluun liittyvä neuvottelu
pidettiin yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Espoon seurakuntayhtymän ja tuomiokapitulin asiantuntijoiden kesken. Kirkon alan opiskelijat ovat
toivoneet, että kirkko näkyisi enemmän jo opiskelujen aikana. Kirkon näkyvyys
opiskelujen aikana on laajempi kysymys, joka ei koske vain Espoon hiippakunnan tuomiokapitulia. Tällä hetkellä työ kirkossa ei näytä houkuttelevalta mm.
heikon työllisyysnäkymän takia. Kirkon tehtäviin valmistavien opinto-ohjelmien vetovoima on vähentynyt yleisesti.
Vuosittain jaettava Yhdessä-palkinto on nopeasti saavuttanut arvostetun
aseman hiippakunnassa. Sen avulla voidaan nostaa esiin uudenlaisella otteella
toteutettua seurakuntaelämää. Vuonna 2020 palkinto myönnettiin Olarin seurakunnalle sen Chapple-toiminnasta.
Valtakunnalliset Pysäkki - hengellisen elämän päivät toteutettiin syksyllä
Lohjan Pyhän Laurin kirkossa. Pandemian takia aiempaa pienimuotoisemmat
päivät saavuttivat tavoitteensa hyvin.
Hengellisen ohjauksen välineitä -koulutus toteutettiin yhdessä Turun arkkihiippakunnan kanssa. Arkiretriitti-ryhmässä järjestettiin neljä arkiretriittiä.
Hiippakunnan työntekijöille järjestettiin verkossa Hengellisen elämän päivä,
jossa piispa oli mukana. Piispan Facebook-sivulla julkaistiin viikoittain Kirkkojen maailmanneuvoston rukouskalenterin rukouksia.
Pandemian takia kasvatuksen työalan työntekijöillä oli ilmeinen tarve vertaistukeen, kokemusten jakamiseen ja uusien käytäntöjen löytämiseen. Eniten
olivat esillä rippikoulujen uudelleen suunnittelu, leiritoimintaan liittyvät ohjeet
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ja leiritoiminnan järjestäminen. Marraskuussa järjestetyssä rippikouluvastaavien
päivässä osallistujat antoivat kiitosta hiippakunnallisesta tuesta poikkeusoloissa.
Poikkeuksellinen toimintavuosi on tuomiokapitulissa haluttu rajoituksista
ja lukuisista logistisista hankaluuksista huolimatta nähdä oppimiskokemuksena, joka mahdollistaa ja pakottaa niin tuomiokapitulin kuin seurakunnat
arvioimaan kriittisesti omaa toimintakulttuuriaan ja arkisia prosessejaan. Tähän
reflektioon tuomiokapituli on eri yhteyksissä kutsunut ja haastanut etenkin seurakuntien viranhaltijajohtoa.
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LIITTEET

LIITE 1

Kirkkohallituksen kokoonpano
Kirkkohallituksen jäsenet vuonna 2020
Puheenjohtaja

arkkipiispa Tapio Luoma

12.8.2020 saakka
Varapuheenjohtaja

läkare Åsa A. Westerlund

Kirkolliskokouksen valitsemat maallikkojäsenet:
toimittaja

Pekka Heikkilä

Turun arkkihiippakunta

kv-asiantuntija

Tarja Kantola

Helsingin hiippakunta

yhteiskuntatieteiden yo.

Elina Kemppainen

Oulun hiippakunta

lääkintöneuvos

Matti Ketonen

Kuopion hiippakunta

seurakuntaneuvos

Risto Rasimus

Mikkelin hiippakunta

johtava diakoniatyöntekijä Pirjo Sariola

Lapuan hiippakunta

diplomi-insinööri

Heikki Sorvari

Espoon hiippakunta

läkare

Åsa A. Westerlund

Borgå stift

toimittaja

Vuokko Vänskä

Tampereen hiippakunta

Kirkolliskokouksen valitsemat pappisjäsenet:
kirkkoherra

Aulikki Mäkinen

Kuopion hiippakunta

lääninrovasti

Kalervo Salo

Espoon hiippakunta

Piispainkokouksen valitsemat jäsenet:
piispa

Simo Peura

Lapuan hiippakunta

piispa

Matti Repo

Tampereen hiippakunta
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13.8.2020 alkaen

Varapuheenjohtaja

läkare

Åsa A. Westerlund

Kirkolliskokouksen valitsemat maallikkojäsenet:
toimittaja

Pekka Heikkilä

Turun arkkihiippakunta

kirjanpitäjä, puheenjohtaja Tarja Kantola

Helsingin hiippakunta

yhteiskuntatieteiden yo.

Elina Kemppainen

Oulun hiippakunta

lääkintöneuvos

Matti Ketonen

Kuopion hiippakunta

lääkäri, teologian maisteri Kalle Mäki

Tampereen hiippakunta

johtava diakoniatyöntekijä Pirjo Sariola

Lapuan hiippakunta

diplomi-insinööri

Heikki Sorvari

Espoon hiippakunta

läkare

Åsa A. Westerlund

Borgå stift

toimittaja

Vuokko Vänskä

Mikkelin hiippakunta
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Kirkolliskokouksen valitsemat pappisjäsenet:
prost, kaplan

Monica Heikel-Nyberg Borgå stift

kirkkoherra, lääninrovasti Jukka Pakarinen

Helsingin hiippakunta

Piispainkokouksen valitsemat jäsenet:
piispa

Seppo Häkkinen

Mikkelin hiippakunta

piispa

Kaarlo Kalliala

Turun arkkihiippakunta

Virastokollegio vuonna 2020
Puheenjohtaja:

kansliapäällikkö Pekka Huokuna

kirkkoneuvos

Leena Rantanen

kirkkoneuvos

Pirjo Pihlaja

kirkkoneuvos

Kimmo Kääriäinen

kirkkoneuvos

Anna Kaarina Piepponen

vt. kirkkoneuvos

Petri Määttä

Läsnäolo- ja puheoikeus: viestintäjohtaja Tuomo Pesonen (25.10. saakka)
vs. viestintäjohtaja Eeva-Kaisa Heikura (26.10. alkaen)
Sihteeri:

hallintopäällikkö Asta Virtaniemi

Täysistunto kokoontui 10 kertaa. Virastokollegio kokoontui kertomusvuonna
säännönmukaisesti viikoittain.
Kirkkohallituksen viraston johtoryhmään kuului virastokollegion kokoonpanon
lisäksi henkilöstöpäällikkö Sari Kiili.
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LIITE 2
Kirkkohallituksen julkaisusarjat vuonna 2020
Kirkkohallituksella on kaksi julkaisusarjaa:
1.

Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja, Kirkko ja toiminta, jossa ilmestyvät
eri osastojen eri kieliset painetut ja verkkojulkaisut. Sisällöllisesti julkaisut
on jaettu seuraaviin luokkiin:

2.

•

Suositukset, ohjeet ja oppaat

•

Selvitykset ja mietinnöt

•

Strategiat

•

Kirkkojen väliset asiakirjat (konsultaatiot, oppineuvottelut)

•

Muut julkaisut

Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja, Kirkko ja päätöksenteko, jossa ilmestyvät julkaisut on jaettu Kirkkohallituksen, Kirkolliskokouksen, Piispainkokouksen, Kirkon työmarkkinalaitoksen ja Lainsäädännön kategorioihin.

Kertomusvuoden aikana ilmestyi Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja, Kirkko ja
toiminta -sarjassa seuraavat yhdeksän julkaisua:
1.

Toivoa dialogista – Innostava tapa vahvistaa nuorten ääntä kirkossa ja
yhteiskunnassa

2.

Armo avaa yhteyden. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon loppukeskustelut ja käytännön ekumenia

3.

Diakoniabarometri 2020. Aina uuden edessä

4.

Ovet auki. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026

5.

Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen

6.

Öppna dörrar. Strategi för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fram till
2026
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7.

Diaconia Barometer 2020. Constantly facing new situations

8.

Kestävä tulevaisuus. Agenda 2030 työkirja

9.

Kirkko ja hengellisen väkivallan ratkaisut

Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja, Kirkko ja päätöksenteko -sarjassa ilmestyi
kolme julkaisua vuonna 2020:
1.

Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus 2019

2.

KirVESTES 2020—2022. Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020–2022
sekä erillissopimukset

3.

KyrkTAK 2020—2022. Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal och
separatavtal
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LIITE 3
Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisut vuonna 2020
Kirkon tutkimuskeskuksella on kolme omaa sarjaa: julkaisuja-sarja, verkkojulkaisuja-sarja ja Publication-sarja. Sarjoissa ilmestyi kertomusvuonna yhteensä
kahdeksan julkaisua seuraavasti:
Julkaisuja 131

Terhi Kaira, "Sitä kohti, mikä on edessä." Strategiaajattelun ominaispiirteet Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa.

Julkaisuja 132

Veli-Matti Salminen, Jorma Hannikainen, Kaija Huhtanen (toim.), Kirkon muusikko arjessa ja pyhässä.

Julkaisuja 133

Mari-Anna Auvinen, Jyri Komulainen (toim.). Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan.

Julkaisuja 134

Hanna Salomäki, Maarit Hytönen, Kimmo Ketola,
Veli-Matti Salminen, Jussi Sohlberg, Uskonto arjessa ja
juhlassa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina
2016–2019.

Verkkojulkaisuja 62

Tomi Karttunen, Mitä on luterilaisuus? Kirkko, teologia
ja yhteiskunta.

Verkkojulkaisuja 63

Maarit Hytönen, "Maailman tärkein tapahtuma" – suomalaisten käsityksiä kasteesta ja kummiudesta.

Verkkojulkaisuja 64

Kirkon kehittämistyön tukena. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2016–2019.

Verkkojulkaisuja 65

Jouko Porkka, Minna Valtonen (toim.), Innostava ja
kohtaava kasvatus. Kirkon kasvatuksen barometri 2020.
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LIITE 4
Yhteisvastuukeräys vuonna 2020
Yhteisvastuukeräyksen teemana vuonna 2020 oli vanhemmuuden tukeminen. Keräyksen kumppaneina toimivat Kirkon Ulkomaanapu, Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2020
kokonaistuotto oli 1 995 818,38 € (3 069 473, 52 € vuonna 2019).
Yhteisvastuukeräystä leimasi hyvin voimakkaasti koronaepidemia. Seurakuntiin lähetettiin maaliskuussa 2020 kehotus lopettaa kaikki sellainen keräystoiminta, joka perustui ihmisen kohtaamiseen. Lisäksi diakoniatyöntekijät,
jotka useimmissa seurakunnissa vastaavat keräyksen organisoinnista, priorisoivat
työtänsä akuuttiin koronakriisin seurausten hoitamiseen. Tuoton vähenemistä ei
pystytty pysäyttämään sähköisellä varainhankinnalla. Myös vapaiden kolehtipyhien tuotto putosi merkittävästi aiemmasta.
Vuoden 2020 poikkeusolot pakottavat Yhteisvastuukeräystä uudistumaan.
Kirkkopalveluissa on käynnistetty toimet keräyksen uudistamiseksi ja tehostamiseksi. Jatkossa mm. modernit rahankeräystekniikat tulevat entistä vahvemmin käyttöön perinteisten keräystapojen rinnalle.
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LIITE 5
Kirkkohallituksen myöntämät avustukset seurakunnille vuonna 2020
Avustuksen

Verotulojen

Harkinnan-

Rakennus-

saaja

täydennys-

varainen

avustukset yhteensä

avustus

avustus
7 975 126

9 595 392

100,0

104 069

104 069

1,1

170 733

194 372

2,0

117 621

117 621

1,2

44 264

53 264

0,6

497 997

497 997

5,2

13 040

13 040

0,1

25 242

0,3

18 386

0,2

17 023

0,2

211 117

211 117

2,2

22 820

22 820

0,2

Somero

6 129

6 129

0,1

Vesilahti

78 631

78 631

0,8

10 297

0,1

60 000

0,6

17 995

17 995

0,2

273 840

273 840

2,9

12 910

60 671

0,6

271 623

271 623

2,8

12 378

0,1

99 517

1,0

50 438

0,5

49 813

162 080

1,7

56 594

56 594

0,6

Koko kirkko

1 075 266

545 000

Avustukset %-osuus

Turun arkkihiippakunta
Eurajoki
Karvia

23 639

Loimaa
Martinkoski

9 000

Mynämäki
Naantalin srky
Siikainen

25 242

Vehmaa

18 386

Tampereen hiippakunta
Kihniö

17 023

Orivesi
Sastamala

Oulun hiippakunta
Enontekiö

10 297

Hailuoto

60 000

Ii
Kempele
Kärsämäki

47 761

Oulainen
Pelkosenniemi

12 378

Perho

55 744

Posio

50 438

Pudasjärvi

112 267

Pyhäjoki

43 773

Ranua

97 421

97 421

1,0

Salla

40 006

40 006

0,4
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Avustuksen

Verotulojen

Harkinnan-

Rakennus-

saaja

täydennys-

varainen

avustukset yhteensä

avustus

avustus

Sievi

11 559

Siikalatva

31 032

Taivalkoski

38 444

Toholampi
Utajärvi

19 295

7 960

59 723

25 886

Avustukset %-osuus

11 559

0,1

50 327

0,5

38 444

0,4

67 683

0,7

25 886

0,3

Mikkelin hiippakunta
Hirvensalmi

153 976

153 976

1,6

Hollola

169 781

169 781

1,8

Juva

134 573

134 573

1,4

Kangasniemi

456 400

456 400

4,8

Luumäki

82 152

82 152

0,9

187 124

187 124

2,0

36 312

36 312

0,4

100 000

142 000

1,5

100 000

128 201

1,3

30 188

0,3

30 000

55 000

0,6

Finström-Geta

33 773

33 773

0,4

Kimitoön

35 655

35 655

0,4

125 452

125 452

1,3

Kronoby

248 719

248 719

2,6

Korsnäs

29 941

29 941

0,3

Malax ksamf

73 807

73 807

0,8

Mäntyharju
Parikkala
Puumala

42 000

Sulkava

28 201

Tainionvirta

30 188

Borgå stift
Brändö-

25 000

Kumlinge

Kristinestads
ksamf

Korsholms ksamf
Sund-Vårdö

63 114

63 114

0,7

167 904

167 904

1,7

24 776

111 603

1,2

12 174

0,1

369 553

3,9

59 990

0,6

Kuopion hiippakunta
Heinävesi
Hyrynsalmi

1 827
12 174

Ilomantsi
Juuka
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85 000

369 553
59 990

Avustuksen

Verotulojen

Harkinnan-

Rakennus-

saaja

täydennys-

varainen

avustukset yhteensä

avustus

avustus

Niinivesi

48 108

50 000

Paltamo

766 622

Polvijärvi

51 766

Puolanka

27 323

Rautalampi
Rautavaara
Ristijärvi
Suomussalmi

24 465
70 000

36 650
794

42 000

Avustukset %-osuus

98 108

1,0

766 622

8,0

51 766

0,5

51 788

0,5

70 000

0,7

36 650

0,4

42 794

0,4

2 805

9 650

12 455

0,1

13 009

165 000

178 009

1,9

296 138

296 138

3,1

3 855

3 855

0,0

13 540

13 540

0,1

Isojoki

3 747

3 747

0,0

Joutsa

1 144

1 144

0,0

Karijoki

3 060

3 060

0,0

Karstula

16 790

17 590

34 380

0,4

59 714

156 714

1,6

25 396

0,3

27 038

0,3

74 328

0,8

7 133

0,1

50 000

0,5

26 286

0,3

77 497

0,8

22 983

0,2

1 462 957

1 462 957

15,2

36 000

36 000

0,4

2 444

0,0

252 846

252 846

2,6

19 489

19 489

0,2

16 363

16 363

0,2

Tohmajärvi
Ylä-Savon srky
Lapuan hiippakunta
Evijärvi
Hankasalmi

Kaskinen

97 000

Kinnula

25 396

Kyyjärvi

12 038

15 000

Lapua
Multia

74 328
7 133

Petäjävesi

50 000

Pihtipudas

26 286

Saarijärvi

20 773

Soini

22 983

Teuva
Toivakka
Uurainen
Viitasaari
Vimpeli

56 724

2 444

Helsingin hiippakunta
Vantaa
Espoon hiippakunta
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Kirkkohallituksen myöntämät avustukset hiippakunnittain 2020
Avustuksen saaja Verotulojen Harkinnan

Turun

täydennys-

varainen

avustus

avustus

Rakennus

Avustukset %-osuus

avustukset yhteensä

48 881

9 000

966 110

1 023 991

10,7

17 023

0

318 697

335 720

3,5

541 193

60 000

805 566

1 406 759

14,7

58 389

42 000

1 420 318

1 520 707

15,8

0

25 000

808 365

833 365

8,7

254 446

247 000

1 656 204

2 157 650

22,5

155 334

162 000

1 983 503

2 300 837

24,0

0

0

16 363

16 363

0,2

0

0

0

0

0,0

1 075 266

545 000

7 975 126

9 595 392

100,0

arkkihiippakunta
Tampereen
hiippakunta
Oulun
hiippakunta
Mikkelin
hiippakunta
Porvoon
hiippakunta
Kuopion
hiippakunta
Lapuan
hiippakunta
Helsingin
hiippakunta
Espoon
hiippakunta
Koko kirkko
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Linkit vuoden 2020 aineistoihin
Liitteet löytyvät osoitteesta
evl.fi/plus
Kirkkohallituksen asettamat johtokunnat, neuvottelukunnat ja työryhmät
Kirkkohallituksen antamat lausunnot
Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2020
Kyrkostyrelsens cirkulär 2020
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 2020
Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 2020
Kirkkohallituksen esitykset, kirjeet ja ilmoitukset kirkolliskokoukselle ovat
osoitteessa
domus.evl.fi
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