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1

MAAILMA MUUTTUU – MUUTTUUKO
KIRKKOHALLITUS?

Kansliapäällikön katsaus
Kirkkohallitus täytti kertomusvuonna 75 vuotta. Perustamispäätös tehtiin huhtikuussa ja varsinainen toiminta alkoi toukokuussa 1944, jatkosodan päätösvaiheessa. Alkujaan kirkkohallituksen tärkein tehtävä oli hallinnoida köyhille ja sodan
runtelemille seurakunnille osoitettuja ulkomaisia avustuksia. Toiminnalliset eli
seurakuntien hengellisen työn asiat eivät tuolloin kirkkohallitukselle kuuluneet.
Eri vaiheissa kirkkohallituksen tehtävät ovat laajentuneet ja henkilömäärä kasvanut
- historiallinen perusta on kuitenkin edelleen tunnistettavissa.
Vuosi 2019 oli Kirkkohallituksessa varsin tiivis, tapahtumarikas ja mielenkiintoinen: Kirkkohallituksen järjestämille neuvottelupäiville, koulutuksiin ja tapahtumiin kokoontui tuhansia kirkon työntekijöitä oppimaan uutta ja virkistymään. Suomen EU-puheenjohtajuuskausi heijastui monella tapaa Kirkkohallituksen työhön.
Pohjoissaamenkielinen raamatunkäännös julkaistiin juhlallisin menoin. Kirkon
talossa isännöitiin vieraita, yhteistyötä tehtiin monien organisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa. Useita lainsäädäntöhankkeita saatiin valmiiksi. Marraskuussa
saatettiin kirkolliskokouksen istuntokausi päätökseen. Vuosi sisälsi monentyyppistä toimintaa, josta edellä oli mahdollista mainita vain muutamia esimerkkejä.
Vuosikertomus kokonaisuudessaan avaa laajemman näkökulman tehtyyn työhön.
Kertomusvuoden kulkuun Kirkkohallituksessa vaikutti merkittävällä tavalla
Suunta-hanke. Päättäjien määrittelemissä puitteissa henkilöstö pohti ja visioi, millainen Kirkkohallitus voisi olla viiden tai kymmenen vuoden päästä. Tarkoituksena
oli Kirkkohallituksen toimintamallin uudistaminen 2020-lukua silmällä pitäen.
Marraskuun lopussa valmistuneet raportit kertovat, että tulevaisuuden suunnittelussa päästiin hyvin liikkeelle.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että Kirkkohallituksen organisaatiorakenne säilyy
pääosin nykyisellään, joskin osastojen ja yksiköiden sisällä tapahtuu monia isojakin
muutoksia. Käynnissä on myös laajamittainen tehtävien uudelleenarviointi sekä
yhteistyön tiivistäminen eri osastojen ja yksiköiden välillä. Samalla toteutetaan palveluiden tarkoituksenmukaisuuden arviointia ja päällekkäisyyksien karsimista sekä
uudenlaisten kumppanuuksien luomista muun muassa kirkon järjestökenttään.
Kertomusvuonna 2019 etsittiin uutta suuntaa 75 vuotta toimineelle vireälle virastolle. Suunnantarkastus jatkuu ja muuttuu arjen toimintamalliksi uuden
vuosikymmenen alkaessa.
Pekka Huokuna,
kansliapäällikkö
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KIRKKOHALLITUKSEN STRATEGIA JA
TULOSKORTIT

Toivo: Vahvistamme luottamusta tulevaisuuteen
Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

6

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.
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
7

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

3.1

KIRKON YHTEINEN TOIMINTA:
KIRKKOHALLITUS

Kirkkohallituksen yhteisten toiminnallisten tavoitteiden
arviointi

Kirkkohallituksen 75-vuotisjuhlat Katajanokan Kasinolla
Kuva: Terhi Kaira
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TULOSKORTTI 2019
KKH:n strategian 2015-2020
painopiste
Nostamme kirkon sanoman
esiin:
Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä
yhteistyössä seurakuntien ja
muiden toimijoiden kanssa
monikanavaisesti.

Kirkkohallituksen strategiset tavoitteet
Painopisteeseen liittyvä vuoden
Keinot
2019 tavoitteet
1) Positiivisen uskonnonvapauden Kirkkohallitus pitää aktiivisesti esillä
näkökulma nousee julkisessa kespositiivisen uskonnonvapauden näkökustelussa esille tärkeänä perusoi- kulmaa lausunnoissa, kirkon viestinkeutena ja yhteiskuntaa myönteinässä, henkilökohtaisissa tapaamisissa
sesti rakentavana periaatteena.
poliitikkojen kanssa ja julkisuudessa
käytettävissä puheenvuoroissa.

Avainmittarit
Myönteisiä tarinoita seurakuntien
ja julkisen varhaiskasvatuksen sekä
seurakuntien ja koulun välisestä
yhteistyöstä julkaistaan paikallismedioiden lisäksi myös suurimmissa valtakunnallisissa medioissa
(media-analyysi)

Kohtaaminen koskettaa:
Keräämme järjestelmällisesti
palautetta suunnitelmistamme
ja työstämme. Vahvistamme
kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa.

2) Kirkko toimii hyvässä yhteistyössä uusien maakuntien kanssa.

Tuemme hiippakuntia ja seurakuntia/
seurakuntayhtymiä aktiiviseen yhteistyöhön uudeksi merkittäväksi toimijaksi ja voimakeskittymäksi nousevien
maakuntien kanssa.
3) Kirkon kehittämistoiminnan (Kir- Kirkkohallitus valmistelee työryhmäkon kehittämispalvelut) uusi suunta työskentelyn pohjalta esityksen Kirkon
ja malli on hahmottunut.
kehittämispalveluiden toteutusvaihtoehdoista.

Kirkon edustajat ovat käynnistäneet
yhteistyön uusien maakuntien johdon ja kirkon kannalta tärkeimpien
sektorivastaavien kanssa.

Rakastamme lähimmäistä:
Edistämme heikoimmassa
asemassa olevien ja kestävän
kehityksen puolesta tehtävää
työtä kirkossa.

4) Suomi kantaa nykyistä suurempaa vastuuta globaalin köyhyyden
vähentämisestä.

Hallitusohjelmaan on kirjattu
tavoite, että valtion kehitysyhteistyömäärärahat nousevat hallituskaudella vähintään sille tasolle,
jolla ne olivat ennen vuonna 2015
tapahtunutta leikkausta.
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Nostamme kirkon hallitusohjelmatavoitteissa esille valtion kehitysyhteistyömäärärahojen tason nostamisen.

Esitys Kirkon kehittämispalveluiden
tavoitteista ja rakenteesta annetaan
kirkolliskokoukselle viimeistään
syysistuntokaudelle 2019.

Arvio

TULOSKORTTI 2019
KKH:n strategian 2015-2020
painopiste

Kirkkohallituksen strategiset tavoitteet
Painopisteeseen liittyvä vuoden
Keinot
2019 tavoitteet
5) Yhteiskunnassa käynnistetään
Nostamme kirkon hallitusohjelmauusia toimenpiteitä lapsiperheköy- tavoitteissa sosiaaliturvan kokonaishyyden vähentämiseksi.
uudistukseen liittyen esille lapsiperheköyhyyden. Vaikutamme yhdessä
muiden toimijoiden kanssa välittämällä kirkon oman toiminnan kautta saatavaa tietoa lapsiperheköyhyydestä.
6) Kirkolla ja sen seurakunnilla
on energia- ja ympäristöohjelma,
jonka asettamien konkreettisten
tavoitteiden mukaan parannetaan
toimitilojen energiatehokkuutta ja
edistetään kestävien energiamuotojen käyttöönottoa.

Arvostamme jäsenyyttä:
Selvitämme keinoja helpottaa
kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkossa.

Valmistelemme kirkon energia- ja
ympäristöohjelman ja viestimme siitä
kaikille kirkon toimijoille.
Kirkkohallitus tekee yhteistyötä
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)
kanssa, joka tarjoaa asiantuntemuksensa toimenpiteiden kohdentamisessa, niiden vaikutusten laskemisessa ja
seurakuntien ratkaisujen energianeuvonnassa.

Avainmittarit

Arvio

Lapsiperheköyhyyden vähentäminen on uudessa hallitusohjelmassa
yksi painopistealue.

Kirkon energia- ja ympäristöohjelma ja sen tavoitteet tunnetaan seurakunnissa ja ne vaikuttavat niiden
ratkaisuihin (kysely seurakuntiin
vuoden 2019 lopussa).

7) Kaste säilyttää asemansa suoma- Sanoitamme kasteen merkitystä uusillaisten perheiden elämässä.
la nuorille perheille merkityksellisillä
tavoilla ja luomme malleja ”matalan
kynnyksen” kasteisiin ja poistamme
käytäntöihin liittyviä esteitä.

Ehdotukset kasteeseen liittyvien
prosessien sujuvoittamiseksi ja
mallinnukset ”matalan kynnyksen”
kasteista ovat valmistuneet.

Nostamme viestinnälliseksi painopisteeksi kasteen ja kummiuden vahvistamista sekä kirkon jäsenen kristillisen
identiteetin syventämistä tukevan
viestinnän.

Kastetta ja kummiutta käsittelevien
uutisointien ja tarinoiden määrä on
lisääntynyt vuoteen 2018 verrattuna.
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Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Nostamme kirkon sanoman esiin
1) Myönteiset tarinat kuntien ja seurakuntien yhteistyöstä. Kertomusvuoden
aikana kirkon ja kunnan välisestä yhteistyöstä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta julkaistiin artikkeleita ja tarinoita useissa printtijulkaisuissa
ja sosiaalisen median kanavissa, esimerkiksi Maansuola-, Lastentarhamuseo-,
Leikkipäivä- ja Kasvuakaikenikää -blogeissa. Kirkkohallituksen asiantuntijat
twiittasivat ja kertoivat rakentavia esimerkkejä yhteistyöstä myös omilla sosiaalisen median kanavillaan. Loppusyksystä Lasten keskus julkaisi Yhteistyötä
koreittain -teoksen, jonka käsikirjoituksen kommentointikierrokseen ja toimitustyön Kirkkohallituksen asiantuntijat osallistuivat laajasti.
Kohtaaminen koskettaa
2) Yhteyksien kehittäminen maakuntiin. Maakunta- ja sote uudistukseen
varauduttaessa on luotu rakenteita ja vahvistettu yhteyksiä maakunnallisiin
toimijoihin. Hiippakuntien ulkorajojen muuttaminen vastaamaan maakuntarajoja selkeyttää osaltaan kokonaisuutta ja luo entistä paremmat edellytykset
maakunnalliselle yhteistyölle. Koska Maakunta- ja sote-uudistus on edelleen
kesken, kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä yhteistyön vahvistamiseksi ei ole
vielä pystytty toteuttamaan.
3) Esitys Kirkon kehityspalveluista. Selvitys Kirkon kehityspalveluiden tarkoituksesta, tavoitteista ja organisoitumisesta valmistui aikataulun mukaisesti marraskuun 2019 lopussa. Suunta-hankkeen ohjausryhmä käsitteli asiaa
joulukuussa ja pyysi laatimaan selvittäjän esityksestä poikkeavan kevennetyn
rakenteen, niin sanotun malli B:n. Molemmat mallit esitellään kirkkohallituksen täysistunnolle tammikuussa 2020. Asia valmistellaan täysistunnon
tekemien linjausten mukaisesti. Päätökset Kirkon kehityspalveluiden organisoimiseksi tehdään toimivaltaisissa päätöksentekoelimissä kevään 2020 aikana.
Tavoitteena on, että Kehityspalvelut aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa.
Rakastamme lähimmäistä
4) Kehitysyhteistyömäärärahojen nostaminen. Hallitusohjelman tavoitteena
on vahvistaa systemaattisesti kansalaisyhteiskunnan tilaa ja toimintaedellytyksiä Suomessa ja maailmalla. Ohjelman mukaan kansalaisjärjestöille suunnattua
kehitysyhteistyörahoitusta nostetaan. Tältä osin kirkon hallitusohjelmatavoitteen voidaan katsoa toteutuneen.
5) Lapsiperheköyhyys. Hallitusohjelmassa todetaan, että köyhyys- ja syrjäytymisriski koskettaa ihmisiä entistä laajemmin. Hallitus aikoo puuttua asiaan määrätietoisesti ja lupaa toimia johdonmukaisesti lapsiperheköyhyyden
12

vähentämiseksi hallituskauden aikana. Köyhyyttä luvataan vähentää kehittämällä samanaikaisesti etuuksia ja palveluita.
6) Energia- ja ilmastostrategia. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi helmikuussa ohjelman nimellä Kirkon energia- ja ilmastostrategia – hiilineutraali
kirkko 2030. Kirkon ilmastostrategia on varsin kunnianhimoinen. Keskeistä
on ilmaston lämpenemisen hillitseminen, luonnon monimuotoisuuden varjeleminen sekä kohtuullisen elämäntavan korostaminen. Strategiasta viestittiin
välittömästi kirkon omia ja muita kanavia käyttäen. Se oli esillä printtimediassa
(mm. artikkeli Helsingin Sanomissa), MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelmassa ja eri radiokanavilla. Piispat kannustivat paastokirjeessään seurakuntia ja
kaikkia kirkon toimijoita noudattamaan sen suosituksia. Strategian äärellä
työskenneltiin myös mm. Kirkon viestintäpäivillä, ympäristötyön neuvottelupäivillä, eri hiippakuntien ympäristötyön vuotuisissa verkostotapaamisissa sekä
Kuopion ja Oulun hiippakuntien järjestämässä metsäseminaarissa. Kirkolliskokouksen linjausten mukaisesti kirkkohallitus osoitti enintään 900 000 euron
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten energiaremonttiavustuksiin.
Kirkolliskokous hyväksyi vuodelle 2020 erillishankkeen, jonka tarkoituksena
on tukea ja edistää strategian toimeenpanoa eri toimijoiden keskuudessa.
Tuloskortissa mainittu seurakunnille tehtävä kysely päätettiin siirtää myöhemmäksi, osaksi erillishanketta. Kyselyn toteuttaminen olisi ollut liian aikaista
vuonna 2019.
Arvostamme jäsenyyttä
7) Kaste- ja kummius. Ehdotukset kasteeseen liittyvien prosessien sujuvoittamiseksi ja mallinnukset ”matalan kynnyksen” kasteista valmistuivat. Hankkeessa
työstettiin muun muassa kastepäivän manuaali sekä ehdotus kiitosrukouksesta
ja siihen liittyvästä pastoraalisesta ohjeesta. Nämä materiaalit valmistuivat
kertomusvuoden aikana, mutta vaativat vielä jatkotoimenpiteitä ennen julkaisemista. Lisäksi kirkolliskokous teki päätöksen yhden kummin riittävyydestä, mikä helpottaa kasteisiin liittyviä prosesseja. Kastetta ja kummiutta
käsittelevien uutisointien ja tarinoiden määrä on lisääntynyt vuoteen 2018
verrattuna mm. vauva.fi -yhteistyön, uusien kaste.fi materiaalien julkistamisen sekä useiden kasteeseen tuotettujen somevideoiden ja kummivideoiden
leviämisen myötä. Myös paikallisia uutisointeja on ollut aiempaa enemmän.
Valtakunnallisesti kasteteema oli muun muassa MTV3:n uutisissa ja kummipäivä YLE:n aamutelevisiossa.

13

3.2

Talouden kehitys seurakunnissa

Seurakuntien, rovastikuntien ja seurakuntatalouksien lukumäärä
Seurakuntia oli kertomusvuonna 384 ja seurakuntatalouksia 269. Yhden seurakunnan talouksia oli 237. Seurakuntayhtymiä oli 32 ja niissä oli 147 seurakuntaa.
Seurakuntien määrä väheni 16:lla ja seurakuntatalouksien 9:llä.
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Vuosi

Seurakunnat

Seurakuntataloudet

2019

384

269

2018

400

278

2017

400

279

2016

408

285

2015

412

290

2014

422

295

2013

430

295

2012

449

311

2011

449

311

2010

465

323

2009

466

328

2008

515

388

2007

517

390

2006

548

410

2005

562

421

2004

576

456

2003

582

459

2002

586

461

2001

586

461

2000

587

465

Seurakunnat
Hiippakunta

Seurakuntataloudet

Rovastikunnat

Kaupunkiseurakunnat

Maaseurakunnat

Seurakunnat
yht.

Seurakuntataloudet yht.

Yhden seurakunnan
taloudet

Turku

5

32

19

51

35

32

Tampere

7

26

17

43

33

Oulu

9

25

35

60

50

Mikkeli

7

17

15

32

Porvoo

9

22

31

Kuopio

5

23

29

Lapua

7

19

Helsinki

6

24

Seurakuntayhtymät

Seurakuntia
seurakuntayhtymissä

Seurakunnista
muun kuin oman
hiippakunnan
seurakuntia

3

19

1

30

3

14

1

47

3

14

1

24

22

2

10

0

53

27

19

8

22

6

52

38

35

3

17

0

25

44

40

39

1

3

1

6

30

9

4

5

36

10

Espoo

3

13

6

19

13

9

4

12

4

Yhteensä

58

201

183

384

269

237

32

147

24

2018

58

207

193

400

278

246

32

154

24

Muutos
2018-2019

0

−6

−10

−16

−9

−9

0

−7

0
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Seurakuntien talous vuonna 2019
Vuonna 2019 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 886 miljoonaa euroa. Määrä kasvoi
15 miljoonalla eurolla (+1,8 %) vuodesta 2018, jolloin tuotto vastaavasti väheni
16 miljoonalla eurolla (−1,8 %). Kirkollisveron tuotto parani odotetusti verotettavan tulon kasvaessa – työllisyys parani ja palkkoja korotettiin. Ennen vuotta
2019 kirkollisveron tuotto aleni kolme vuotta peräkkäin – rahanarvon muutos
huomioiden neljä vuotta.
Taloudellinen polarisaatio seurakuntien välillä kuitenkin jatkui. Vaikka suurimmalla osalla seurakuntatalouksia kirkollisveron tuotto kasvoi, se väheni neljäsosalla, eli 64 seurakuntataloudella. Vuodeksi 2019 kirkollisveroprosenttia korotti
14 seurakuntataloutta ja yksi alensi.
Seurakuntien välisiä eroja hiippakunnittain tarkasteltaessa, eniten verotuloja
kasvattaneita seurakuntatalouksia oli Helsingin, Tampereen, Kuopion ja Porvoon
hiippakunnissa. Keskiarvoa edusti Oulun hiippakunta ja vähiten verotulokasvuja
oli Turun, Espoon, Mikkelin ja Lapuan hiippakunnissa.
Hiippakunta

Väheni

Kasvoi

Seurakuntatalouksien
lukumäärä

osuus

Seurakuntatalouksien
lukumäärä

osuus

Turku

16

46 %

19

54 %

Espoo

5

38 %

8

62 %

Mikkeli

7

29 %

17

71 %

Lapua

10

25 %

30

75 %

Oulu

12

24 %

38

76 %

Borgå

5

19 %

22

81 %

Kuopio

5

13 %

33

87 %

Tampere

4

12 %

29

88 %

Helsinki

0

0%

9

100 %

yhteensä

64

24 %

205

76 %
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3.3

Erillishankkeet

Kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjausten toteuttaminen
Kirkolliskokous päätti 4.5.2017 käsitellessään tulevaisuusvaliokunnan mietintöä
1/2017 antaa kirkkohallitukselle 17 kirkon tulevaisuuteen liittyvää toimeksiantoa.
Toimeksiantoja on valmistelu Kirkkohallituksessa vuosina 2017−2019. Tässä yhteydessä tulevaisuuslinjausten toteuttaminen esitetään kootusti. Kirkolliskokouksen
päätöksen sisältämät toimeksiannot on erotettu kursiivilla muusta tekstistä.
1.
2.
3.

Kehittää seurakuntien henkilöstön rekrytointia, koulutusta ja osaamista niin, että
se antaa nykyistä enemmän valmiuksia monialaiseen työhön, seurakuntalaisten
kohtaamiseen, vapaaehtoistyön rekrytointiin ja johtamiseen sekä viestintään;
Kartoittaa ja purkaa vapaaehtoistyöhön ja seurakuntalaisten oma-aloitteiseen
toimintaan liittyvät esteet mahdollisine säädösmuutosesityksineen kirkolliskokoukselle;
Kehittää johtamista kirkossa niin, että johtajat ottavat huomioon johtajuuden
hengellisen luonteen, vapaaehtoistyön johtamisen sekä palkatun ja vapaaehtoistoimijoiden hengellisen identiteetin tukemisen;
Toimeksiantoja varten perustettiin työryhmä. Työryhmän selvityksessä
todettiin, että tarvetta säädösmuutoksiin ei ole. Selvitys ’Tasavertaisina ja osallisina’ lähetettiin kirkkohallituksen täysistunnon tammikuussa 2019 tekemällä
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päätöksellä tiedoksi muun muassa seurakuntiin.
4. Tehdä kirkolliskokoukselle selvitys siirtymisestä virkasuhteista työsopimussuhteisiin,
johtamistehtävien määräaikaisuudesta, työaikajärjestelyistä ja tehtäväkierrosta;
Siirtymisestä virkasuhteista työsopimussuhteisiin tilattiin selvitys Kirkkohallituksen ulkopuoliselta selvittäjältä. Kirkkohallituksen täysistunto merkitsi
selvitysmuistion tiedoksi huhtikuussa 2019 ja katsoi, että valmistelun laajuuden huomioon ottaen tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä
muuttamaan nykytilaa. Muista toimeksiannon asioista tarvitaan jatkoselvitys,
joka toteutetaan kohdan 5 valmistelun yhteydessä.
5. Valmistella aiempaa paremmat edellytykset työntekijöiden palkkaamiseen yli
seurakuntarajojen ja tehdä asiasta tarpeelliset säädösmuutosesitykset kirkolliskokoukselle;
Vuoden 2019 aikana Kirkkohallituksen työmarkkinaosastolla tehtiin kirkolliskokouksen toimeksiannon mukaisia selvitystöitä. Työ jatkuu vuonna
2020. Seurakuntien itsenäisestä työnantaja-asemasta johtuen asiaa ei pystytä
ratkaisemaan lainsäädännöllisillä keinoilla. Sen sijaan asiakokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä on tarpeen ohjeistaa aiempaa määrätietoisemmin.
6. Parantaa piispainkokouksen kanssa seurakuntien sisällä toimivien jumalanpalvelusyhteisöiden toimintaedellytyksiä;
Piispainkokous antoi syyskuussa 2017 suosituksen seurakunnissa toimivista
jumalanpalvelusyhteisöistä.
7. Tehdä kirkolliskokoukselle esitys siitä, miten seurakuntalainen voi säilyttää seurakunnan jäsenyyden, kun henkilö muuttaa seurakuntayhtymän sisällä toisen
seurakunnan alueelle;
Kertomusvuonna asiaa on ryhdytty valmistelemaan. Työ jatkuu ja vuoden
2020 aikana Kirkkohallituksen hallinto-osastolla laaditaan esiselvitys mahdollisen lainsäädäntöhankkeen vaikutuksista seurakuntien edustuksellisuuteen,
jäsenten yhdenvertaisuuteen ja seurakuntien talouteen. Esiselvityksen valmistuttua linjataan lainsäädäntöhankkeen sisältöä.
8. Kehittää nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta kirkon hallinnon kaikilla
tasoilla;
Kirkolliskokous päätti syksyllä 2019, että jokaiseen seurakuntaan perustetaan nuorten vaikuttajaryhmä. Päätös astuu voimaan samaan aikaan uuden
kirkkolain kanssa. Kirkolliskokous kuulee lapsia ja nuoria ainakin kerran toimikautensa aikana. Lisäksi tuomiokapituleja kehotettiin järjestämään nuorten
ja päättäjien yhteistapaamisia.
9. Valmistella suunnitelma kirkkotilojen kehittämisestä yhteisön keskuksiksi yhteistyössä museoviraston kanssa;
Selvitystä varten perustettiin työryhmä. Työryhmä jätti mietintönsä helmikuussa 2019. Työryhmä ei esittänyt säädösmuutoksia. Artikkeleista koostuva
mietintö ’Saman katon alle’ julkaistiin kesällä.
10. Tehdä kirkolliskokoukselle esitys hiippakuntarajojen tarkistamisesta niin, että se
vastaa maakuntarajoja, mutta ei kasvata hiippakuntien määrää;
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11.

12.

13.

14.
15.

Kirkolliskokous päätti keväällä 2019, että hiippakuntien ulkorajat muutetaan 1.1.2020 alkaen vastaamaan maakuntarajoja. Muutoksen toteuttamista
tuettiin eri tavoin niin Kirkkohallituksen kuin tuomiokapitulien toimesta.
Tehdä kirkolliskokoukselle esitys hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisesta ja niille kuuluvien tehtävien hoitamisesta sekä hiippakuntahallinnon synodaalisuuden
turvaamisesta;
Työryhmä laati asiasta säädösesitysluonnoksen ja siitä pyydettiin lausunnot
seurakunnilta (otos), tuomiokapituleilta ja hiippakuntavaltuustoilta. Kirkkohallituksen täysistunto käsitteli säädösesitysluonnosta maaliskuussa 2019.
Täysistunto hyväksyi vastaehdotuksen, jossa kirkkohallitus päätti pyytää piispainkokousta selvittämään hiippakuntavaltuustojen toiminnan uudistamista nykyisen lainsäädännön puitteissa. Piispainkokouksen selvitys valmistui
syksyllä 2019.
Tehdä kirkolliskokoukselle esitys alistusasioiden karsimisesta kodifiointiprosessi
huomioon ottaen ja tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen konsultointi- ja koulutusmahdollisuuksien vahvistamisesta ko. asioissa;
Kirkolliskokous päätti alistussäännösten purkamisesta syksyllä 2019. Päätös
astuu voimaan samaan aikaan uuden kirkkolain kanssa.
Tehdä kirkolliskokoukselle selvitys virka- ja hallintoterminologian uudistamisesta;
Kertomusvuonna Kirkkohallituksessa tehtiin pyydetty selvitys. Selvityksen
perusteella arvioitiin, että käsiteltyjen termien uudistaminen on mahdollista.
Asiaa edelleen harkittaessa on otettava huomioon monia näkökohtia, kuten
seurakuntien ja viranhaltijoiden näkemykset ja perinteiden vaikutus. Terminologian uudistaminen vaatii merkittäviä muutoksia säädöksiin ja määräyksiin.
Selvityksessä todetaan, että muutoksen ajankohta on harkittava tarkoin, koska
muutos merkitsisi laajamittaista uuden kirkkolainsäädännön muutoshanketta.
Lisätä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkkohallituksen välistä vuorovaikutusta
esimerkiksi työnkiertojärjestelmän avulla ja muilla mahdollisilla keinoilla.
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;
Toimeksiantoja varten perustettiin selvitystyöryhmä, jonka tehtävänä oli
Kirkon kehittämispalveluiden toiminta-ajatuksen konkretisoiminen ja toteutusvaihtoehtojen esittäminen. Työryhmä jätti raporttinsa joulukuussa 2018.
Kirkkohallituksen täysistunto teki maaliskuussa 2019 päätöksen jatkovalmistelun päälinjoista. Huhtikuussa 2019 valmistelut organisoitiin Suuntahankkeeksi, joka muodostui kuudesta projektista (Kirkon kehityspalvelut,
Viestinnän suunta, Toiminnallisen osaston suunta, Kirkkohallituksen toimintamallin kehittäminen eli ns. Nelikenttäprojekti, Muutoksen tuki ja Kirkkohallituksen strategiatyö). Suunta-hankkeessa kehitetyillä toimintamalleilla tehostetaan kirkon kehittämistoimintaa, viestintää ja vaikuttamista sekä pyritään
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hyödyntämään osaamista ja asiantuntemusta yli organisaatiorajojen. Hankkeeseen liittyvät neljä selvitystä valmistuivat marraskuun 2019 lopussa. Joulukuussa hankkeen ohjausryhmä valitsi alustavasti ne uudistusesitykset, joita
lähdetään edistämään. Päätökset tehdään kunkin asiakokonaisuuden osalta
toimivaltaisissa päätöksentekoelimissä vuoden 2020 aikana. Lisäksi Suuntahankkeeseen liittyen Kirkkohallitus on ollut mukana valtionhallinnon Työ Lab
2.0 hankkeessa, jonka tavoitteena on yhteistyön tiivistäminen valtionhallinnon
ja sen kumppanuusorganisaatioiden välillä. Työ 2.0 Lab toi yhteen eri toimijat ja tarjosi uudenlaisen yhteiskehittelyalustan ideoinnille ja ilmiölähtöiselle
työskentelylle. Vuosina 2020−2021 yhteisessä työympäristössä on tarkoitus
synnyttää kokeiluja ja testauttaa ideoita eri organisaatioiden asiantuntijoilla.
16. Valmistella esitys keskusrahastomaksun pienentämisestä yhdellä prosenttiyksiköllä
ja selvittää tämän vaikutukset seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien
ja kirkon keskushallinnon toimintaedellytyksiin;
Kirkolliskokous päätti keskusrahastomaksun alentamisesta jo syksyllä 2017.
Vuoden 2019 aikana Kirkkohallituksessa valmisteltiin edelleen talouden sopeuttamista. Suunnitelmat tarkentuvat vuoden 2020 aikana, kun tilinpäätös
2019 on valmistunut.
17. Esittää marraskuussa 2017 kokoontuvalle kirkolliskokoukselle ilmoitusasiana tarkempi suunnitelma aikatauluineen tulevaisuusvaliokunnan mietinnön perusteella
hyväksyttyjen, kirkkohallituksen toimenpiteitä edellyttävien ponsien eteenpäin
viemisestä.
Ilmoitus annettiin kirkolliskokoukselle kirkkohallituksen ilmoituksena
2/2017.
Edellä mainittujen projektien, selvitysten ja hankkeiden lisäksi tulevaisuuslinjauksien valmisteluun on kuulunut muun muassa Kirkkohallituksen intran uudistaminen, Kirkon keskusrahaston kiinteistöstrategian laatiminen sekä Uusi tila
-hankkeeseen liittyvä työympäristöprojekti. Niihin liittyviä toimenpiteitä esitellään
tarkemmin tämän vuosikertomuksen muissa osioissa.
Varautuminen maakunta- ja SOTE-uudistukseen
Hankkeen tarkoituksena oli tukea ja ohjata tuomiokapituleja, seurakuntayhtymiä
ja seurakuntia Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvän kirkollisen muutostyön
alueellisessa esivalmistelussa, valmistelussa ja toimeenpanossa sekä koordinoida
kyseisen muutostyön kokonaisuutta kirkossa. Lisäksi hankkeessa kehitettiin ja
vahvistettiin kuntien ja seurakuntien välistä yhteistyötä.
Maaliskuun 2019 alussa Sipilän hallituksen Maakunta- ja sote-uudistus kaatui.
Hallitus ilmoitti eroavansa. Muuttuneessa tilanteessa kirkon varautumishanketta
ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi jatkaa vaan se keskeytettiin. Seuranta- ja yhteistoimintavastuu oman työalansa kehityksestä siirrettiin takaisin eri yksiköiden
asiantuntijoille (esim. perheneuvonta, sairaalasielunhoito, valmiusasiat). Hankkeen
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projektipäällikkö antoi kirkon eri toimijoille henkilö- ja tilannekohtaista muutosneuvontaa erityisesti kumppanuuksiin ja sopimuksiin liittyen helmikuun 2019
loppuun saakka.
Kirkkohallituksen täysistunto käynnisti 29.1.2019 kirkon yhteisen strategian
laatimiseen tähtäävän prosessin. Maakunta- ja soteuudistukseen varautumiseen
varattu määräraha käytettiin maaliskuusta alkaen strategiaprosessin toteuttamiseen.
Seurakuntien talousjohdon työn tukeminen
Selvityksen tiedonkeruu toteutettiin kyselyn sekä jokaisessa hiippakunnassa järjestetyn info- ja keskustelutilaisuuden avulla. Tehdyn tiedonkeruun perusteella
talousvastaavien tuen tarve voitiin jakaa kahteen teemaan: ammatillisen osaamisen
tukemiseen ja työssä jaksamisen tukemiseen.
Selvityksessä esiin noussut talousvastaavien tuen tarve annettiin tiedoksi lakimiesasessoreille ja käynnistettiin keskustelut kapitulien roolista talousvastaavien
työn tukemisessa. Tavoitteena on, että kapitulit/hiippakunnat olisivat aloitteellisia
talousvastaavien verkostojen perustamisessa omalla alueellaan. Keskustelut aloitettiin myös kapitulien osallistumisesta materiaalin tuottamiseen, jotta ohjeistukset
ja lomakkeet saataisiin keskitetysti ajan tasalle.
Selvityksessä esiin nousseista tukitoiveista talousvastaavien työn tukemiseksi
projektin ohjausryhmä totesi, että Kirkkohallituksen tehtävänä on tukea talousvastaavien ammatillista osaamista järjestämällä neuvontaa ja koulutusta seurakunnan
talouden ja siihen liittyvän hallinnon hoitoon, hautatoimeen ja kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvien tehtävien hoitoon, valmistelu- ja esittely ja toimeenpanotehtävien
hoitoon hallintoelimissä.
Projektin puitteissa järjestetyt koulutukset ja tilaisuudet
9
8
8
8

info- ja tiedonkeruutilaisuutta, osallistujia yhteensä 226 henkilöä
lähiopetuspäivää, osallistujia yhteensä 258 henkilöä
verkkolähetystä, suoraa lähetystä seurasi yhteensä 749 henkilöä
verkkolähetyksen tallenteiden näyttökerrat yhteensä 603 kertaa

Palaute koulutuksista ja projektista
Palaute koulutuksista on erittäin hyvää. Palautteen antajista 93 % piti koulutuksia
hyödyllisinä tai erittäin hyödyllisinä. Annettujen kouluarvosanojen keskiarvo on
8,7. Palautetta antoi noin 46 % osallistujista. Myös itse projekti koetaan tärkeänä.
Kaste ja kummius
Kaste ja kummius –hankkeessa on vuoden 2019 aikana edetty kuudella sektorilla:
tutkimus, viestintä ja vaikuttaminen, jäsenviestinnän kehittäminen, kummiuden
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tukeminen, teologia ja monikulttuurisuus sekä kasvun polku. Uusille toimenpiteille on tarvetta, sillä kasteiden määrä suhteessa syntyneisiin on edelleen jatkanut
laskuaan koko 2010–luvun ajan, keskimäärin 2 % vuosivauhdilla. Vuonna 2019
syntyneistä kastettiin 62,2 %.
Tutkimusta on koordinoitu yhteistyöverkostossa. Vuoden aikana julkaistiin mm.
Kirkon tutkimuskeskuksen Kastekyselyn tulokset, kirjoitusaineistoon perustuva
Suomalaisten käsityksiä kasteesta ja kummiudesta sekä Helsingin seurakuntayhtymän Pienelle parasta seurantatutkimus. Lisäksi on tekeillä mm. blogikirjoituksia
analysoiva tutkimus (Diak). Hankkeen toimijat ovat myös liittyneet käynnistymässä
olevaan yhteispohjoismaiseen Churches in the Time of Change -tutkimushankkeeseen. Hanke on hyödyntänyt ja levittänyt tietoutta näiden tutkimustulosten lisäksi
myös uudistuneesta kirkontilastot.fi-jäsenennustepalvelusta sekä European Values
Studies -kyselyn 2018 uskontoihin ja arvoihin liittyvästä aineistosta.
Viestinnän ja vaikuttamisen saralla tuotettiin runsaasti Kaste ja kummius
-teemaisia sisältöjä ja tehtiin verkkoon painottuvaa markkinointiviestintää mm.
Vauvan ensimmäisen juhla -ristiäisopas Vauva-lehden kanssa. Vauva.fi-palveluun
tuotettiin myös 8 laajaa kaste- ja kummiusteemaista verkkoartikkelia. Kirkon omat
kaste.fi-sivut avattiin ja niiden somemarkkinointiin satsattiin. Tuotettiin myös
useita kasteaiheisia videoita. Pääkohderyhmäksi valittiin ensimmäisen vauvansa
saaneet ja odottavat vanhemmat, erityisesti äidit.
Hankkeen innostamina monet seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovat lähteneet uudistamaan omia kasteeseen liittyviä sisältöjään, mm. verkkosisältöjä, videoita
ja esitteitä on uusittu. Hankkeen facebook-ryhmä on toiminut aktiivisesti. Loppuvuodesta tehtiin vaikuttajakartoitus, jossa kartoitettiin yhteistyömahdollisuuksia
sosiaalisen median vaikuttajien kanssa.
Jäsenviestinnän ja sen järjestelmien kehittämisen selvittämistä jatkettiin
yhteistyössä tietohallinnon, kirjurin ja kirkon viestinnän sekä suurten seurakuntayhtymien kanssa. Keväällä toteutettiin Vantaan yhtymän kanssa kokeilu, jossa
vantaalaisten 0−7-vuotiaiden lasten kummeille lähettiin kummipäivän viettoon
kannustava tekstiviesti. Syksyllä koordinaatio siirtyi kirkon viestinnälle. Titti Kallio
aloitti syventävän esiselvityksen laatimisen, joka valmistuu vuoden 2020 puolella.
Kummiuden tukemisessa jatkettiin matalankynnyksen toimintamallien kehittämistä. Kummipäivä toteutui ensi kertaa valtakunnallisena eli jokaisessa hiippakunnassa vähintään yhdessä seurakunnassa järjestettiin kummipäivä yhteistyössä
kymmenien urheiluseurojen, järjestöjen ja yritysten kanssa. Markkinointiin tuotettiin mm. kuusi videota kummiudesta. Kummiuden brändäysryhmä teki useita
kummihaastatteluja, joiden pohjalta valmisteltiin mm. kummityöskentelyn malli
seurakuntiin ja kummikortit. Molemmat tulevat käyttöön vuonna 2020. Muita isoja kokonaisuuksia olivat kumminkaa.fi-sivujen uudistaminen, kummipelit,
Kumminkaa-osastot Lapsi- ja Kirjamessuilla sekä kirkolliskokouksen päätös yhden
kummin riittävyydestä.
Teologia ja monikulttuurisuus verkosto piti kastetta ja kummiutta esillä useissa
työryhmissä ja seminaareissa vuoden aikana mm. Jaetut eväät -päivillä. Verkosto
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järjesti ”Kaste seurakunnan elämän perustana” -seminaarin Paul Hoffmanin kanssa
ja valmisteli ohjeistuksen ”Lapsi on lahja. Kiitosrukous lapsesta ja ohjeita toteuttamiseen”. Ohjeistus on tilanteisiin, joissa lapsi on kastettu kiireellisesti sairaalassa
tai ennen adoptiota tai lasta ei voida kastaa. Lisäksi on mm. tehty aineistoa kastetapahtumien toteuttamisesta sekä varhaisnuorten ja nuorten kasteesta.
Kasvun polku ryhmä työsti mallia, jonka avulla seurakunnat voisivat jäsentyneemmin ja tasalaatuisesti tukea kristittynä elämistä ja kristillisen identiteetin syntymistä kasvun eri vaiheissa 0−22-vuotiaana. Marraskuun innovaatiopäivä
käynnisti avoimen prosessin, jossa seurakunnat voivat antaa palautetta ja liittyä
mukaan kehittämään ja pilotoimaan mallin eri osia.
Ruotsinkielellä on mm. uusi dopet.fi -sivusto ja tuotettu julisteita seurakuntien viestinnänkäyttöön. Vuoden aikana järjestettiin kaksi inspiraatiopäivää.
Syksyn teema oli Mötet med dopföräldrarna, jonka alustajana oli norjalainen
Sjur Isaksen. Ruotsinkielistä työtä koordinoi oma työryhmä. Heidän edustajansa
osallistuu hankkeen työnyrkkiin sekä ohjausryhmään.
Kirkkohallituksen arkiston digitointi
Kirkkohallituksen arkistomateriaalin digitointi saatiin kertomusvuonna hyvään
vauhtiin. Edellisenä vuonna oli määritelty digitoinnissa tarvittavat tiedot ja etsitty
parhaat työtavat sekä aloitettu asiakirjojen digitointia. Kertomusvuonna jo yli 400
hyllymetriä arkistoaineistoa lähetettiin skannattavaksi yhteensä seitsemässä erässä.
Kunkin erän lähettäminen digitointiin vaati valmisteluja. Digitoitavat asiakirjat
valittiin ja digitointia valmisteltiin rekisteröimällä niiden metatiedot. Skannattuja,
palvelimelle tuotuja aineistoja validoitiin ja tarkistettiin ja niissä havaittuja virheitä
korjattiin. Skannattuja asiakirjoja ryhdyttiin kertomusvuonna myös siirtämään
siirto-ohjelman avulla asianhallintajärjestelmä Domukseen sekä nauhoille. Tämä
vaati määrittelyjen luomista siirtoprosessille ja niiden dokumentointia.
Koska suuri osa paperimuotoisesta arkistoaineistosta oli palveluntarjoajan hallussa skannausta varten, siihen kohdistuneita tietopyyntöjä selviteltiin yhdessä
palveluntarjoajan kanssa. Osassa tietopyynnöistä päästiin jo käyttämään digitoitua aineistoa. Kertomusvuonna otettiin myös vastaan ensimmäiset digitoinnista
palautetut paperimuotoiset aineistot.
Digitoinnista saatuja kokemuksia dokumentoitiin siten, että niitä voidaan hyödyntää myöhemmin seurakuntien digitointihankkeissa. Digitoinnista oli laadittu
seurakunnille opas, jota täydennettiin ja päivitettiin kertomusvuoden aikana.
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Kirkkolain kommentaari
Kaksivuotinen hanke käynnistyi tammikuussa kertomusvuonna, kun hankkeelle
asetettiin ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu yhteensä viisi jäsentä, joista kaksi
on seurakuntahallintoa edustavaa lakimiestä ja kaksi hiippakuntien lakimiesasessoria. Puheenjohtajana toimii kirkkohallituksen hallinto-osaston johtaja. Varsinaisina
kommentaarin kirjoittajina toimivat hallinto-osaston juristit kirkolliskokouksen
pääsihteeri (aiemmin ma. lakimies) Birgitta Hämäläinen ja lakimies Outi Perkiömäki. Kertomusvuoden aikana kirkkolain 8 luvun kommentaariosuuden kirjoittamisesta otti vastuun ohjausryhmän jäsen, Espoon hiippakunnan lakimiesasessori
Sari Anetjärvi.
Hankkeen projektisuunnitelma hyväksyttiin huhtikuun alussa ja viestintäsuunnitelma syksyllä. Projektisuunnitelman mukaan hankkeen tavoitteena on tuottaa
sähköinen kommentaari, joka olisi tarvittaessa mahdollisuus tulostaa myös kirjana.
Kun hankkeessa tehdään pohjatyö sähköiseen kommentaariin, on sitä mahdollisuus päivittää virkatyönä säädösmuutosten yhteydessä. Tavoitteena olisi siten
jatkossa ajan tasalla pysyvä kommentaari kirkkolainsäädännön soveltajien tueksi.
Tavoitteena on lisäksi saada hyvin käytännönläheinen kommentaari, joka palvelisi
käyttäjiä ensisijaisesti seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä, hiippakunnissa sekä
kirkon keskushallinnossa. Hankemäärärahassa on otettu huomioon myös kommentaarin kaksikielisyys, jotta ruotsinkieliset lainsoveltajat olisivat yhdenvertaisessa
asemassa suomenkielisten kanssa.
Projektisuunnitelman mukaan tavoitteena on ollut kirjoittaa ensin vuoden
2019 aikana kirkkolain osuus kommentaarista ja vuoden 2020 aikana kirkkojärjestyksen kommentaariosuus. Suunnitelmana on myös ollut, että kirkkolain osuus
julkaistaan mahdollisimman lähellä uuden kirkkolainsäädännön voimaantuloajankohtaa. Kirkkojärjestyksen osuus on puolestaan tavoitteena julkaista luvuittain
välittömästi niiden valmistuttua.
Kertomusvuonna kirkkolain viimeiset luvut saatiin valmiiksi joulukuussa ja ne
lähetettiin käännettäväksi. Hanke eteni siten aikataulussa. Kirkkolain käsittely oli
kuitenkin vuodenvaihteessa 2019–2020 eduskunnassa kesken, eikä uuden kirkkolainsäädännön voimaantuloajankohta ole vielä selvillä. Viivästys voimaantulossa
on hankkeelle eduksi, ensinnäkin sen vuoksi, että hankkeessa saamme lisäaikaa
helppokäyttöisen julkaisualustan etsimiseen. Toisaalta tavoitteena on, että myös
kirkkojärjestyksestä olisi tuolloin mahdollisimman paljon valmiina julkaistavaksi.
Kirkkolain kommentaariosuus julkaistaneen välittömästi, kun kirkkolain voimaantuloajankohta varmistuu.

24

3.4

Kirkkohallituksen vaikuttamistoiminta

Kirkon yhteiskuntasuhteiden kysymyksiä
Vaikuttamistoiminnan painopiste kertomusvuonna 2019 oli kirkon hallitusohjelmatavoitteiden edistäminen. Kirkko on pyrkinyt tuomaan näkemyksiään esiin
hallitusneuvotteluiden yhteydessä aiemminkin, ainakin vuosina 2011 ja 2015.
Tällä kertaa vaikuttamistoimintaa harjoitettiin etupainotteisesti. Kirkkohallituksen edustajat tapasivat muun muassa suurimpien puolueiden puheenjohtajia ja
puoluesihteereitä jo ennen hallitusneuvottelujen alkua ja esittelivät kirkon hallitusohjelmatavoitteita heille.
Hallitusohjelmatavoitteissa nostettiin esiin yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa olevien tilanne, muun muassa lapsiperheköyhyys, saattohoidon järjestäminen, alueellinen yhdenvertaisuus, kehitysyhteistyömäärärahan osuus valtion
budjetissa ja turvapaikanhakijoiden kohtelu. Kirkon omaan asemaan liittyen tavoitteissa oli kirkon yhteiskunnallisista tehtävistä maksettavan indeksikorotuksen
palauttaminen. Lähes kaikki kirkon hallitusohjelmatavoitteet löytyvät hallitusohjelmasta. Tämä ei tarkoita tietenkään, että ne olisivat teemoina esillä yksinomaan
siksi, että kirkko on nostanut ne hallitusohjelmatavoitteiksi. Sen sijaan asetetut
tavoitteet ovat yhteiskunnan, yksittäisten ihmisten ja inhimillisyyden toteutumisen näkökulmasta tärkeitä. Merkittävintä prosessissa on se, miten tavoitteet
konkretisoituvat toimenpiteiksi. Siksi kyseiset teemat säilyivät Kirkkohallituksen
vaikuttamisen painopisteinä vielä hallitusohjelmaneuvottelujen jälkeenkin.
Kertomusvuoden aikana työskenteli työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää ja
tehostaa Kirkkohallituksen vaikuttamistoimintaa. Kehitystyön tavoitteena oli lisätä
Kirkkohallituksen sisäistä tiedonkulkua ja vaikuttamistoiminnan tavoitteellisuutta
sekä parantaa kirkon johdon ja asiantuntijoiden vuorovaikutusta niin, että minimissään johto voisi reagoida oikea-aikaisesti tarpeen mukaan ja parhaimmillaan
voitaisiin päästä proaktiiviseen toimintaan. Työryhmä sai työnsä valmiiksi lokakuussa. Kirkkohallituksen johtoryhmä jatkaa vaikuttamistoiminnan kehittämistä
työryhmän raportin pohjalta osana Suunta-hanketta.
Arvojen Akatemia
Arvojen Akatemia kokoaa arkkipiispan kutsusta vuosittain yhteiskunnan vaikuttajia arvopohdintojen äärelle kurssille, joka sisältää kolme 2−3 päivän tapaamista.
Arvojen Akatemian myötä on syntynyt yhteyksiä yhteiskunnan eri aloille: julkiseen
hallintoon, politiikkaan, kulttuuriin, liike-elämään, viestintään, järjestökenttään
sekä koulutus- ja tiedemaailmaan.
Vuoden 2019 aikana järjestettiin kolme seminaarijaksoa. Akatemia XX kokoontui toiseen jaksoonsa helmikuussa ja viimeiseen huhtikuussa. Akatemiassa
oli 37 osanottajaa. Helmikuun tapaamisessa teemoina olivat luottamus, pahuus ja
vastuu. Huhtikuussa pohdittiin omia ja firman arvoja, jakoa terveisiin ja sairaisiin,
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diversiteettiä ja inkluusiota, vähemmistöjen asemaa sekä sivistyksen hyötyjä. Seminaari päättyi arkkipiispan alustukseen aiheesta Hyvä elämä, arvot ja kirkko.
Akatemia XXI aloitti työskentelynsä lokakuussa ja siihen osallistui 32 osanottajaa.
Kokoontumisessa etsittiin vastauksia kysymyksiin: Kuka pysäyttää ilmastonmuutoksen? Uskaltaako ulkona liikkua? Mikä meitä yhdistää? Lisäksi kertomusvuoden
aikana järjestettiin 14 Akatemioiden jatkotapaamista. Tilaisuuksien yhteenlaskettu
osanottajamäärä oli 313 henkilöä.
Kirkkohallituksen EU-toiminta
Kirkon EU-vaikuttamistoiminnan tavoitteena on aktiivinen osallistuminen
Euroopan tulevaisuutta koskevaan keskusteluun sekä EU:n ja kirkkojen välisen
vuoropuhelun vahvistaminen. Kertomuskaudelle ajoittui EU-puheenjohtajakausi
ja EU-vaalit. Kirkko nosti vuoden aikana esille seuraavia teemoja: EU:n arvoulottuvuuden vahvistaminen erityisesti demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen osalta,
sosiaalisesti eheän EU:n kehittäminen ja hyvinvointitalouden edistäminen, ilmastonmuutoksen torjunta ja ilmasto-oikeudenmukaisuus sekä ihmisoikeusperustaisen
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan edistäminen. Nämä olivat myös Suomen
EU-puheenjohtajakauden ohjelman Kestävä Eurooppa – Kestävä tulevaisuus keskeisiä teemoja.
Edellä mainittuja teemoja käsiteltiin eri yhteyksissä kertomusvuoden aikana.
Arkkipiispa valotti aihepiiriä toukokuun kirkolliskokouksen avauspuheenvuorossa.
Samassa yhteydessä julkaistiin kirkon EU-vaaliteesit Uskoa, toivoa ja valoa Eurooppaan. Kirkko osallistui myös Euroopan kirkkojen konferenssin EU-vaaleihin liittyvän julkaisun valmisteluihin. Kirkon EU-toiminta järjesti kesäkuussa Brysselissä
EU-arvoillan. Yhdessä Euroopan kirkkojen konferenssin ja katolisen COMECE:n
edustajien kanssa tavattiin ulkoministeri Pekka Haavisto heinäkuussa. Kirkon johto
esitteli syyskuussa kirkon näkökohtia puheenjohtajakauden ohjelmaan pääministeri
Antti Rinteelle. Lokakuussa järjestettiin keskustelutilaisuus EU:n maahanmuuttopolitiikan arvoista ja marraskuussa pohdittiin hyvinvointitaloutta yhteistyössä Eurodiaconian ja Diakonissalaitoksen kanssa toteutetussa tilaisuudessa. Tilaisuudessa
julkaistiin yhteinen julkilausuma kirkkojen roolista ja niiden tuomasta lisäarvosta
hyvinvointitalouden kehittämisessä.
Kertomusvuoden aikana pidettiin säännöllisesti yhteyttä eri yhteistyötahoihin
niin Suomessa kuin Brysselissä. Piispoille järjestettiin Eurooppa-päivä Strasbourgissa maaliskuussa. Kirkon EU-neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa.
Arvojen Eurooppa-arvokeskustelufoorumi Brysselissä toimiville eri alojen
suomalaisille yhteiskuntavaikuttajille jatkui Arvojen Eurooppa IV -ryhmällä. Se
kokoontui arkkipiispan johdolla lokakuussa keskustelemaan yhteisistä eurooppalaisista arvoista.
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4

4.1

KIRKKOHALLITUKSEEN KUULUVAT
OSASTOT JA ERILLISYKSIKÖT

Kirkkohallituksen virasto-organisaatio

27

4.2

Kansliapäällikön toimisto (KPT)

Kansliapäällikkö Pekka Huokuna esittelee Suunta-hanketta.
Kuva: Aarne Ormio
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Toimiston perustehtävän kuvaus
Kansliapäällikkö johtaa Kirkkohallituksen viraston toimintaa ja henkilöstöhallintoa. Kansliapäällikön toimiston tehtävänä on tukea kansliapäällikköä hänen
viranhoidossaan.
•
•

•
•

Kansliapäällikkö vastaa Kirkkohallituksen toiminnan kehittämisestä ja strategisesta 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 kansliapäällikön 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 2019
Tehtäväalue

Tavoite

Kansliapäällikön toimisto (KPT)
Keinot

Avainmittarit

Edunvalvonta ja vaikuttaminen 1) Johtavat poliitikot tuntevat
kirkon hallitusohjelmatavoitteet
ja kirkon näkökulmat valituissa
teemoissa näkyvät uuden hallituksen ohjelmassa.
2) Kirkon esiin nostamat näkökulmat ovat esillä EU-vaalikeskusteluissa ja Suomen EU-puheenjohtajuuden aikana 1.7.−31.12.2019.

Tapaamme suurimpien puolueiden puheen- Kirkon hallitusohjelmatavoitjohtajat ja puoluesihteerit ja esittelemme
teissa esiin nostettuja asioita on
kirkon hallitusohjelmatavoitteet heille.
mukana hallitusohjelmassa.
Nostamme julkisuudessa esiin kirkon EU:n
arvoulottuvuuteen liittyviä näkemyksiä
(ihmisarvoja kunnioittavan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan kehittäminen,
positiivisen uskonnonvapauden edistäminen ja EU:n sosiaalisen ulottuvuuden
vahvistaminen).

Kirkon esiin nostamat teemat
ovat olleet esillä kaikissa suurissa medioissa.

Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen

3) Kaste säilyttää asemansa suomalaisten perheiden elämässä.

Pidämme kaste ja kummius -teemaa esillä
niillä messuilla, joilla se luontevasti sopii
kohderyhmälle.

Kaste ja kummius on ollut esillä
neljillä messuilla (kaikkiaan
osallistutaan 8 messuille).

Koko kirkon yhteiset tehtävät

4) Kirkon kehittämispalvelut yksikön tavoitteet ja rakenteet
ovat selkiytyneet.

Kirkkohallitus linjaa kehittämispalveluiden
tavoitteet ja rakenteet.

Esitys kehittämispalveluista on
tehty kirkolliskokoukselle.

KKH – strategiset painopisteet

5) Kirkkohallituksen toiminta on
mitoitettu 2021 käytettävissä
oleviin resursseihin.

Teemme suunnitelman talouden ja toiminnan järjestämisestä vastaamaan 2021
käytettävissä olevia resursseja.

Suunnitelma talouden ja toiminnan järjestämisestä on valmis.
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Arvio

Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Kirkon hallitusohjelmatavoitteiden toteutuminen. Lähes kaikki kirkon
hallitusohjelmatavoitteet löytyvät hallitusohjelmasta. Ainoastaan uskonnonvapauden merkitykseen ja kristillisestä kulttuurista nousevan perinteen vaalimiseen liittyen hallitusohjelmassa ei tehdä suoranaisia linjauksia. Hallitusohjelmatavoitteiden toteutumista on selostettu tarkemmin Kirkkohallituksen
vaikuttamistoiminnan ja Kirkkohallituksen yhteisten tavoitteiden arvioinnin
yhteydessä.
2) Kirkon EU:n arvoulottuvuuteen liittyvät näkemykset. Kirkko nosti EUvaalien ja Suomen EU-puheenjohtajakauden yhteydessä aktiivisesti esille tuloskortissa mainittuja näkökulmia. Asiasta on kerrottu yksityiskohtaisemmin
vuosikertomuksen alaluvussa Kirkkohallituksen vaikuttamistoiminta.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
3) Kaste ja kummius -hankkeen messunäkyvyys. Tavoite teeman näkymisestä neljässä messutapahtumassa täyttyi. Kaste ja kummius -teemat ovat
nousseet esille viisillä messuilla. Matka-, Mielenterveys- ja Kehittyvä Vanhustyö -messuilla aihetta käsiteltiin tietoisesti messuvieraiden kanssa käydyissä
keskusteluissa. Helsingin kirjamessujen suomenkielisen osaston teemana oli
#kumminkaa, joka näkyi sekä osaston ilmeessä että jaettavissa materiaaleissa.
Studia-messuilla tehdyssä nuorille suunnatussa kyselyssä kysyttiin kasteesta
ja kummiudesta.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
4) Kirkon kehityspalvelut. Kehityspalvelut-hankkeen etenemistä on selostettu
Kirkkohallituksen tuloskortin yhteydessä.
Strategiset painopisteet
5) Suunnitelma talouden ja toiminnan järjestämisestä. Suunnitelman laatiminen eteni kertomusvuoden aikana. Alustava, joskin vielä keskeneräinen,
suunnitelma vuoden 2021 osalta esiteltiin kirkolliskokoukselle käsiteltäessä
toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020−2022. Suunnitelma tarkentuu
vuoden 2020 aikana. Suunnitelmassa huomioidaan talousvaliokunnan mietinnössään 4/2019 esiin nostamat seikat. Säästötoimenpiteet kohdennetaan
sekä Kirkkohallitukseen, hiippakuntiin että avustuksiin.
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Muu toiminta
Kansliapäällikön toimiston koordinoimiin erityistehtäviin vuonna 2019 kuului
kirkon yhteisen strategian valmistelu. Työskentelyä varten asetettiin tammikuussa ohjausryhmä ja valmisteleva työryhmä. Tavoitteena on, että kirkkohallituksen
täysistunto hyväksyy kirkolle vuoteen 2026 suuntaavan strategian syyskuussa 2020.
Laadittava strategia pyrkii olemaan muodoltaan selkeä ja napakka, kieleltään ymmärrettävä ja konkreettinen sekä sisällöltään priorisoinnissa auttava ja kirkon erityislaadun huomioiva. Kertomusvuoden aikana työryhmä keräsi tausta-aineistoa
sekä toteutti kyselyjä ja kuulemisia.
Lisäksi kertomusvuoden aikana kartoitettiin ja arvioitiin nykyisten neuvottelukuntien ja työryhmien tehtäviä ja tarkoituksenmukaisuutta. Alkuvuonna 2020 on
ratkaistava, mitkä ryhmistä jatkavat, kun nykyiset toimikaudet päättyvät enimmiltä
osin toukokuun 2020 lopussa.

32

4.2.1 Henkilöstötiimi
TULOSKORTTI 2019
Tavoite

Edunvalvonta ja
vaikuttaminen

Henkilöstöä kohdellaan tasa- 1) Kehitämme voimassaolevien henkilöstöpuolisesti ja oikeudenmukai- hallinnon vastuualueella olevien ohjeistussesti Kirkkohallituksessa.
ten viestintää ja saatavuutta Novumissa ja
laadimme tarkennuksia niin, että ohjeistukset
ovat selkeitä.
Kirkkohallituksen työntekijät
voivat hyvin työssään meneillään olevien muutosten
keskellä.

Keinot

Kansliapäällikön toimisto, henkilöstötiimi
Avainmittarit

Tehtäväalue

2) Vakiinnutamme työterveyshuollon toimintatapoja, varmistamme sujuvuutta sekä
kehitämme yhteistyön toimivuutta. Työterveyshuollon ja työhyvinvointitoiminnan
määriteltyjen tavoitteiden aktiivinen seuranta
kvartaaleittain työterveyshuollon ohjausryhmässä ja yhteistyötoimikunnassa.
3) Kehitämme esimiesten ja työntekijöiden
työhyvinvointiosaamista.

Henkilöstöhallinnon lomake- 4) Kevennämme ja vähennämme henkilösprosessit ovat tarkoituksen- töhallinnon päällekkäisiä lomakeprosesseja
mukaisia ja helppokäyttöisiä tehostamalla olemassa olevien sähköisten
järjestelmien käyttöä tarkastelemalla toimintaprosesseja ja tunnistamalla päällekkäisiä
vaiheita. Päivitämme prosesseihin liittyvät
ohjeet.

Arvio

Novumin henkilöstöhallintoon liittyvät
ohjeistukset on päivitetty ja päivityksistä
on informoitu esimiehiä ja henkilöstöä mm.
esimiessparrauksissa sekä kuukausikahveilla.
Toteutetaan Novumin HR osion käytettävyyskysely.
Työterveyshuollolle määritellyt seurantamittarit ovat käytössä ja asetetut tavoitetasot
täyttyvät. Työterveyshuollon loppukäyttäjien
asiakastyytyväisyyskysely.

Tarpeen mukaista työhyvinvointiosaamisen
lisäämiseen tähtäävää valmennusta on
toteutettu.
Paperilomakkeiden ja sähköisten lomakkeiden rinnakkaiskäyttö on vähentynyt. Muutettujen toimintaprosessien ohjeistukset on
päivitetty vastaamaan uutta toimintamallia.
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TULOSKORTTI 2019
KKH – strategiset
painopisteet

Kansliapäällikön toimisto, henkilöstötiimi
Tavoite

Keinot

Mittarit

Kirkon kehittämistoiminnan
(Kirkon kehittämispalvelut)
uusi suunta ja malli on hahmottunut.

5) Tuemme Kirkon kehittämistoiminnan (Kirkon
kehittämispalvelut) uuden suunnan ja mallin
sisäistä viestintää ja käyttöönottoa Kirkkohallituksen sisällä.

Kirkon kehittämistoimintaan liittyvä
viestintä noudattaa viestintäsuunnitelmaa
ja on systemaattisesti esillä yhteistyötoimikunnassa, henkilöstöinfoissa sekä
Novumissa.

6) Suuntaamme Kirkkohallituksen osaamisen
Kirkkohallituksen koulutussuunnitelmassa
kehittämisen tukemaan Kirkon kehittämistoimin- on huomioitu Kirkon kehittämistoiminnan
nan tarpeita.
osaamisen kehittämistarpeet ja ne on
konkretisoitu suunnitelmatasolle.
Kirkolla ja sen seurakunnilla 7) Lisäämme Kirkkohallituksen henkilöstön tietoi- Perehdyttämisohjelman päivitys on tehty.
on energia- ja ympäristösuutta Kirkkohallituksen oman ympäristöohjelHenkilöstölle on annettu ajankohtaisinohjelma, jonka asettamien
man sisällöstä sekä koko kirkon tason energia- ja formaatiota ja organisoitu osallistavaa
konkreettisten tavoitteiden
ympäristöohjelmasta ajankohtaisinformaation ja toimintaa Kirkkohallituksen ympärismukaan parannetaan toimi- osallistavien metodien kautta. Ympäristöohjeltöohjelmaan sekä Kirkon energia- ja
tilojen energiatehokkuutta ja man tavoitteiden läpikäymisen ottaminen osaksi ympäristöohjelmaan liittyen (kysely
edistetään kestävien energia- uuden työntekijän perehdyttämisohjelmaa.
Kirkkohallituksen henkilöstölle vuoden
muotojen käyttöönottoa.
2019 lopussa).
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Arvio

Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Henkilöstöhallinnon vastuualueella olevien ohjeistusten viestintää ja saatavuutta sekä saavutettavuutta on kehitetty. Kirkkohallituksen sisäinen intranetjärjestelmä uudistettiin ja uudistamisen yhteydessä hyödynnettiin aiempaa
Novum-järjestelmää käsitelleen käyttäjäkyselyn tuloksia.
2) Työterveyshuollon ohjausryhmän toiminta on vakiintunut ja seurantamittarit
ovat käytössä. Yhteistyön toimivuutta kehitettiin esimerkiksi tarkastelemalla ja
tarkentamalla varhaisen tuen toimintamallia. Osa työterveyshuollon seurantamittareihin asetetuista tavoitearvoista toteutui, mutta kaikilta osin asetettua
tavoitetta ei täysin saavutettu.
3) Vuoden aikana järjestettiin koulutusta vuorovaikutuksen ja työyhteisösovittelun aihealueesta, muutosjohtamisesta, itsensä johtamisesta muutoksessa sekä
esimiessparrausta ajankohtaisista aiheista.
4) Kehitettiin ja ohjeistettiin suorituslisäjärjestelmään sekä varhaisen tuen keskusteluihin liittyvä raportointiprosessi ja siirryttiin sähköisiin saldovapaahakemuksiin.
KKH Strategiset painopisteet
5) Suunta-hankkeen viestintäsuunnitelman toteuttaminen ja tukeminen.
6) Koulutussuunnitelmissa on huomioitu osaamistarpeet niiltä osin kuin ne ovat
olleet tiedossa Suunta-hankkeen selvitysvaiheen ollessa käynnissä. Muutoksen
tuki -projektin eteneminen on ollut riippuvainen muiden Suunta-hankkeen
projektien raporteissa esiin nousseista yksityiskohdista, jotka tarkentuivat
marraskuun lopussa ja niiden jatkovalmistelun linjaukset tehtiin joulukuussa
2019. Osaamisen kehittämisen kartoitus tullaan suorittamaan myöhemmin,
jolloin myös koulutussuunnitelmatasolla tilanne tarkentuu.
7) Perehdyttämisohjelman päivitys on tehty. Osallistavan toiminnan kartoitusta
tehty, mutta osallistavaa toimintaa ei ole toteutettu.
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4.3

Hallinto-osasto (HAO)

Hallinto-osasto käsittelee kirkkojen korjausasioita.
Kuva: Harri Palo
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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. Hallintoosasto käsittelee asiat, jotka koskevat säädösvalmistelua, kirkon yhteistä hallintoa,
seurakuntien hallintoa ja taloutta, kirkon kulttuuriperintöä, kirkollisverotusta,
kirkonkirjojenpitoa ja kirkollisia vaaleja. Hallinto-osasto käsittelee lisäksi ne asiat,
jotka eivät kuulu muiden osastojen ja yksiköiden toimialaan. Hallinto-osasto on
jakautunut kolmeen yksikköön.
Yleishallinnon 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 kirkonkirjojen
pidosta ja kirkkoherranviraston hoidosta seurakunnille. Asianhallintajärjestelmä
Domuksen kehittäminen on siirtymässä 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 muihin osaston tehtäväalueen toimintaan vaikuttavat lakihankkeet.
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TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue
Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Tavoite
1) Luotettava ja avoin tiedonvälitys, yhteistyökumppaneille,
seurakunnille ja tiedotusvälineille

2) Sisäisen viestinnän tehostaminen
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen

3) Toimiva ja tehokas seurakuntahallinto

4) Tehokas seurakuntien
taloushallinto

5) Kirjurin käyttäjien työn helpottaminen ja nopeuttaminen
sekä inhimillisten virheiden
vähentäminen
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Hallinto-osasto (HaO)
Keinot
1 a) Annamme oikeaa tietoa median
edustajille
1 b) Välitämme tietoa verkkosivujen ja
henkilökohtaisten kontaktien kautta
1 c) Julkaisemme monipuolisesti hyödynnettäviä tilastoja
Laadimme hankkeisiin viestintäsuunnitelmat
3 a) Ohjeistamme ja neuvomme seurakuntia osaston tehtäväalaan liittyvissä
kysymyksissä sekä järjestämme koulutustilaisuuksia
3 b) Laadimme julkaisuja seurakuntatyön tueksi yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa
3 c) Valmistelemme uudet seurakuntien hallintoa ohjaavat mallisäännöt
4 a) Toteutamme seurakuntien talousjohdon työn tukemisen projektin
4 b) Päivitämme seurakuntien taloushallinnon ohjeet
Selvitämme vuoden 2018 POC:n
pohjalta automaation ja/tai robotiikan
tuomat mahdollisuudet

Avainmittarit
Arvio
Kirkkoa koskevan oikean tiedon näkyvyys
viestimissä
Verkkosivujen kävijämäärät ovat kasvaneet vuoden 2018 tasosta
Kirkontilastot.fi-sivuston käyntimäärä
kasvaa 20 % vuoden 2018 tasosta
Viestintäsuunnitelmat on laadittu ja ne
ovat käytössä
Osallistujista ja kysyjistä vähintään 80 %
on tyytyväisiä koulutukseen tai saamiinsa vastauksiin
Kirkkojen hoito ja korjaus sekä Kirkkojen
paloturvallisuus -ohjeet ja opas hautausmaiden hoitosuunnitelman laatimisesta
on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi
Mallisäännöt ovat valmiit ja julkaistu
verkossa
Projekti toteutuu suunnitelman mukaisesti
Seurakuntien päivitetyt taloushallinnon
ohjeet on hyväksytty ja otetaan käyttöön
1.1.2020
Automaation ja/tai robotiikan hyötykustannuslaskelmat ja päätökset etenemisestä on tehty

TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue

Tavoite
6) Ajantasainen tieto kulttuuriomaisuudesta sekä hyväkuntoinen ja tarkoituksenmukainen rakennuskanta

Koko kirkon yhteiset tehtävät

7) Kirkolliskokouksen tulevaisuuskomitean mietinnön
pohjalta annettujen toimeksiantojen toteuttaminen
8) Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien
valmistelu
9) Kirkon kulttuuriperintö
säilyy ja sen arvot ja merkitykset tunnistetaan nykyistä
paremmin

Hallinto-osasto (HaO)
Keinot
Avainmittarit
6 a) Valmistelemme ohjeistusta arkisto- Yhteiseen työtilaan on digitointihankjen digitointiin
keen aikana kerätty materiaalia ohjeistuksen pohjaksi
6 b) Tuemme kohderekisteri Basiksen
Seurakuntien Basis-käyttäjille suunnatut
käyttöä
käyttäjäpäivät on toteutettu
Arvoesinerekisteri on otettu käyttöön
sadassa seurakuntataloudessa
Valmistelemme säädöshankkeita ja
selvityksiä suunnitelman mukaan

Esitykset alistusasioiden karsimisesta ja
hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisesta ovat kirkolliskokouskäsittelyssä

Valmistelemme vaaleja koskevat
päätökset ja laadimme vaaleja koskevat
ohjeet
9 a) Toteutamme kulttuuriperintöstrategiaa 2024 toimenpideohjelman
mukaan
9 b) Selvitämme mahdollisuutta säilyttää kirkon arkistomateriaalia valtakunnallisessa KDK-PAS-palvelussa

Vaaleja koskevat päätökset on tehty ja
ohjeistus on laadittu

Arvio

Seurakunnat ovat tunnistaneet ja merkinneet Basikseen suojellut rakennuksensa
Mahdollisuus liittyä palveluun on
selvitetty
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TULOSKORTTI 2019
KKH - strategiset painopisteet
Nostamme kirkon sanoman
esiin:
Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä seurakuntien ja muiden
toimijoiden kanssa
Kohtaaminen koskettaa:
Keräämme järjestelmällisesti
palautetta suunnitelmistamme
ja työstämme. Vahvistamme
kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme
työnjakoa.
Arvostamme jäsenyyttä:
Selvitämme keinoja helpottaa
kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkossa
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Tavoite
10) Positiivisen uskonnonvapauden näkökulma nousee
julkisessa keskustelussa esille
tärkeänä perusoikeutena ja
yhteiskuntaa myönteisesti
rakentavana periaatteena
11) Kirkko toimii hyvässä yhteistyössä uusien maakuntien
kanssa

Hallinto-osasto (HaO)
Keinot
Huolehdimme siitä, että perusoikeuksiin liittyvissä lausunnoissa valtioneuvostolle ja eduskunnalle positiivinen
uskonnonvapaus näkyy perusoikeutena

Avainmittarit
Perusoikeuksiin liittyviin lakihankkeisiin
annetuissa lausunnoissa positiivisen
uskonnonvapauden perusoikeus on
mainittu

Välitämme tuomiokapituleille tietoa
Säännöllinen (vähintään 5 krt/vuosi)
Maakunta- ja sote-uudistuksen toiyhteydenpito tuomiokapituleihin.
meenpanon etenemisestä ja tuotamme
tarvittavaa materiaalia maakuntien
kanssa käytävien neuvottelujen tueksi.

12) Jäsenen ja seurakunnan/
Toteutamme projektin sähköisten asikeskusrekisterin välisen asioin- ointipalveluiden laajentamiseksi
nin helpottaminen

Sähköinen virkatodistuksen tilaus –palvelu on julkaistu.

Arvio

Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1a) Hallinto-osasto on välittänyt oikeaa tietoa medialle haastatteluin, tilastoin ja
pöytäkirjanottein.
1b) Kertomusvuonna uudistettiin kirkkohallituksen verkkosivut, minkä seurauksena kävijämäärätietojen vertailu ei ollut mahdollista.
1c) Kirkon tilastopalveluun lisättiin uusia tilastoraportteja, ja palvelun käyttö
kasvoi edelleen. Vuonna 2019 tilastotietoja haettiin 332 000 kertaa, mikä
on 24 % enemmän kuin sitä edeltävänä vuonna.
2) Osaston hankkeisiin kuten kirkkolainsäädännön kommentaari, jäsenrekisterin
kehittäminen ja KirDin käyttöönotto sekä Talousjohdon työn tukeminen
-erillishanke laadittiin viestintäsuunnitelmat ja niitä on sovellettu.
Seurakuntien toiminnan tukeminen ja kehittäminen
3a) Lokakuun sähköposteihin kohdistuneen seurantakyselyyn vastanneista 94 %
oli tyytyväisiä saamiinsa ohjeisiin ja neuvontaan ja koki ne hyödyllisiksi. Myös
kertomusvuonna toteutuneissa koulutuksista saatu palaute on ollut pääosin
positiivista.
3b) Julkaisuhankkeissa oltiin mukana, mutta varsinaisesti julkaisun tuottamisesta vastasi yhteistyötaho. Museoviraston Kirkollisten rakennusten hoito ja
restaurointi -oppaan julkaisu siirtyi vuodelle 2020. Seurakuntapuutarhurit
ry:n hankesuunnitelma ja rahoitushakemus hautausmaiden hoitosuunnitelmamallin luomiseksi on viivästynyt. Hoitosuunnitelman laatiminen perustuu
uuteen kirkkojärjestykseen, joka tulee voimaan vasta uuden kirkkolain yhteydessä. Sen sijaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:n Kirkkojen
paloturvallisuusopas julkaistiin joulukuussa.
3c) Hallinnollisia mallisääntöjä valmisteleva työryhmä sai mallisäännöt valmiiksi
siten, että kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kirkkovaltuuston työjärjestysmallin tammikuussa, kirkkoneuvoston, yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvoston malliohjesäännöt, työalan johtokunnan ja seurakunnan
osa-alueen johtokunnan johtosääntömallit elokuussa sekä seurakuntayhtymän
perussääntömallin, hautaustoimen ohjesääntömallin, arvioinnin johtokunnan mallijohtosäännön ja hautainhoitorahaston uudet säännöt lokakuussa
kertomusvuonna. Hyväksymisen jälkeen mallisäännöt käännettiin ruotsiksi
ja julkaistiin verkossa.
4a) Talousjohdon työn tukemisen projekti eteni aikataulussa ja suunnitelmien
mukaan. Palaute projektin yhteydessä toteutetusta koulutuksista oli erittäin
hyvää.
4b) Taloushallinnon ohjeista otettiin käyttöön tililuettelo ja kirjausohje ja ne
julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi.
41

5) Kustannuslaskelmat laadittiin aiemmin toteutetun robotiikkademon pohjalta.
Kirkkohallituksen osastoilta ja erillisyksiköistä etsittiin robotiikan hyödyntämisestä kiinnostuneita yhteistyötahoja, jolloin suhteellisen korkeat aloituskustannukset olisi voitu jakaa. Kun yhteistyökumppaneita ei löytynyt,
päätettiin, ettei robotiikan hyödyntämistä Kirjurin prosesseissa ainakaan toistaiseksi jatketa. Tavoite kuitenkin toteutui, eli selvitys ja laskelmat robotiikan
hyödyntämiseksi tehtiin.
6a) Digitointihankkeen aikana ei ole pelkästään kerätty materiaalia ohjeistuksen
pohjaksi vaan myös laadittu tarvittavaa ohjeistusta.
6b) Basis-käyttäjäpäivät pidettiin 11.−12.9. Tampere-talossa. Käyttäjäpäiville osallistui kaikkiaan 101 henkilöä. Tehdyn palautekyselyn perusteella käyttäjäpäivät
onnistuivat hyvin ja päivien esityksiä pidettiin monipuolisina ja hyödyllisinä
käytännön työn kannalta.
Arvoesinerekisteri on otettu käyttöön sadassa seurakuntataloudessa joko
seurakunnissa aiemmin tehtyjen Access-pohjaisten inventointitietojen konvertoinnin kautta tai myöntämällä käyttöoikeuksia seurakuntien uusien inventointitietojen tallentamista varten.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
7) Alistussäännösten purkamista koskeva kirkkohallituksen esitys 1/2019 lähetettiin toukokuun kirkolliskokoukselle käsiteltäväksi. Päätös alistusasioiden
purkamisesta tehtiin kirkolliskokouksessa yksimielisesti 7.11.2019.
Hiippakuntavaltuustojen lakkauttamista valmistelleen työryhmän mietintö valmistui joulukuussa 2018. Helmikuussa kertomusvuonna toteutetun
lausuntokierroksen jälkeen ehdotettu esitys kirkolliskokoukselle oli kirkkohallituksen käsittelyssä maaliskuussa 2019. Tuolloin päätettiin lykätä asiasta
päättämistä ja pyytää piispainkokousta selvittämään hiippakuntavaltuustojen
toiminnan uudistamista nykyisen lainsäädännön puitteissa. Piispainkokous
totesi joulukuussa, että hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisen sijasta on
tärkeää kehittää hiippakuntavaltuustoja sen asettaman työryhmän raportissa
esitettyjen näkökulmien pohjalta.
8) Toukokuussa täysistunto teki päätöksen kirkolliskokousedustajien paikkojen
jaosta hiippakuntien kesken uutta hiippakuntajakoa noudattaen. Elokuussa
viestittiin hiippakuntien tuomiokapituleille vaaliasiakirjoista ja marraskuussa
tehtiin viranhaltijapäätös äänestyslippujen painattamisesta. Vaaliohjeet on laadittu ja julkaistu evl.fi/plus -palvelussa. Vaaleja koski myös kirkkohallituksen
yleiskirje 1/2020, joka julkaistiin 7.1.2020.
9a) Sekä kertomusvuonna toteutetuissa koulutuksissa että uutiskirjeissä on tähdennetty seurakuntien suojeltujen rakennusten suojelutiedon tallentamista
Basis-järjestelmään. Vuoden 2019 loppuun mennessä arviolta vajaa puolet
rakennusten suojelutiedoista on merkitty järjestelmään.
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9b) Mahdollisuutta säilyttää kirkon arkistomateriaalia KDK-PAS-palvelussa ei
vielä selvitetty. On katsottu, että ensin on hyvä olla selvillä, missä laajuudessa
tiedonhallintalakia aiotaan soveltaa kirkossa. Myös muita mahdollisuuksia
pysyvän arkistoinnin järjestämiseen on pohdittu.
Strategiset painopisteet
10) Kertomusvuonna sekä eduskunta että maan hallitus vaihtuivat, mistä syytä
valtiollisiin säädöshankkeisiin liittyviä lausuntopyyntöjä tuli vain muutamia.
Kyseisiin säädöshankkeisiin ei liittynyt uskonnonvapauteen liittyviä näkökohtia.
11) Maakunta- ja sote-uudistus kaatui eduskuntakäsittelyssä, jonka jälkeen hanke
liudentui myös kirkkohallituksessa. Hankkeen projektipäällikkö siirtyi kansliapäällikön toimistoon Kirkon strategia 2026 -projektipäälliköksi kertomusvuoden aikana.
12) Uusi sähköinen asiointipalvelu jäsenasioinnin helpottamiseksi oli tarkoitus
julkaista kertomusvuoden aikana. Tavoitteena oli, että virkatodistuksen tilauspalveluun toteutettaisiin Kipan kanssa yhteistyössä myös sähköinen laskutus.
Kun selvisi, ettei sähköistä laskutusta saada toteutettua asetetussa aikataulussa, päätettiin asiointipalvelun julkaisua siirtää keväälle 2020. Tavoite ei siis
toteutunut.
Muu toiminta
Kertomusvuosi oli eduskuntavaalivuosi, mistä syystä lausuntopyyntöjä valtiollisiin
säädöshankkeisiin tuli aiempaa vähemmän. Valtiovarainministeriölle annettiin neljä lausuntoa, joista kaksi koski verotusta ja kaksi uuden Digi- ja väestötietoviraston asioita. Lisäksi annettiin oikeusministeriölle lausunto tietosuojalainsäädännön
täytäntöönpanosta ja ympäristöministeriölle rakennusten purkutöiden julkisista
hankintakriteereistä. Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain täytäntöönpanoa valtio-, kunta- ja seurakuntakentällä seurattiin valtiovarainministeriön
asettamassa seurantaryhmässä.
Toukokuussa 2018 hyväksytyn uuden kirkkolainsäädännön täytäntöönpanotoimia kertomusvuonna olivat muun muassa kirkkolainsäädännön kommentaarin
kirjoittaminen, hallinnollisten mallisääntöjen uudistaminen, kirkkohallituksen
täytäntöönpanomääräysten uudistaminen sekä kirkon keskushallintoa koskevien
määräysten uudistaminen. Uuden kirkkolain toivottiin tulevan voimaan vuoden
2020 alusta. Hallituksen esitys kirkkolaiksi HE 19/2019 vp annettiin eduskunnalle 19.9.2019. Vuosikertomusta kirjoitettaessa esityksen käsittely eduskunnan
perustuslakivaliokunnassa on ollut kesken.
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Yleishallinnon yksikkö
Kirkkolainsäädännön uudistukseen varautuminen on vaatinut työpanosta sekä
yksikön juristeilta että kääntäjältä. Yksikössä on myös tehty saavutettavuuslainsäädännön täytäntöönpanotoimia muokkaamalla erilaisia nettisisältöjä, asiakirjoja ja
ohjeistuksia. Lisäksi kirjaamo on osallistunut tietosuojalainsäädäntöön liittyvään
työhön, jossa luotiin uudet käytännöt henkilötietoja koskevien tietopyyntöjen
käsittelyyn.
Yksikössä valmisteltiin selvitys virka- ja hallintoterminologian uudistamisesta.
Selvityksen tekeminen oli yksi kirkkohallitukselle annetuista tulevaisuustoimeksiannoista, ja se annettiin kirkolliskokoukselle tiedoksi syysistuntokaudella 2019.
Yksikön arkiston ja kirjaston henkilöstön työpanoksesta suuren osan vei koko
vuoden jatkunut arkistoaineistojen digitointi. Digitointihanketta kuvataan laajemmin erillishankkeiden osuudessa. Arkiston ja kirjaston kannalta merkittävä oli
myös Kirkkohallituksen Uusi tila -hanke. Sen vuoksi yksikön henkilöstö muun
muassa karsi, järjesti ja luetteloi aineistoja sekä ohjeisti ja avusti muita osastoja.
Vuoden aikana yksikössä ovat vaikuttaneet myös henkilöstövaihdokset, kun
kirkolliskokouksen pääsihteeri ja hallintosihteeri ovat vaihtuneet.
Seurakuntien hallinto ja talous -yksikkö
Talousjohdon työn tuen projekti oli yksikön yhteinen hanke, johon osallistuivat
kaikki yksikön asiantuntijat. Projekti sai hyvää palautetta ja koski laajaa joukkoa
seurakuntia.
Vuoden alussa voimaan tullut kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen
muutos edellytti hautauslupaan ja vainajien säilyttämiseen liittyvien käytäntöjen
tarkempaa selvittämistä. Samassa yhteydessä kiinnitettiin huomiota pieteettivaatimuksista nousevaan kysymykseen siitä, että aika kuolemasta hautaamiseen ei
muodostu liian pitkäksi. Krematorioiden työturvallisuutta käsittelevän Kirtekoprojektin tuloksena sovittiin mm. krematoriotoimintaan liittyvien hyvien käytäntöjen jakamisesta ja krematoriotekniikkaan liittyvien kysymysten välittämisestä
yhteisesti kaikille krematorioille.
Kirkon energia- ja ilmastostrategian edellyttämä kartoitus seurakuntien omistamien maiden tilasta hiilivarastoina ja arvosta hiilinieluina käynnistettiin tehtävää
koskevalla kilpailutuksella ja konsultin valinnalla. Hankkeeseen liittyy strategian
toteuttamista tukevien metsänhoidon suositusten antaminen. Vuoden lopulla tehtiin päätös kulttuuriperintökohteisiin varatun valtion rahoituksen jäljellä olleiden
avustusmäärärahojen uudelleen suuntaamisesta seurakuntatalouksille siten, että
fossiiliset energialähteet korvattaisiin hiilineutraaleilla energialähteillä.
Kirkon tilastotietojen hyödynnettävyys parani entisestään vuoden aikana,
kun edellisenä vuonna aloitetun seurakuntakohtaisen raportin sisältöä laajennettiin. Jokaiseen seurakuntaan ja seurakuntayhtymään lähetettiin sähköpostitse
joka kuukausi kaksisivuinen tilastoraportti, johon oli koottu keskeiset avainluvut
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seurakunnan henkilöstö-, jäsen-, talous- ja toimintatiedoista. Raportilla seurakunnan lukuja voi myös verrata samankokoisten seurakuntien vastaaviin lukuihin. Koko kirkkoa koskevat tilastot julkaistiin entiseen tapaan kaikille avoimessa
Kirkon tilastopalvelussa (www.kirkontilastot.fi). Palveluun lisättiin vuoden aikana
myös uusia tilastoraportteja, kuten vuoteen 2040 ulottuva seurakuntakohtainen
jäsenennuste.
Kertomusvuoden aikana yksikössä tapahtui henkilövaihdoksia. Uuden yliarkkitehdin myötä tehtävän painopistettä siirrettiin hiukan vahvemmin rakentamisen ja rakennuttamisen kysymyksiin. Kirkollinen rakentaminen kiinnosti myös
mediaa, ja lehdistölle annettiin haastatteluja sekä taustatietoja noin 20 artikkeliin.
Alistetuissa rakennushankkeissa kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota myös
hankkeen vaikutuksiin seurakunnan tai seurakuntayhtymän talouteen. Kirkon
kiinteistöstrategian valmistelu alkoi tutustumalla Basis-järjestelmän avulla seurakuntien rakennuskantaan.
Seurakuntarekisterit-yksikkö
Valtakunnallisen sukuselvityspalvelun ja siihen liittyvän Kirjurin KirDi-toiminnallisuuden pilotointi eteni asetetussa aikataulussa. Pilotoinnista saatujen hyvien
kokemusten perusteella voitiin tehdä päätös pilotin lopettamisesta ja siirtymisestä
asteittaiseen tuotantokäyttöön 1.1.2020 alkaen. Kirjurin teknisen elinkaaren turvaamiseksi tehtävää työtä jatkettiin edellisvuodesta. Lisäksi lakimuutokset, kuten
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain ja äitiyslain muutokset, valmistelussa oleva sähköinen äänioikeusrekisteri sekä erityisesti sähköisiä asiointipalveluita koskevat saavutettavuusvaatimukset teettivät töitä.
Kirkonkirjojenpidon alueellista uudelleen organisointia edistettiin ohjeistamalla, tiedottamalla ja osallistumalla asiaan liittyviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
Yksikön toimintaa kuvaa monipuolinen ja runsas yhteistyö sekä kentän että
muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Sähköistä virkatodistusten tilauspalvelua rakennettiin yhteistyössä Porin ja Kouvolan keskusrekistereiden
kanssa. KirDin kehitystä linjattiin ohjausryhmässä, joka muodostui pilottiorganisaatioiden edustajista. Virastonhoidon ohjeiden päivittäminen jatkui edellisvuoden
tapaan keskusrekistereiden ja seurakuntien muodostaman työryhmän voimin. Kirjurin ylläpidossa ja kehityksessä käytössä olevat ketterät menetelmät edellyttävät
yksiköltä päivittäistä yhteydenpitoa järjestelmätoimittajaan.
Uuden koulutussuunnitelman myötä seurakuntarekisterit-yksikkö lanseerasi kirkkoherranviraston työntekijöille räätälöidyn vuoden mittaisen ammattitutkintokoulutuksen. Ensimmäinen ryhmä sai tutkinnon suoritettua vuoden 2019
loppuun mennessä.
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4.3.1 Yleishallinto
TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue

Tavoite

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Hyvä ja avoin tiedonvälitys yhteistyökumppaneille, asiakkaille
ja tiedotusvälineille.
Kirkon arkistomateriaalin pysyvä
säilyttäminen kustannustehokkaasti.

Hallinto-osasto / Yleishallinto
Keinot
1) Välitämme tietoa verkkosivujen ja henkilökohtaisten kontaktien avulla.
2) Järjestämme koulutustilaisuuksia, jotka
hyödyttävät keskushallintoa ja seurakuntia.
3) Selvitämme mahdollisuutta säilyttää kirkon arkistomateriaalia valtakunnallisessa
KDK-PAS-palvelussa (Kansallisen digitaalisen kirjaston pitkäaikaissäilytyspalvelu).

Avainmittarit
Verkkosivujen kävijämäärät ovat
kasvaneet.
Osallistujista vähintään 80 % on
tyytyväisiä koulutukseen.
Mahdollisuus liittyä palveluun on
selvitetty.

Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen

Seurakunnilla on riittävää tietoa
arkistojen digitoinnista.

4) Valmistelemme ohjeistusta digitointiin
Yhteiseen työtilaan on digitointidigitointihankkeessamme tehtyjen havain- hankkeen aikana kerätty materitojen pohjalta.
aalia ohjeistuksen pohjaksi.

Koko kirkon yhteiset tehtävät

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien valmistelu.

5) Valmistelemme vaaleja koskevat
päätökset ja osallistumme ohjeistuksen
laatimiseen.
6) Sovellamme hyviä käytäntöjä henkilötietojen käsittelyyn.

Vaaleja koskevat päätökset on
tehty.

7) Tuemme esittelyjen tekemistä.

Esittelymenettelyistä on järjestetty koulutusta.
Kirjaamon ja asiakirjahallinnon
käytäntöjä ja niiden ohjeistusta
on kehitetty.

Henkilötietojen käsittely uuden
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Kirkkohallituksen sisäisen hallinnon ja tietopalvelun kehittäminen.
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8) Kehitämme Kirkkohallituksen asiakirjahallintoa.

Henkilötietojen käsittelyn käytännöt on otettu huomioon seurakunnille annettavissa ohjeissa.

Arvio

Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Kertomusvuonna uudistettiin kirkkohallituksen verkkosivut, minkä seurauksena kävijämäärätietojen vertailu ei ollut mahdollista.
2) Koulutusta on järjestetty asiakirjahallinnossa ja siinä tavoite on täyttynyt.
3) Mahdollisuutta säilyttää kirkon arkistomateriaalia KDK-PAS-palvelussa ei ole
vielä selvitetty. On katsottu, että ensin on hyvä olla selvillä, missä laajuudessa
tiedonhallintalakia aiotaan soveltaa kirkossa. Myös muita mahdollisuuksia
pysyvän arkistoinnin järjestämiseen on pohdittu.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
4) Digitointihankkeen aikana ei ole pelkästään kerätty materiaalia ohjeistuksen
pohjaksi, vaan myös jo laadittu seurakunnille arkistojen digitoinnin ohjeistusta.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
5) Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaaleja koskevat päätökset on tehty ja ohjeistukset laadittu tavoitteen mukaisesti.
6) Arkistonmuodostussuunnitelmassa on otettu uudet säännökset huomioon
ja asiakirjahallinnon sivuille on linkkien kautta lisätty tietoa tietosuojasta.
7) Loppuvuoteen ajateltua koulutusta ei järjestetty, osittain uuden kirkkolain
voimaantulon lykkääntymisen vuoksi.
8) Asianhallintajärjestelmä Domuksen ohjeita on päivitetty ja tehty saavutettaviksi ja kirjaamon sisäistä ohjeistusta kehitetty.
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4.3.2 Seurakuntien hallinto ja talous
TULOSKORTTI 2019

Hallinto-osasto / Seurakuntien hallinto ja talous (SHT)

Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Kirkon toiminta on läpinäkyvää ja yhteiskunnallisilla
toimijoilla on oikeaa tietoa
kirkosta ja seurakunnista.

Annamme oikeaa tietoa median edustajille. Kirkkoa koskevan oikean tiedon näkyvyys
viestimissä.
Teemme yhteistyötä museo-, ympäristö- ja Kirkkojen hoito ja korjaus sekä Kirkkojen
muiden viranomaisten kanssa mm. yhteis- paloturvallisuus ovat julkaistu suomeksi
ten julkaisujen muodossa.
ja ruotsiksi.
Julkaisemme tilastoja, joita hyödynnetään
Kirkontilastot.fi-sivuston käyntimäärä
monipuolisesti.
kasvaa 20 % vuoden 2018 tasosta.

Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja
tukeminen

Toimiva ja tehokas seurakun- Ohjeistamme ja neuvomme seurakuntia
tahallinto.
yksikön toimialaan liittyvissä kysymyksissä
ja hallintomenettelyssä.
Yhteistyössä Seurakuntapuutarhurit ry:n
kanssa annetaan ohjeet hautausmaiden
hoitosuunnitelman laatimiseksi.
Osallistumme uusien seurakuntahallinnon
malliohjesääntöjen valmisteluun.
Seurakuntien talousjohdon työn tukemisen
projekti.
Ajantasainen tieto kulttuurio- Tuemme kohderekisteri Basiksen käyttöä.
maisuudesta sekä hyväkuntoinen ja tarkoituksenmukainen rakennuskanta.
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Avainmittarit

80 % seurakunnista on tyytyväisiä sähköpostitse lähetettyihin ohjeisiin ja neuvontaan (saadun palautteen perusteella).
Hoitosuunnitelman laatimisesta julkaistu
opas suomeksi ja ruotsiksi.
Malliohjesäännöt ovat valmiit ja julkaistu
Sakastissa.
Projekti toteutuu suunnitelman mukaisesti.
Seurakuntien Basis-käyttäjille suunnatut
käyttäjäpäivät on toteutettu.
Arvoesinerekisteri otettu käyttöön sadassa seurakuntataloudessa.

Arvio

TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue

Koko kirkon yhteiset
tehtävät

Hallinto-osasto / Seurakuntien hallinto ja talous (SHT)
Tavoite

Keinot

Avainmittarit

Tehokas taloushallinto.

Päivitämme seurakuntien taloushallinnon
ohjeet.

Seurakuntien päivitetyt taloushallinnon
ohjeet on hyväksytty ja otetaan käyttöön
1.1.2020.

Kirkon kulttuuriperintö säilyy Toteutamme kulttuuriperintöstrategiaa
ja arvot ja merkitykset tun2024 toimenpideohjelman mukaan.
nistetaan nykyistä paremmin. Ohjaamme ja tuemme seurakuntia kulttuuriperintöarvoja koskevissa kysymyksissä.

Arvio

Seurakunnat ovat tunnistaneet ja merkinneet Basikseen suojellut rakennuksensa.
Ohjeet ovat ajantasaiset ja julkaistu
verkossa.
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Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
Kirkkojen hoito ja korjaus sekä Kirkkojen paloturvallisuus -ohjeet julkaistiin suomeksi, mutta ruotsinnoksen laatiminen siirtyi vuodeksi 2020.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
Hautausmaiden hoitosuunnitelma ei toteutunut, koska Seurakuntapuutarhurit
ry. toimitti avustushakemuksen suunnitelman laatimiseksi liian myöhään syksyllä
2019.
Seurakuntien taloushallinnon ohjeista tililuettelo ja kirjausohje hyväksyttiin,
julkaistiin (suomeksi ja ruotsiksi) ja otettiin käyttöön. Talousarvio- ja tilinpäätösohjeet käsiteltiin kirjanpitoasioiden neuvottelukunnassa, mutta viimeistely siirtyi
vuodeksi 2020; samoin yksittäiset ohjeet laskelmista.
Kirkon energia- ja ilmastostrategian edellyttämä kartoitus seurakuntien omistamien maiden tilasta hiilivarastoina ja arvosta hiilinieluina käynnistettiin tehtävää
koskevalla kilpailutuksella ja konsultin valinnalla. Hankkeeseen liittyy strategian
toteuttamista tukevien metsänhoidon suositusten antaminen. Vuoden lopulla tehtiin päätös kulttuuriperintökohteisiin varatun valtion rahoituksen jäljellä olleiden
avustusmäärärahojen suuntaamisesta seurakuntatalouksille fossiilisten energialähteiden korvaamiseen hiilineutraaleilla energialähteillä rakennuskohtaisesti koskien
lämmitys- ja/ tai sähköjärjestelmiä.
Kirkon tilastotietojen hyödynnettävyys parani entisestään vuoden aikana,
kun edellisenä vuonna aloitetun seurakuntakohtaisen raportin sisältöä laajennettiin. Jokaiseen seurakuntaan ja seurakuntayhtymään lähetettiin sähköpostitse
joka kuukausi kaksisivuinen tilastoraportti, johon oli koottu keskeiset avainluvut seurakunnan henkilöstö-, jäsen-, talous- ja toimintatiedoista. Raportilla
seurakunnan lukuja voi myös verrata samankokoisten seurakuntien vastaaviin
lukuihin. Koko kirkkoa koskevat tilastot julkaistiin entiseen tapaan kaikille
avoimessa Kirkon tilastopalvelussa (www.kirkontilastot.fi). Palveluun lisättiin
vuoden aikana myös uusia tilastoraportteja, kuten vuoteen 2040 ulottuva seurakuntakohtainen jäsenennuste.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
Basis kiinteistöjärjestelmä on otettu käyttöön suunnitellusti ja palvelee niin seurakuntia kuin Kirkkohallitustakin.

50

Muuta
Kertomusvuoden aikana yksikössä tapahtui henkilövaihdoksia. Uuden yliarkkitehdin myötä tehtävän painopistettä siirrettiin hiukan vahvemmin rakentamisen ja
rakennuttamisen kysymyksiin. Kirkollinen rakentaminen kiinnosti myös mediaa, ja
lehdistölle annettiin haastatteluja sekä taustatieoja noin 20 artikkeliin. Alistetuissa
rakennushankkeissa kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota myös hankkeen
vaikutuksiin seurakuntatalouden talouteen.
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4.3.3 Seurakuntarekisterit
TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue

Tavoite

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

1) Viestinnän tehostaminen.

Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen

Hallinto-osasto / Seurakuntarekisterit
Keinot

2) Kirjurin käyttäjien tekemän
työn helpottaminen ja nopeuttaminen sekä inhimillisten
virheiden vähentyminen.
3) KirDin käyttöönoton
edistäminen.

4) Kirjurin käytön osaamisen
ylläpitäminen.

52

Avainmittarit

Vaikutamme viestinnän keinoin uutta
sähköistä asiointipalvelua lanseerattaessa.
Päivitämme ja ylläpidämme Kirjurin
viestintäsuunnitelmaa.

Asiointipalveluprojektin viestintäsuunnitelma on toteutettu.

Selvitämme robotiikan ja/tai automatisoinnit tuomat mahdollisuudet
Kirjurissa.

Automaation ja /tai robotiikan hyötykustannuslaskelmat ja päätökset
etenemisestä on tehty.

Ajantasainen viestintäsuunnitelma
on laadittu ja käytössä.

Organisoimme yhdessä käyttäjäohJärjestelmää jatkokehitetään pilotisjausryhmän kanssa KirDin pilotoinnin. ta saatujen kokemusten pohjalta.
Tuotetaan tietyin aikavälein raportti
pilotin etenemisestä ja sovituista/
tehdyistä muutoksista.
Uudistamme Kirjurin koulutussuunKoulutussuunnitelma laadittu ja
nitelman.
toteutus aloitettu.

Arvio

TULOSKORTTI 2019
Koko kirkon yhteiset tehtävät
KKH – strategiset painopisteet
Kohtaaminen koskettaa:
Keräämme järjestelmällisesti
palautetta suunnitelmistamme
ja työstämme. Vahvistamme
kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme
työnjakoa.
Arvostamme jäsenyyttä:
Selvitämme keinoja helpottaa
kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkossa.

Hallinto-osasto / Seurakuntarekisterit
5) Seurakuntien tukeminen laki- Huomioimme lakimuutokset ennamuutosten huomioimisessa.
koivasti ja suunnitelmallisesti.
Tavoite
Keinot

Lakimuutokset on huomioitu Kirjurin kehittämisessä ja toteutuksissa.
Mittarit

6) Jäsenen ja seurakunnan tai
Toteutamme projektin asiointipalvekeskusrekisterin välisen asioinnin luiden laajentamiseksi.
helpottaminen.

Sähköinen virkatodistuksen tilaus
-palvelu on julkaistu.

7) Kirjuri-käyttäjiltä tulevien
Selkeytämme kehitysehdotusten
kehitysehdotusten käsittely ja
käsittelyn prosessit.
toteuttaminen määrämuotoisella
tavalla.

Prosessit ja vastuut on kuvattu.

Arvio
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Yksikön perustehtävän kuvaus
Seurakuntarekisterit yksikkö vastaa kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän Kirjurin
toiminnasta ja kehittämisestä ja antaa ohjeita ja neuvoja kirkonkirjojen pidosta ja
kirkkoherranviraston hoidosta seurakunnille.

Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Seurakuntarekisterit-yksikön tavoitteena oli tehostaa kaikkien hallinnoimiensa
palveluiden viestintää. Palveluista laadittiin palvelukohtaiset viestintäsuunnitelmat. Vaikka viestintäsuunnitelmia jouduttiin tilanteiden muuttuessa päivittämään, niin viestintää toteutettiin aina sen hetkisen, päivitetyn suunnitelman
mukaisesti. Tavoite toteutui.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
2) Tavoitteena oli selvittää, voidaanko Kirjurin käyttöä tehostaa ja inhimillisten virheiden määrää vähentää robotiikan ja automaation avulla. Laadittiin
kustannuslaskelmat aiemmin vuonna 2018 toteutetun robotiikkademon
pohjalta. Etsittiin Kirkkohallituksen osastoilta ja erillisyksiöistä robotiikan
hyödyntämisestä kiinnostuneita yhteistyötahoja, joiden kanssa myös suhteellisen korkeat aloituskustannukset olisi voitu jakaa, mutta koska yhteistyökumppaneita ei löytynyt, päätettiin, ettei robotiikan hyödyntämistä Kirjurin
prosesseissa ainakaan toistaiseksi jatketa. Tavoite kuitenkin toteutui, eli selvitys
ja laskelmat robotiikan hyödyntämiseksi tehtiin.
3) Seurakuntarekisterit-yksikön vuoden 2019 toiminnan keskipisteenä oli valtakunnallisen sukuselvityspalvelun pilotointi ja sen teknisen toiminnallisuuden KirDin kehittäminen. KirDin jatkokehittämistä varten perustettiin eri
pilottiorganisaatioiden käyttäjistä koostuva ohjausryhmä. Yksikkö konsultoi
ohjausryhmän asiantuntemusta mm. pilotissa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi. Ohjausryhmää tiedotettiin säännöllisesti KirDin kehitystyön
etenemisestä. Tavoite saavutettiin.
4) Tavoitteena oli tukea Kirjurin käyttäjien osaamista uudistamalla Kirjurin
koulutussuunnitelma. Uudistetun koulutussuunnitelman mukaisesti vähennettiin Kirjurin peruskoulutusta ja siirrettiin peruskoulutuksen järjestämistä
yhä enemmän keskusrekistereiden vastuulle. Saman aikaisesti lisättiin täydennys- ja täsmäkoulutusta. Suurimpana koulutuksen uudistuksena lanseerattiin yhteistyössä Markkinointi-Instituutin kanssa vuoden kestävä, pääasiassa
seurakuntasihteereille räätälöity ammattitutkintokoulutus. Keväällä 2020
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käynnistyy toinen vastaava tutkinto. Lisäksi selvitettiin erilaisten sähköisten
koulutusmenetelmien käyttöönottoa. Tavoite saavutettiin.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
5) Tavoitteeksi asetettiin seurakuntien tukeminen lakimuutosten huomioimisessa. Kirjurin kehittämisessä huomioitiin lapsenhuoltolaki, äitiyslain muutokset,
sähköinen äänioikeutettujen rekisteri sekä erityisesti sähköisiä asiointipalveluita koskevat saavutettavuusvaatimukset. Lisäksi seurakuntia ja keskusrekistereitä ohjeistettiin sekä Kirjuriin että virastonhoitoon liittyvissä asioissa
lakimuutoksiin liittyen. Tavoite saavutettiin.
KKH - strategiset painopisteet
6) Tavoitteena oli, että Seurakuntarekisterit-yksikkö toteuttaa Kohtaaminen koskettaa -strategista painopistettä julkaisemalla uuden sähköisen asiointipalvelun
jäsenen ja seurakunnan/keskusrekisterin välisen asioinnin helpottamiseksi.
Tavoitteena oli, että virkatodistuksen tilauspalveluun toteutettaisiin Kipan
kanssa yhteistyössä myös sähköinen laskutus. Kun selvisi, ettei sähköistä laskutusta saada toteutettua asetetussa aikataulussa, päätettiin asiointipalvelun
julkaisua siirtää keväälle 2020. Tavoite ei siis toteutunut.
7) Tavoitteena oli, että Kirjurin kehittämiseksi lähetettyjä kehitysehdotuksia käsitellään ja toteutetaan jatkossa määrämuotoisen prosessin mukaisesti, jotta
kaikki kehitysehdotukset käsiteltäisiin jatkossa tasapuolisesti. Tavoitteeseen ei
päästy, sillä kehitysehdotusten käsittelyprosessi jäi laatimatta.
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4.4

Työmarkkinaosasto (TMO), Kirkon työmarkkinalaitos
(KIT)

Kirkon työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen jakaa KirTEKO-palkinnon Lohjan seurakunnan
Katri Lahtiluomalle, Katri Stickille ja Juhani Kortelle.
Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Osaston perustehtävän kuvaus
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.
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 2019

Kirkkohallituksen työmarkkinaosasto (TMO) / Kirkon työmarkkinalaitos (KiT)
Keinot
Avainmittarit

Tehtäväalue

Tavoite

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

1) Seurakuntatyönantajan tar- Osallistumme työmarkkinakeskuspeet on huomioitu keskustason järjestötyöhön ja kolmikantatyöhön
työmarkkinatoiminnassa.
neuvotteluissa, taustatyössä ja
lausunnonantajina.
2) Seurakuntatyönantajan tar- Neuvottelemme ja työskentelemme
peet on huomioitu liittotason
työryhmissä tms. pääsopijajärjestötyömarkkinatoiminnassa.
jen kanssa, kehitämme sopimustekstejä. Keräämme palautetta seurakuntatyönantajien tarpeista kyselyin ja
verkostoissa.

Seurakuntien toiminnan kehittä- 3) Kirkkohallituksen tutkintoValmistellaan kanttorin vh:ta koskeva
minen ja tukeminen
vaatimuspäätökset vastaavat
tutkintovaatimuspäätös. Muita
seurakuntien ja kirkon tarpeita. päätöksiä valmistellaan, jos kysely
seurakunnista osoittaa päätöksen
tarpeellisuuden.
4) Seurakuntatyönantajilla on
Järjestämme koulutustilaisuuksia ja
parempi valmius a) KirVESTES- verkostotapaamisia. Jatkamme UKKsoveltamiseen ja työn johtami- sivujen täydentämistä. Pestiä korvaaseen sekä b) työhyvinvoinnin
va raportointiväline tuottaa tietoa
johtamiseen, yhteistoimintaan, KiT:lle ja seurakunnille. Edistämme
henkilöstösuunnitteluun.
henkilöstösuunnitteluun ja HR-tiedon
raportointiin hankittujen välineiden
käyttöä johdon kuukausiraportoinnin
kehittämistyön puitteissa. Kehitämme HR- ja raportointijärjestelmiä ja
viestimme muutoksista.

Arvio

Määräykset, säännökset yms. soveltuvat myös kirkon alalle; vaikutettu
neuvotteluissa ja taustatyössä, annettu lausuntoja
Selvitystyö käynnissä/valmis. Palautetta seurakuntatyönantajien tarpeista
kerätty ja hyödynnetty.

Kanttorin tutkintovaatimuspäätös
valmisteilla/tehty. Kysely muiden
tutkintovaatimuspäätösten tarpeellisuudesta tehty tarvittaessa.
KiT:n itse järjestämiä koulutustilaisuuksia järjestetty vähintään 4 ja
verkostotapaamisia 3 kappaletta sekä
mahdollisuuksien mukaan myös muita
koulutustilaisuuksia mm. nettisivuille
ladattavien videoiden muodossa.
Palaute tilaisuuksien tarpeellisuudesta/hyödyllisyydestä hyvä, koulutuskohderyhmästä tavoitettu yli 10 %.
UKK-sivuja täydennetty palvelussuhteen alkamisen ja päättymisen osalta.
Pestiä korvaava raportointiväline
toimii suunnitellun mukaisesti. TMO
on mukana uuden HR-järjestelmän
kilpailutuksessa.
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TULOSKORTTI 2019

Kirkkohallituksen työmarkkinaosasto (TMO) / Kirkon työmarkkinalaitos (KiT)
Keinot
Avainmittarit

Tehtäväalue

Tavoite

Koko kirkon yhteiset tehtävät

5) Seurakuntatyönantajilla on
aiempaa parempi tietoisuus
työnantajaroolista.

KKH – strategiset painopisteet

6) Henkilöstöä koskevat selvitykset, ohjeet ja/tai lainsäädäntömuutokset on toteutettu
kirkon virkasuhteisten osalta.
7) Sakastiin seurakuntatyönantajia palvelevat helppokäyttöiset nettisivut.
8) Kirkon tulevaisuustyön
toimeksiannot tehty suunnitelman mukaisesti.
Tavoite

Kohtaaminen koskettaa:
9) Yhteistyö eri toimijoiden
Keräämme järjestelmällisesti
kanssa hankkeissa vahvistunut.
palautetta suunnitelmistamme ja
työstämme. Vahvistamme kirkon
eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa.
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Suurten seurakuntatyönantajien
tapaaminen, koulutustilaisuudet 2 kpl
työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista.
Muutamme kirkkolakia ja/tai -järjestystä.

Työnantajatapaaminen järjestetty,
koulutustilaisuudet järjestetty. Palaute
tilaisuuksien tarpeellisuudesta/hyödyllisyydestä hyvä.
Tarvittavat säännösmuutokset on
tehty tai prosessi vireillä.

KiT:n nettisivut rakennusvaiheessa.
Viemme tietoa sivuille.

KiT:n omat nettisivut valmiit tai prosessi niiden saamiseksi edennyt hyvin.

Tehdään toimeksiantoja itse tai
hankintaan muulla tavoin (ulkopuoliselta/projektina).
Keinot

Toimeksiannot valmiina tai käynnissä.

Edistämme KirTEKO-hankkeella
verkostoyhteistyötä työelämä 2020
toimijoiden ja seurakuntien kanssa
(mm. KirTEKO 2019 -kilpailu, krematoriotyön työturvallisuus, srk:n
kehittämiskäytäntöjen tunnistaminen ja jakaminen, sparraus, tiedolla
johtaminen, erityisesti pienten ja
keskisuurten seurakuntien tarpeet
huomioitu).

Vähintään 55 %:lla käynnissä tuloksellisuuden ja työelämän laadun parantamiseen tähtäävää kehittämistä, jaettu
kehittämiskäytäntöjä kaksinkertaisesti
vuoden 2018 tasoon verrattuna.
Toteutettu KirTEKo-kilpailu. Pienten ja
keskisuurten seurakuntien tarpeista
ja niiden huomioon ottamisesta tehty
kysely.

Avainmittarit

Arvio

Arvio

Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Kirkon työmarkkinalaitos osallistui 2- ja 3-kantaiseen työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutoimintaan huolehtien siitä, että valmisteilla olevat
määräykset ja säännökset yms. ovat soveltuvia myös kirkon alalle. Sen edustajat osallistuivat mm. vuosilomasääntelyä ja nollatyösopimusten pelisääntöjä
selvittävien ryhmien, toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistamiseen
liittyvän ryhmän, samapalkkaohjelman ja Työelämä 2020 –hankkeen sekä
nk. Toimi-hankkeen (sosiaaliturvan uudistamista valmisteleva laaja ryhmä)
toimintaan. Osallistuttiin työ- ja elinkeinoministeriön nimeämiin työllisyyden kehittämisen työryhmien työhön (7 kpl) sekä muun muassa Jatkuvan
oppimisen kehittämisen parlamentaarisen ryhmän seurantaryhmän työhön.
Lisäksi kirkkotyönantajan näkemyksiä tuotiin esiin 6 lausunnossa.
2) Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa 2018−2020 asetetuissa työryhmissä,
mm. yleistyöaikaryhmä, hengellisen työn työaikaryhmä, leirityöryhmä, palkkausryhmä, johtajasopimusryhmä ja työelämäryhmä, käsiteltiin pääsopijajärjestöjen kanssa sopimusten kehittämistarpeita.
Hengellisen työn työaikaryhmässä selviteltiin uuden työaikalain voimaantulon vaikutuksia kirkon hengellistä työtä tekevien viranhaltijoiden työaikoihin. Osapuolten näkemykset pysyivät kertomusvuoden aikana osittain erimielisinä. Palkansaajapuoli edusti näkemystä, että työaikalain voimaantulo
aiheuttaisi sen, että ainakin osa hengellisen työn viranhaltijoista siirtyisi
sopimuskauden päättyessä suoraan työajan piiriin, koska heidän työssään
ei pääsopijajärjestöjen mielestä toteudu riittävä työaika-autonomia. Kirkon
työmarkkinalaitos edusti puolestaan kantaa, jonka mukaan uuden työaikalain sisältö ei muuta sitä vallitsevaa tilannetta, jossa kirkon hengellisen työn
viranhaltijat on suljettu työaikalain soveltamisen ulkopuolelle.
Palkkausryhmä laati yleisen palkkausjärjestelmän tehtäväkohtaista palkanosaa ja peruspalkkaa koskevat ohjeet Kirkon työmarkkinalaitoksen nettisivuille.
Työelämäryhmän toimin jatkettiin kansallista Työelämä 2020 -hanketta
kirkon toimialalla toteuttavaa Kirkon työelämä 2020 (Kirteko) -ohjelmaa,
ks. jäljempänä.
Seurakuntatyönantajien tarpeita selvitettiin verkostoissa ja kyselyin mm.
leirityön nykytilaa koskeva kysely ja ajankohtaiskysely. Ajankohtaiskyselyn
työaikamääräysten soveltamista koskevaan kysymykseen vastanneista 80 %
oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että KirVESTES:n nykyiset määräykset työajattomille ovat toimivat ja ne on perusteltua säilyttää. Suurimpien
seurakuntien kanssa vuoropuhelua varten avattiin Teamsiin henkilöstöpäälliköiden ryhmä.
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Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
3) Vuonna 2019 valmisteltiin yhdessä toiminnallisen osaston asiantuntijoiden
kanssa kuuden eri viran ja tehtäväalan kelpoisuusvaatimukset, koska voimassa
olevat kumoutuvat automaattisesti uuden kirkkolain tullessa voimaan. Tätä
kirjoitettaessa ei vielä ole tietoa, milloin uusi kirkkolaki ja sen myötä ajantasaistetut kelpoisuusmääräykset tulevat voimaan.
4) Seurakuntien työnantajaroolia ja osaamista vahvistettiin neuvonnalla, ohjeilla, koulutuksilla ja erilaisissa tapaamisissa. Työmarkkinaosaston henkilöstö
koulutti yli 20 tilaisuudessa. Niihin osallistui noin 800 sekä työnantajan
että henkilöstön edustajaa. Tilaisuuksia järjestettiin myös yhdessä pääsopijajärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Järjestelyissä hyödynnettiin osin
verkkoa ja kokeiltiin onnistuneesti Työelämä 2020 ‑hankkeessa kehitettyä
yhteiskehittämisen toimintamallia. Palaute tilaisuuksista oli kiitettävää ja niistä
katsottiin olevan hyötyä oman työn ja työyhteisön kannalta.
Kertomusvuonna käynnistyi kuukausittainen henkilöstöjohtamista tukevan tilastoraportin lähettäminen seurakuntien kirkkoherroille ja talouspäälliköille sekä seurakuntayhtymien talous- ja henkilöstöjohdolle. Seurakunnista
saadun palautteen avulla raportointia kehitetään edelleen. Raporttiin lisätään
mm. vertailuaineistoa.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
5) Yleiskirjeitä julkaistiin 3 kappaletta ja uutiskirje ilmestyi 6 kertaa. Usein
kysyttyjä kysymyksiä –palstalle (UKK) lisättiin kysymyksiä ja vastauksia suorituslisästä sekä kokemuslisästä. Työnantajien valmiuksia tuettiin laatimalla
yleisen palkkausjärjestelmän tehtäväkohtaista palkanosaa ja peruspalkkaa
koskevat ohjeet Kirkon työmarkkinalaitoksen nettisivuille. Seurakuntien
työelämäkäytäntöjä varten avattiin evl.fi/plussassa kehittämiset idut -sivut.
Sopimustoimintaa koskevat työelämäkäytännöt julkaistiin myös KiT:n nettisivuilla. Valmisteltiin työlainsäädäntöä ja KirVESTES:ä työnantajan työkaluina käsittelevä artikkeli Kirjapajan kustantamaan Laki, evankeliumi ja
KirVESTES - Johtajana kirkossa -kirjaan ja järjestettiin yhteistyössä Kirjapajan
ja Kirkon koulutuskeskuksen kanssa Unelmien sparrausta? Johtaminen kirkossa -tilaisuus Kirkkopäivien ohjelmaan.
6) Tehtiin muun muassa leirityöselvitys ja ajankohtaiskysely, mutta kirkkolakiin
ei valmisteltu muutoksia.
7) Helmikuussa julkaistiin Kirkon työmarkkinalaitoksen omat verkkosivut.
8) Tulevaisuusvaliokunnan edellyttämä selvityksen teko virkasuhteista pelkästään työsuhteisiin siirtymiseksi oli tilattu asiantuntijatyönä varatuomari Risto
Voipiolta. Tämä selvitys esiteltiin kirkkohallituksen täysistunnolle, joka päätti
esittelyn mukaisesti, ettei työtä ole itsenäisenä hankkeena perusteltua tässä
vaiheessa jatkaa. Asiaan voidaan palata myöhemmin.
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Strategiset hankkeet
9) Tuettiin pääsopijajärjestön kanssa käynnistetyllä Kirkon työelämä 2020 (Kirteko) -ohjelmalla seurakuntien omaehtoista tuottavuuden/tuloksellisuuden ja
työelämän laadun parantamiseen tähtäävää kehittämistä. Tällaista kehittämistä
oli marraskuussa toteutetun ajankohtaiskyselyn mukaan käynnissä tai valmisteilla yli tavoitteeksi asetetussa määrässä (vähintään 55 %:lla) seurakuntia.
Ohjelmalla myös innostettiin ja kannustettiin jakamaan seurakuntien kehittämiskäytäntöjä ja -tarinoita. Sitä varten avattiin vuoden alussa evl.fi/plussassa
kehittämisen idut -sivut, joilla vuoden aikana julkaistiin 41 työelämäkäytäntöä, millä määrällä ylitettiin tavoitteeksi asetettu kehittämiskäytäntöjen määrä
(kaksinkertaisesti vuoden 2018 tasoon verrattuna). KirTEKO 2019 -kilpailu
kytkettiin kehittämisen idut -sivuihin: siellä julkaistujen työelämäkäytäntöjen
kesken arvottiin kolme yllätyspalkintoa ja Kirkkohallituksen joulukutsuilla
ojennettiin 2020 euron KirTEKO-palkinto Lohjan seurakunnalle ”IT-taitojen
kehityksellä työhyvinvointia” -idusta. Toteutettiin Työturvallisuuskeskuksen
koordinoimana krematoriotyön työturvallisuutta edistävä verkosto, jossa oli
jäseniä lähes kaikista krematorioista (17/20). Verkoston toiminta jatkuu kertomusvuoden jälkeen vertaisoppimiseen perustuvassa Teams-työtilassa, jonka
vastuutoimijoina on seurakuntien henkilöstöä. Toteutettiin myös hiippakuntien tuomiokapitulien, seurakuntien, Työturvallisuuskeskuksen, Kevan
ja konsulttiyritysten kanssa kolme Kirteko-verkostotapaamista. Niistä kaksi
tuki Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkokoulutusta, joka on avoin kaikille
kirkossa töissä oleville syyskuun loppuun 2021 asti. Pienten ja keskisuurten
seurakuntien tarpeista ja niiden huomioon ottamisesta ei tehty omaa kyselyä, vaan asiaa selvitettiin KiT:n ajankohtaiskyselyn osana. Siinä seurakuntatyönantajista suurin osa (lähes 80 %) arvioi, että he hyötyisivät Kirtekon
kaltaisesta kehittämisohjelmasta tulevaisuudessa. Pieniä ja keskisuuria seurakuntia palvelevan Nollatoleranssi työpaikkakiusaamiseen -verkkovalmennuksen pilotoimisesta sovittiin Työterveyslaitoksen kanssa. Se käynnistyy 14
seurakuntaorganisaatiossa alkutalvesta 2020.
Muu toiminta
Digitaalisen Avaintiedot-palvelun avaamista seurakuntien käyttöön valmisteltiin
Kevan kanssa. Sillä tuetaan organisaatioiden työkykyjohtamista. Työkyvyttömyyden kokonaiskustannuksia koskevan tiedon lisäksi palvelu sisältää mm. maksuttoman työhyvinvointikysely-työkalun. Siitä viestiminen käynnistyy vuoden 2020
puolella, kun Avaintiedot-palvelu saadaan seurakunnille kokonaisuudessaan avatuksi.
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4.5

Talousosasto (TAO)

Talousosasto oli mukana Kirkkohallituksen osastolla toukokuussa järjestetyillä Kirkkopäivillä. Talousosaston teemana oli tietotyön kehittäminen ja osallistujilta kerättiin ideoita Ideasalkkuun.
Kuva: Minna Rissanen
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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 osallistuu
kirkon eläkerahaston omistamien kiinteistöyhtiöiden hallitustyöskentelyyn.
Kirkon keskusrahaston omistamia kiinteistöjä on 19 kpl ja asuinhuoneistoja
53 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 olevaa tietohallintostrategiaa.
Kehitystoiminnan lisäksi tietohallintoyksikkö vastaa ICT-projektitoiminnasta
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 2019 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 2019
Tehtäväalue
Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Tavoite
Seurakunnat, hiippakunnat
ja Kirkkohallitus toimivat
yhteistyössä.

Talousosasto (TaO)
Keinot
Toteutamme tietotyön strategiaa.

Vahvistamme organisaatiorajat
ylittävää yhteistyötä.
Seurakuntien toiminnan kehittä- Seurakuntien välinen yhteisminen ja tukeminen
työ on tehokasta ja toimivaa.

Seurakuntien tukitoimintojen
prosessit ovat tehokkaat ja
toimivat.

Kirkon hankintatoimi on sujuvaa ja kustannustehokasta.

Kirkon yhteisten hankkeiden
projektihallinta on kunnossa.
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Avainmittarit
1) Strategian mukaisesti valtakunnalliset
hankkeet on toteutettu projektimallin
mukaisesti.
2) Kirkkohallituksen tuottamien yhteisten
ICT-palvelujen määrä kasvaa.

Seurakunnilla on käytettävissä
yhteistyötä tukevia yhteisiä tietojärjestelmiä.

3)Yhteisten järjestelmien määrä kasvaa
yhdellä vuosittain.
4) Sopimuspohjaisten yhteisten tietojärjestelmien käyttäjämäärä kasvaa vuosittain 5 %.

Tuotamme seurakunnille välineitä
talouden ja toiminnan mittaamiseksi
sekä vertailemiseksi. Kehitämme
yhdessä seurakuntien kanssa kirkon
yhteisiä toimintamalleja seurakuntiin.
Toteutamme kirkon laajuiset
hankinnat ammattitaitoisesti ja
laadukkaasti.
Teemme tuloksellista yhteistyötä
kuntien hankintayksikön kanssa.

5) Seurakuntien kuluanalyysit julkaistaan
vuosittain.
6) Seurakuntien käytössä on välineet talouden seurantaan.

Kehitämme hankintoihin liittyvän
palautejärjestelmän toimittajille.
Kasvatamme projektimallin osaamista.

8) Palautejärjestelmä on tehty.

7) Yhteishankintoihin osallistuvien seurakuntien hankintavolyymi kasvaa 5 %.

9) Projektimallia koskeva ohjeistus on ajan
tasalla ja projektimallista tiedotetaan mm.
Tietotyön askeleet -uutiskirjeen kautta.
Laajennamme projektimallin käyttöä 10) Projektisalkun käyttäjämäärä kasvaa.
Kirkkohallituksessa.

Arvio

TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue

Tavoite

Koko kirkon yhteiset tehtävät

Kirkon yhteinen tietotekniikka ja tuki palvelevat kirkon
toimintaa.
Kirkon tietoturva ja tietosuoja
-asiat ovat kunnossa.

KKH – strategiset painopisteet
Rakastamme lähimmäistä:
Edistämme heikoimmassa
asemassa olevien ja kestävän
kehityksen puolesta tehtävää
työtä kirkossa.

Kirkon keskusrahaston
rakennukset säilyvät hyvässä
kunnossa.
Tavoite
Kirkkohallitus osallistuu ympäristövastuun kantamiseen
omassa toiminnassaan.

Talousosasto (TaO)
Keinot
Kehitämme projekteihin liittyvän
palautejärjestelmän.

Avainmittarit
11) Palautejärjestelmä on käytössä.

Kehitämme käyttäjätukea ja varmistamme toiminnan jatkuvuuden.

12) Asiakaspalvelun mittaristot osoittavat
toiminnan tehostuneen.

Arvio

Ylläpidämme tietoturvapolitiikkaa ja 13) Havaitut poikkeamat on käsitelty asian-määräyksiä.
mukaisesti ja niiden johdosta on ryhdytty
korjaaviin toimenpiteisiin.
Kirkon keskusrahaston lakimies
14) Tietosuojasivustot ovat seurakuntien saatoimii Kirkon keskusrahaston ja
tavilla ja ajantasalla sekä tarjoavat kattavasti
keskusrahaston IT-alueen seutietoa tietosuoja-asioista.
rakuntien tietosuojavastaavana.
Jaamme tietosuoja-asiantuntemusta
seurakuntiin.
Toteutamme kuntoarvioiden ja kun- 15) Suunnitelman mukaiset korjaustyöt on
totutkimusten mukaiset kunnostus- tehty. Korjausvelkaa ei kerry.
ja korjausehdotukset.
Keinot
Mittarit
Arvio
Lentokilometrejä vähennetään
16) Toteutunut vähentyminen.
vuoden 2019 loppuun mennessä
10 %:lla vuoden 2017 tasosta mm.
lisäämällä etäkokoustamista. Lentokilometrit kompensoidaan Suomen
lähetysseura ry:n ilmastorahastoon.
Pienennämme Kirkon talon hiilija17) Hiilijalanjälki on pienentynyt verrattuna
lanjälkeä.
vuoden 2018 tasoon.
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Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Projektimenetelmien käyttöä tulee keskushallinnon osalta kehittää edelleen.
Projektitoiminta ei ole kaikilta osin yhdenmukaista.
2) Koko kirkossa otettiin vuoden 2019 aikana käyttöön yhteinen sähköinen
viestintä- ja ryhmätyöalusta.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Ks. kohta 2.
Ks. kohta 2.
Seurakunnille julkaistiin vuoden 2018 kuluanalyysit keväällä 2019.
Raportointitietovarastoa kehitettiin edelleen. Varsinainen raportoinnin kehittäminen toteutetaan talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämishankkeen
yhteydessä.
Yhteishankintoja käytti 258 seurakuntataloutta. KL-kuntahankintojen kautta
tehdyt yhteishankinnat olivat kertomusvuonna 13,2 milj. euroa. Edelliseen
vuoteen verrattuna yhteishankinnat nousivat 0,8 milj. euroa eli 6,5 %.
Palautejärjestelmä on tehty ja se on käytössä.
Projektimallin ohjeistusta kehitettiin ja mallista tiedotettiin kirkon tapahtumissa, uutiskirjeissä ja webinaareissa. Projektimainen toimintatapa ei kuitenkaan ole laajentunut kirkossa riittävässä laajuudessa.
Projektisalkku otettiin käyttöön neljässä seurakunnassa.
Palautejärjestelmä on tehty ja se on käytössä.

Koko kirkon yhteiset tehtävät
12) Valtakunnallista asiakaspalvelua seurattiin säännöllisesti. Asiakaspalvelua kehitettiin toiminnan vaatimalla tavalla.
13) Varsinaisia tietoturvapoikkeamia ei raportoitu vuonna 2019. Tunnustenkalasteluyritysten määrä kasvoi merkittävästi ja KIRKKO-verkossa havaittiin
työntekoa haittaavaa hitautta.
14) Seurakuntien käyttöön on ylläpidetty tietosuojasivustoa Nuotassa. Koska
Nuottaa ollaan ajamassa alas ja käyttöön on otettu uusi Sakasti, vastaavanlaiset tietosuojasivut ovat rakenteilla Sakastiin.
15) Vuonna 2019 toteutettiin Oulun tuomiokapitulin perusmuurin vaurioituneen
osan korjaus. Mikkelin tuomiokapitulin asunto-osan terassit kunnostettiin.
Muissa kapitulikiinteistöissä tehtiin pienempiä korjaustöitä.
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KKH - strategiset painopisteet
16) Lentokilometrit vähenivät 28,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Päästökompensaatiota maksettiin Suomen Lähetysseuran ilmastorahastoon 9 736 euroa.
17) Hiilijalanjälki on pienentynyt 2 t.
Muu toiminta
Talousosaston vastuulla oleva Uusi tila –hanke on jatkunut vuoden 2019 aikana
suunnitellusti. Vuoden 2019 alussa käynnistyi kirkon keskusrahaston kiinteistöstrategian laadinta. Vuoden 2019 lopussa käynnistettiin kirkon talous- ja tietojärjestelmähanke (työnimi “Kipa 2”).
Uusi tila -hanke
Uusi tila –hanke eteni vuoden 2019 aikana suunnitellusti. Hanke käynnistyi
marraskuussa 2018 lähtötietojen ja yleisten linjausten määrittelyllä. Vuoden 2019
alkupuolella tehtiin tila- ja sisustussuunnittelua. Urakka ja kalustehankinnat kilpailutettiin vuoden 2019 syksyllä. Rakentaminen käynnistyi tammikuussa 2020,
ja tilat ovat kokonaisuudessaan valmiit elo-syyskuussa 2020.
Kirkon keskusrahaston kiinteistöstrategia
Kiinteistöstrategian laadinta käynnistyi kirkolliskokouksen toimeksiannosta. Strategiassa linjataan kiinteistöjen omistamista ja ylläpitoa sekä toimitilojen suunnittelua. Strategiassa määritetään, mitä kiinteistöjä on tarkoituksenmukaista omistaa ja
mistä on syytä luopua. Lisäksi linjataan, millaiset vuokratilat palvelevat parhaiten
kirkon yhteisen toiminnan tarpeita. Strategisessa kokonaisarviossa huomioidaan
taloudellisuuden lisäksi toiminnallisuus, historia-arvo sekä ympäristö-, ilmasto- ja
energianäkökulmat. Kiinteistöstrategian linjauksiin pohjautuen pyritään saavuttamaan merkittäviä taloudellisia säästöjä.
Strategian valmistelu on edennyt hyvin. Vuoden 2019 aikana on kartoitettu
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien käytössä olevat toimitilaratkaisut ja piispojen käytössä olevat asunnot. Tässä vaiheessa on myös hahmoteltu kapituleittain
tarvittavia muutoksia yhdessä kapitulien henkilöstön kanssa. Strategiasta pyydetään
lausunnot kapituleilta keväällä 2020.
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 tehdään selvitys, jossa ovat mukana sekä Kirkon
67

palvelukeskuksen tietojärjestelmät että seurakuntien käyttämät toiminnanohjausjärjestelmät. Selvitys kattaa palvelukeskuksen prosessit ja seurakuntien toimintatavat riittävällä tarkkuudella.
Hankkeessa on kolme osa-aluetta: Henkilöstöhallinto, Toiminnanohjaus ja
taloushallinto sekä Teknologia ja tietohallinnon prosessit. Hanke kestää arviolta
8 kuukautta ja lopputuloksena tuotetaan seuraavat selvitykset ja asiakirjat:
•
•
•
•

suunnitelma toteutusvaihtoehdoista
tieto- ja palveluarkkitehtuurin määritteleminen
hankinnan rajaaminen
toteutusvaiheen alustava hankesuunnitelma vaiheistuksineen

Jatkoesitys tuodaan hyväksyttäväksi Kirkon keskusrahaston talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021−2023 yhteydessä.
Muuta merkittävää vuonna 2019
ICT-projektitoiminnan tavoitteena on aktivoida kirkon toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä sekä kerätä seurakunnista kehittämisideoita ja parannusehdotuksia järjestelmien ja prosessien kehittämiseen. Kirkkohallitus ylläpitää
Ideasalkkua ja Projektisalkkua sekä projektinhallintaan liittyvää ohjeistusta valtakunnallisia hankkeita varten.
•

•
•
•

Kuka tahansa kirkon työntekijä voi kirjata kehittämisideansa Ideasalkkuun ja
toteuttamiskelpoisista ideoista muodostetaan projekteja. Vuodesta 2018 käytössä olleen Ideasalkun käyttöaste on jäänyt seurakunnissa vähäiseksi. Vuonna
2019 Ideasalkkuun kirjattiin noin 40 uutta ideaa, jotka kerättiin pääasiassa
Kirkkopäivien kävijöiltä.
Kaikki kirkon työntekijät voivat katsoa Projektisalkkuun kirjatut projektit.
Projektisalkkua on käytetty pääasiassa Kirkkohallituksen projekteihin. Vuoden
2019 aikana neljä seurakuntaa hyödynsi projektinhallintaan Projektisalkkua.
Projektinhallinnan työkalut ja ohjeistus ovat seurakuntien käytettävissä ilman
erillistä veloitusta.
Kirkkohallituksen ICT-projektitoimisto antaa seurakunnille projektitoiminnan tukea.

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.
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Seurakuntien kaikki hankinnat ovat yhteensä noin 460 miljoonaa euroa vuodessa ja kirkon keskushallinnon noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteistä hankintatointa ja hankinta-asiantuntemusta kehittämällä ja jakamalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä tiukkenevassa taloustilanteessa. Erityisesti korjaamiseen ja
rakennusten ylläpitoon kuluu merkittäviä summia vuosittain.
Vuonna 2019 on kirkossa otettu valtakunnallisesti käyttöön yhteinen viestintä- ja tiimityöalusta. Alusta antaa mahdollisuuden tehdä koko kirkon laajuista
yhteistyötä uudella tavalla.
•
•
•
•

Yhteiset toimintamallit
Tiedon jakaminen ja työskentely yhdessä
Nettikokoukset, etäosallistuminen
Viestintä ja vuorovaikutus, osallisuus

Kirkkohallitus tekee tiivistä yhteistyötä IT-alueiden kanssa. Vuoden 2019 aikana
on järjestetty mm. yhteiset IT-päällikköpäivät sekä avattu yhteinen tiimityötila.
Tiimityötilassa jaetaan tietoa yhteisistä hankkeista sekä sovitaan yhteisistä toimintamalleista.
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4.6

Toiminnallinen osasto (TO)

Helsingin kirjamessuilla kirkon osaston teemana oli kummius.
Kuva: Jarmo Kokkonen

Osaston perustehtävän kuvaus
Kirkkohallituksen Toiminnallisen osaston tehtävänä on hoitaa kirkon yhteistä toimintaa koordinoimalla ja kehittämällä kirkon työtä yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten järjestöjen kanssa. Kirkkohallitus huolehtii kirkon
toimintaan liittyvistä yhteyksistä. Kirkkohallitus vaikuttaa kirkon arvoperustasta käsin päätöksentekoon yhteiskunnassa. Toiminnallamme edistämme kirkon
toiminnan verkostoitumista ja yhteistyötä.
Toiminnallisella osastolla on neljä yksikköä: Kirkon diakonia ja sairaalasielunhoito (KDS), Kirkon jumalanpalvelus ja yhteiskunta (KJY), Kirkon kasvatus
ja perheasiat (KKP) sekä Kirkon koulutuskeskus (KK).
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TULOSKORTTI 2019

Toiminnallinen osasto (TO)

Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Avainmittarit

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

1) Kirkko toimii hyvässä yhteistyössä uusien maakuntien
kanssa.

Vaikutamme aktiivisesti LAPE-hankkeen
toteutumiseen ja tuemme seurakuntien
verkostoitumista. Edistämme kirkon yhteistyörakenteiden kehittymistä. Tuemme
seurakuntia ja muita toimijoita SOTE:n ja
VASU:n myötä muuttuvissa toimintaympäristöissä. Vahvistamme sopimusyhteistyötä.

Kirkon edustajat ovat käynnistäneet
yhteistyön uusien maakuntien johdon
ja kirkon kannalta tärkeimpien sektorivastaavien kanssa.

2) Yhteiskunnassa käynnistetään
uusia toimenpiteitä lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.

Nostamme lapsiperheköyhyyden keskiöön
vaikuttajatapaamisissa, järjestöyhteistyössä, lausunnoissa, kannanotoissa, blogiteksteissä, Vauva.fi -yhteistyössä jne. välittämällä kirkon oman toiminnan kautta saatavaa
tietoa lapsiperheköyhyydestä.

Lapsiperheköyhyyden vähentäminen
on yksi painopistealue uudessa hallitusohjelmassa. Teemasta on julkaistu
kannanottoja ja asiantuntijapuheenvuoroja.

3) Positiivisen uskonnonvapauden näkökulma on esillä kaikessa
kirkkoa koskevassa julkisessa
keskustelussa.

Kirkkohallitus pitää aktiivisesti esillä positiivisen uskonnonvapauden näkökulmaa
lausunnoissa, viestinnässä, henkilökohtaisissa tapaamisissa yhteiskunnan vaikuttajien kanssa ja julkisuudessa käytettävissä
puheenvuoroissa.

Myönteisiä tarinoita seurakuntien ja
julkisen varhaiskasvatuksen sekä seurakuntien ja koulun välisestä yhteistyöstä on julkaistu paikallismedioiden
lisäksi myös suurimmissa valtakunnallisissa medioissa (media-analyysi).

4) Turvaamme kanttorikoulutuksen aseman yhteiskunnan
koulutusrakenteissa.

Uudistamme kanttorikoulutuksen rakenteen ja siihen liittyvät kelpoisuusvaatimukset.

Sibelius-Akatemia on tehnyt tarvittavat päätöksen opetussuunnitelmasta
ja Kirkkohallitus on päättänyt kelpoisuusvaatimuksista.

Arvio
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TULOSKORTTI 2019

Toiminnallinen osasto (TO)

Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Avainmittarit

Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja
tukeminen

5) Yhteisöllisyys, osallisuus ja
vieraanvaraisuus leimaavat seurakuntien toimintakulttuuria.

Tuemme monimuotoista, kontekstuaalista
ja yhteisölähtöistä työotetta seurakunnissa.

Toteutuneet monimuotoisuuta tukevat koulutukset, Kirkkohallituksen asiantuntijakannanotot sekä lausunnot.

6) Seurakuntien rooli osallisuuden ja merkityksellisen toiminnan yhteisönä vahvistuu.

Kehitämme ja edistämme yhdessä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa
matalan kynnyksen osallistumisen ja
toiminnan malleja, kuten Yhteinen keittiö
(myös digitaalisia).

Matalan kynnyksen toimintamalleja
otettu käyttöön kymmenessä uudessa
seurakunnassa.

7) Kirkolla ja seurakunnilla on
energia- ja ympäristöohjelma,
jonka asettamien konkreettisten
tavoitteiden mukaan parannetaan toimitilojen energiatehokkuutta ja edistetään kestävien
energiamuotojen käyttöönottoa.

Valmistelemme kirkon energia- ja ympäristöohjelman ja viestimme siitä kaikille kirkon
toimijoille.
Yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen
(SYKE) kanssa tuotamme kirkon energia- ja
ympäristöohjelman ja palveluita tukemaan
seurakuntia ja kirkon muita toimijoita.

Kirkon energia- ja ympäristöohjelma
ja sen tavoitteet tunnetaan seurakunnissa ja se vaikuttavat niiden ratkaisuihin (seurakuntakysely).

8) Kasteen asema ja merkitys
säilyvät.

Sanoitamme kasteen merkitystä uusilla nuorille perheille merkityksellisillä tavoilla ja luomme malleja ”matalan kynnyksen”
kasteisiin ja poistamme käytäntöihin
liittyviä esteitä. Nostamme viestinnälliseksi painopisteeksi kirkon jäsenyyden ja
erityisesti kasteen ja kummiuden merkityksellisyyden. Kaste on läpäisevä sisältöteema
kirkon henkilöstökoulutuksessa.

Kummipäiviä toteutetaan kaikissa
hiippakunnissa. Ehdotukset kasteeseen liittyvien prosessien sujuvoittamiseksi ja mallinnukset ”matalan
kynnyksen” kasteista ovat valmistuneet. Kastetta ja kummiutta sekä
kirkon jäsenyyden merkityksellisyyttä
käsittelevän uutisoinnin ja kertomusten määrä on lisääntynyt vuoteen
2018 verrattuna. Palaute, arviointi
sekä kouluttajien johtopäätökset
kasteeseen liittyvän osaamisen vahvistumisesta.

Koko kirkon yhteiset
tehtävät
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Arvio

TULOSKORTTI 2019

Toiminnallinen osasto (TO)

KKH – strategiset painopisteet

Tavoite

Keinot

Mittarit

Nostamme kirkon sanoman
esiin:
Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä
yhteistyössä seurakuntien ja
muiden toimijoiden kanssa
monikanavaisesti.

Positiivisen uskonnonvapauden näkökulma nousee julkisessa keskustelussa esille
tärkeänä perusoikeutena ja
yhteiskuntaa myönteisesti
rakentavana periaatteena.

Kirkkohallitus pitää aktiivisesti esillä
positiivisen uskonnonvapauden näkökulmaa lausunnoissa, kirkon viestinnässä, henkilökohtaisissa tapaamisissa
yhteiskunnan vaikuttajien kanssa ja
julkisuudessa käytettävissä puheenvuoroissa.

Myönteisiä tarinoita seurakuntien ja julkisen varhaiskasvatuksen, seurakuntien
ja koulun sekä kirkon ja yhteiskunnan
muiden toimijoiden välisestä yhteistyöstä julkaistaan paikallismedioiden
lisäksi myös suurimmissa valtakunnallisissa medioissa (media-analyysi).

Kohtaaminen koskettaa:
Keräämme järjestelmällisesti
palautetta suunnitelmistamme
ja työstämme. Vahvistamme
kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme
työnjakoa.

Kirkko toimii hyvässä yhteistyössä uusien maakuntien
kanssa.

Tuemme hiippakuntia ja seurakuntia/
seurakuntayhtymiä aktiiviseen yhteistyöhön uusien merkittäviksi toimijoiksi
nousevien maakuntien kanssa.

Kirkon edustajat ovat käynnistäneet
yhteistyön uusien maakuntien johdon
ja kirkon kannalta tärkeimpien sektorivastaavien kanssa.

Rakastamme lähimmäistä:
Edistämme heikoimmassa
asemassa olevien ja kestävän
kehityksen puolesta tehtävää
työtä kirkossa.

Yhteiskunnassa käynnistetään uusia toimenpiteitä
lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.

Nostamme kirkon hallitusohjelmatavoitteissa esille sosiaaliturvan
kokonaisuudistukseen liittyvän lapsiperheköyhyyden. Vaikutamme yhdessä
muiden toimijoiden kanssa välittämällä
kirkon oman toiminnan kautta saatavaa tietoa lapsiperheköyhyydestä.

Lapsiperheköyhyyden vähentäminen
on uudessa hallitusohjelmassa yksi
painopistealue.

Kirkolla ja sen seurakunnilla
on energia- ja ympäristöohjelma, jonka asettamien
konkreettisten tavoitteiden
mukaan parannetaan toimitilojen energiatehokkuutta
ja edistetään kestävien energiamuotojen käyttöönottoa.

Valmistelemme kirkon energia- ja
ympäristöohjelman ja viestimme siitä
kaikille kirkon toimijoille.
Kirkkohallitus tekee yhteistyötä
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)
kanssa, joka tarjoaa asiantuntemuksensa toimenpiteiden kohdentamisessa,
niiden vaikutusten laskemisessa ja
seurakuntien ratkaisujen energianeuvonnassa.

Kirkon energia- ja ympäristöohjelma ja
sen tavoitteet tunnetaan seurakunnissa
ja ne vaikuttavat niiden ratkaisuihin
(seurakuntakysely).

Arvio
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TULOSKORTTI 2019

Toiminnallinen osasto (TO)

KKH – strategiset painopisteet

Tavoite

Keinot

Mittarit

Arvostamme jäsenyyttä:
Selvitämme keinoja helpottaa
kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkossa.

Kaste säilyttää asemansa
suomalaisten perheiden
elämässä.

Sanoitamme kasteen merkitystä uusilla
nuorille perheille merkityksellisillä
tavoilla ja luomme malleja ”matalan
kynnyksen” kasteisiin ja poistamme
käytäntöihin liittyviä esteitä. Nostamme viestinnälliseksi painopisteeksi kasteen ja kummiuden vahvistamista sekä
kirkon jäsenen kristillisen identiteetin
syventämistä tukevan viestinnän.

Ehdotukset kasteeseen liittyvien prosessien sujuvoittamiseksi ja mallinnukset ”matalan kynnyksen” kasteista ovat
valmistuneet. Kastetta ja kummiutta
käsittelevien uutisointien ja kertomusten määrä on lisääntynyt vuoteen 2018
verrattuna.
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Arvio

Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano lopetettiin
maaliskuussa 2019. Olemassa olevien maakuntien kanssa yhteistyö on alueellisesti toimivaa. Yhteistyö ministeriöiden (STM, OKM) ja lapsiasiavaltuutetun kanssa maakuntien ja kuntien kanssa tehtävän yhteistyön ympärillä tiivistyi ja oli aktiivisempaa kuin edellisenä vuotena. Perhekeskuksissa ja
kohtaamispaikoissa mukana olevien seurakuntien lukumäärä kasvoi vuonna
2019. Sote-uudistus siirtyi uudelleen käynnistettäväksi Rinteen (Marinin)
hallituksen toimesta.
2) Lapsiperheköyhyys, myös globaalista näkökulmasta, tuotiin esiin onnistuneesti kirkon hallitusohjelmatavoitteissa sekä Yhteisvastuukeräyksen kampanjassa. Rinteen hallitusohjelmaan kirjattiin toimenpiteitä lapsiperheköyhyyden
vähentämiseksi (mm. maksuton toisen asteen koulutus, lapsilisien korotus,
lasten ja nuorten hyvinvointipalveluihin lisää resursseja). Yhteisvastuukeräyksen kampanja herätti huomiota ja yhteiskunnallista keskustelua. Lapsiperheköyhyys oli teemana esillä koulutuksissa. Kirkon diakoniarahasto käytti
presidentti Sauli Niinistön vaalibudjetin ylijäämän (200 000 euroa) nuorten
koulutukseen ja työllistymisen tukemiseen.
3) Kirkkohallitus piti aktiivisesti esillä positiivisen uskonnonvapauden näkökulmaa lausunnoissa, viestinnässä, henkilökohtaisissa tapaamisissa yhteiskunnan
vaikuttajien kanssa ja julkisuudessa käytetyissä puheenvuoroissa. Mittarit
toteutuivat kokonaisuuden näkökulmasta hyvin. Keskustelu uskonnonvapaudesta polarisoitui toimintavuoden aikana edelleen. Tämä näkyi mm.
julkisuudessa käydyssä keskustelussa joulujuhlien järjestämispaikasta sekä
elämänkatsomustiedon avaamisesta valinnaiseksi oppiaineeksi kaikille koululaisille. Positiiviseen uskonnonvapauteen liittyvän uskonnonharjoittamisen
edellytyksiä on vahvistettu mm. vankiloissa ja sairaaloissa.
4) Kirkkohallitus on hyväksynyt kelpoisuuspäätökset. Taideyliopiston SibeliusAkatemia on uudistanut opetussuunnitelmiaan niin, että sen puitteissa on
mahdollista suorittaa kelpoisuuspäätösten mukaiset tutkinnot. Oulun ammattikorkeakoulu on päättänyt aloittaa amk-tasoisen kanttorikoulutuksen
(musiikkipedagogi AMK) syksyllä 2020.
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Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
5) Kirkon henkilöstökoulutus on tuottanut seurakuntatyössä tarvittavaa osaamista. Arviointi perustuu kouluttajien ja koulutukseen osallistuneiden antamaan
palautteeseen. Lausuntoja ei ole annettu tai ne eivät ole ainakaan saaneet
julkisuutta.
6) Lapsi Arkki -toimintamalleja otettiin käyttöön uusissa seurakunnissa yhteistyössä myös kunnan toimijoiden kanssa. Seurakunnissa järjestettiin lisääntyvästi tukea vankiloista vapautuneille. Yhteisöruokailu-malli työkokeilun,
kuntouttavan työtoiminnan, vapaaehtoistoiminnan ja eri elämäntilanteissa
olevien risteysasemana näyttää edelleen vahvistuneen (Yhteinen keittiö -hankkeen jälkeen mm. Leipäjonoista osallisuuteen ‑hanke). Kuka kuuntelee köyhää
-mallia levitettiin onnistuneesti.
7) Hiilineutraali kirkko 2030 –strategia hyväksyttiin kirkkohallituksen täysistunnossa. Strategia linjasi kirkon tavoitteen saavuttaa alle kymmenessä vuodessa
hiilineutraalius. Käytännöllisenä toimintavälineenä tulee toimimaan uudistuva
Kirkon ympäristödiplomi, jonka valmistelu eteni merkittävästi ja valmistuu
2020. Kirkon kiinteistöjä koskeva päästökartoitus ja seurakuntien metsien
toiminta hiilinieluina ja –varastoina kartoitetaan vuoden 2020 aikana.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
8) Kaste ja kummius -hanke on edennyt kuudella osa-alueellaan tavoitteiden
ja suunnitelmien mukaisesti. Seurakuntien osallistuminen hankkeeseen on
lisääntynyt ja kummipäivän vietto on laajentunut. Kirkolliskokous hyväksyi
kirkkolakiin muutoksen, jonka mukaan kahden kummin vaatimus poistui.
Kasteiden määrä on tilastollisesti kuitenkin laskenut edelleen ja näin hankkeen
iso tavoite kasteen aseman ja merkityksen säilymisestä ei ole toteutunut. Kirkon jäsenyyden merkitystä on korostettu myös diakonisen ja sielunhoidollisen
toiminnan näkökulmasta.
Strategiset painopisteet
Kirkkohallituksen strategiset painopisteet (nostamme kirkon sanoman esiin, kohtaaminen koskettaa, rakastamme lähimmäistä ja arvostamme jäsenyyttä) ovat olleet
toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa lähtökohtana. Näihin painopisteisiin on
vuosikertomuksessa vastattu Toiminnallisen osaston tuloskortissa.
Muu toiminta
Toiminnallisen osaston työssä korostui, perustehtävän toteuttamisen ohella, toimintavuoden aikana Suunta-hanke, jonka yhtenä osaprojektina oli Toiminnallisen osaston Suunta. Toiminnallisen osaston projekti valmistui aikataulussa ja
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sen tavoitteena oli rakentaa nykyistä toimintakykyisempi Toiminnallinen osasto,
jäsentää järjestöyhteistyötä uudella tavalla ja muodostaa yhdyspinnat Kehityspalvelut-yksikön kanssa. Tämä prosessi jatkuu edelleen toimintavuoden 2020 aikana.
Toiminnallista osastoa kosketti, oman osaprojektin lisäksi, myös kirkon kehityspalvelujen rakentaminen. Kevään 2019 linjausten mukaan siihen oli tarkoitus
koota nykyinen Kirkon koulutuskeskus, Kirkon tutkimuskeskus sekä kehittämisverkosto. Koulutuskeskuksen työntekijät osallistuivat hanketta valmistelleiden ryhmien työskentelyyn. Työskentely jatkuu vuoden 2020 aikana.
Toimintavuoden työtä leimasivat maakunta- ja soteuudistus, kirkko julkisessa
tilassa -keskustelu, kasteen ja kirkon jäsenyyden kysymykset sekä ilmastonmuutos.
Näihin teemoihin liittyvästä työskentelystä löytyy tarkempi kuvaus yksiköiden
tuloskorteista sekä niihin liittyvistä sanallisista osioista.
Toiminnallisen osaston henkilöstön määrä väheni edelleen toimintavuoden
aikana. Toiminnallisella osastolla työskenteli vuoden 2020 alussa yhteensä 51 henkilöä (57 vuonna 2018). Toiminnallisen osaston toimintakate oli noin 100 000
euroa ylijäämäinen.
Kirkon diakonia ja sielunhoito
Kertomusvuonna vaikuttamistoiminnan yksi kärki oli uudessa hallitusohjelmassa.
Uuteen hallitusohjelmaan kirjattiin toimenpiteitä lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Yhteisvastuukeräyksen kampanja herätti osaltaan yhteiskunnallista keskustelua. Vanhustenhoidon vakavat ongelmat herättivät puolestaan laajaa huolta. Vaikka
suunniteltu sote-uudistus kaatui, sote-prosessit jatkuvat ja haastavat kirkkoa arvioimaan omaa rooliaan. Vaikutimme mielenterveysstrategian uudistamiseen. Edistimme palliatiivisen ja saattohoidon laatusuosituksissa sekä koulutuksessa hengellisen
näkökulman huomioimista. Uskonnonharjoittamisen edellytyksiä vankiloissa vahvistettiin. Sairaalasielunhoidon yhteistyösopimukset vahvistettiin valtakunnallisesti.
Vuonna 2020 voimaan astuva uusi rahankeräyslaki ulotettiin koskemaan seurakuntien diakonista avustamista ja Kirkon diakoniarahastoa (KDR).
Kehittämistoiminnassa yhteistyöhanke HUSin ja Helsingin seurakuntayhtymän kanssa käynnistyi hyvin. Erasmus+ -hanke SARAH (Social activities in
rural areas for hidden people) päättyi. KDR:n paikallisavustamisen mallia, joka
nopeuttaa avustusten käsittelyä seurakunnissa, levitettiin. Yhteisöruokailu-malli
näyttää leviävän voimakkaasti. Seurakuntia tuettiin vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä. Kuka kuuntelee köyhää -mallia levitettiin myös onnistuneesti. Tutkimustoiminnassa käynnistettiin uuden Diakoniabarometrin työstäminen sekä
säätiö- ja järjestöselvitys.
Toimintavuonna Diakonia ry päätti lopettaa taloudellisista syistä Diakonialehden julkaisemisen. Mm. tätä murrosta varten yksikössä panostettiin uuteen
verkkolehteen Diakonia+ (www.diakoniaplus.fi).
Kirkon keskusteluavun palvelut tuottava valtakunnallinen yhteistyöverkosto ohentui Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien irtauduttua siitä. Kirkon
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keskusteluavun keskustelujen määrä kasvoi voimakkaasti. Keskusteluja oli 16
prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kirkon jumalanpalvelus ja yhteiskunta
KJY panosti toiminnassaan jumalanpalveluksen yhteisölliseen kehittämiseen. Jaetut
eväät -jumalanpalveluspäivien avulla ohennettiin työntekijöiden ja seurakuntalaisten välistä raja-aitaa rohkaisemalla yhteiseen tekemiseen. Helsingissä päivillä
oli 740 osallistujaa ja palaute oli myönteistä. Kirkollisten toimitusten rukousten
kielen kontekstualisoinnin parissa työryhmä työskenteli luodakseen hyvän liturgisen kielen kriteereitä ja kirjoitti uusia rukouksia Kirkollisiin toimituksiin. Työ
jatkuu vielä 2020.
Kirkkovuosikalenteri, joka toimii päiväkohtaisena käyttöliittymänä Evankeliumikirjaan, on kirkon käytetyimpiä verkkopalveluita. Vuonna 2019 suomenkielisellä sivustolla oli 1 269 389 katselukertaa. Verkkovirsikirjan uusi versio oli
käytössä ensimmäistä vuotta, vanhan ollessa vielä myös rinnalla käytössä. Verkkovirsikirjoissa oli yhteensä lähes kolme miljoonaa katselukertaa. Verkkovirsikirjaan
valmistui opetusäänitteet virsiin 101−300. Tällä hetkellä sieltä löytyvät opetusäänitteet virsiin 1−300 sekä 901−979.
Toimintavuoden aikana tuotiin esiin ihmisoikeusperustaisen turvapaikkapolitiikan näkökulmaa ja kristityiksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden tilannetta
sekä paperittomiin liittyviä kysymyksiä. Julkaisut Näkökulmia ihmisoikeuksiin, Ihmisoikeusfoorumin julkaisu ja Maan suola -lehti (maansuola.fi; sivujen katselut 35
885) pitivät esillä kirkon toimintaa yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tampereella
järjestetyt Kirkon yhteiskuntapäivät pidettiin toisen kerran ja niihin osallistui yli
120 henkilöä (kasvu vuodesta 2017 noin 50 %). Keskeisenä teemana oli kehittää
kaupunkiteologian havainnoivaa menetelmää.
Seurakuntien työn avuksi ja osana yhteiskunnallista keskustelua julkaistiin
YK:n vammaisten henkilöiden sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019−2024,
Aktiivisesti osallinen, julkaistiin joulukuussa 2019. Vastaavaa ei ole vielä tehty
muissa pohjoismaisissa kirkoissa.
Kirkon kasvatus ja perheasiat
Kertomusvuonna keskusteltiin paljon uskonnon roolista ja paikasta julkisessa tilassa. Lasten ja nuorten osalta keskustelua käytiin erityisesti koulujen joulukirkoista
ja yhteisistä juhlista. Apulaisoikeusasiamies antoi loppusyksystä päätöksen erästä
koulua koskevasta valituksesta, jossa jumalanpalvelusta oli vietetty koulun yhteisenä
juhlana. Päätös herätti laajaa yhteiskunnallista keskustelua, johon Kirkkohallitus
osallistui asiantuntijatahona. Kirkon näkökulmia rakennettiin aiempaa laajemman
sisäisen yhteistyön kautta, mikä näkyi kirkollisten äänenpainojen linjakkuutena
ja yhdenmukaisuutena. Koulun osalta keskustelua käytiin myös opetusministerin
esityksestä ET-opetuksen avaamisesta kirkon jäsenille. Partion kanssa jatkettiin
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hyvässä yhteistyössä keskustelua hengellisyyden säilymisestä partion peruskirjassa
ja partiolupauksessa.
Perhekeskuksissa ja kohtaamispaikoissa mukana olevien seurakuntien lukumäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Perheneuvonnan ja parisuhdetyön
tunnettuus vahvistui, kun Parisuhdeneuvola-palvelu tavoitti Sanoma-yhteistyön
(Vauva.fi) kautta 776 000 eri lukijaa, ja eri sisältöjä luettiin lähes kaksi miljoonaa kertaa. Suurin osa käyttäjistä on 25−34-vuotiaita. Käyttäjistä 80 % on
kokenut saaneensa sisällöistä tukea ja näkökulmia pohtimaansa asiaan. Perhelähtöisen seurakunnan linjaukset hyväksyttiin täysistunnossa. Nuorten ja nuorten aikuisten osallisuuden alueella kirkolliskokouksen tulevaisuustoimeksianto
saatiin valmiiksi ja kirkkojärjestykseen tuli lisäys nuorten vaikuttajaryhmien
perustamisesta seurakuntiin.
KKP on koordinoinut Kaste ja kummius -erillishanketta sujuvassa yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja muiden kirkon toimijoiden muodostamassa
verkostossa. Hankkeen kuutta osaprojektia kuvataan hankkeen omassa toimintakertomuksessa.
Kirkon koulutuskeskus
Koulutustoiminnasta saatu palaute on edelleen ollut korkealla tasolla ja vuoden
2020 koulutuksiin ilmoittauduttiin edelleen hyvin. Sisällölliseksi painopisteeksi
asetettu tavoite vahvistaa toimintakulttuuria, jossa painopiste on seurakuntalaisten
kanssa tehtävä työ, on edelleen näkynyt koulutustoiminnassa. Tavoite on selkeimmin näkynyt jumalanpalveluselämän koulutuksissa, mutta se on heijastunut myös
muuhun koulutustoimintaan.
Kirkkolain uudistamisen vuoksi uudistettiin kaikkien alojen kelpoisuuspäätökset. Työskentely valmistui vuoden lopussa, jolloin kirkkohallitus hyväksyi sisällöllisesti kelpoisuuspäätökset (lopullinen päätös tehtiin 28.1.2020). Kanttorikoulutuksen tulevaisuus on saatu järjestettyä, sillä Oulun ammattikorkeakoulu
on päättänyt aloittaa amk-tasoisen kanttorikoulutuksen (musiikkipedagogi AMK)
syksyllä 2020.
Toimintavuoden aikana valmisteltiin kirkon ns. hengellisen työn ammattien
ydinosaamiskuvausten päivittämistä. Niiden valmisteluun ovat osallistuneet KK:n
ja Kirkkohallituksen muiden asiantuntijoiden ohella koulutuksen seurantaryhmät,
hiippakuntadekaanit sekä kouluttavien laitosten edustajat. Valmisteluissa edettiin
niin pitkälle, että kuvaukset valmistunevat alkuvuonna 2020.
Kirkon diakoniarahasto
Kirkon diakoniarahasto (KDR) avustaa seurakuntien diakoniatyön kautta taloudellisesti ahdingossa olevia perheitä ja yksityishenkilöitä Suomessa. Toimintavuoden
aikana käsiteltiin 1 050 hakemusta (yhteensä 2 471 285,55 euroa), joista myönteisen päätöksen sai 837 (1 130 476,00 euroa). Seurakuntien työntekijöitä tuettiin
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kouluttamalla, puhelimitse ja sähköpostitse. Paikallisen ja alueellisen päätöksenteon
lisääminen jatkui edelleen.
Tukikummit-yhteistyö jatkui edelleen. Toimintavuoden aikana KDR jakoi Suomi 2024 -tukiyhdistykseltä saamansa 200 000 euron lahjoituksen. Lahjoituksella
tuettiin syrjäytymisuhan alla olevia lapsia ja nuoria. Lahjoituksen sai yhteensä
117 avustusta hakenutta.
KDR:n hallitus kokoontui yhteensä 10 kertaa. Toimintavuoden tulot olivat
yhteensä 968 549,68 euroa (1 473 411,77 euroa vuonna 2018), joista kolehdeista
72 254,04 euroa (66 272,80 euroa), sijoitustuotoista 98 144,71 euroa (28 086,36
euroa) ja muista lahjoituksista 48 844,41 euroa (263 977 euroa). Lisäksi muita
tuottoja oli 152,40 euroa.
Rahaston sijoitusvarallisuuden markkina-arvo 31.12.2019 oli 2 092 072,88
euroa (1 869 116,88 euroa vuonna 2018). Toimintavuoden lopussa rahaston
pankkitilillä oli 664 899,09 euroa (222 580,74 euroa) ja rahaston velka Kirkon
keskusrahastolle 887 367,87 euroa (865 489,54 euroa).
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4.6.1 Diakonia ja sielunhoito
TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue
Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja
tukeminen

Toiminnallinen osasto / Diakonia ja sielunhoito (KDS)
Tavoite
Keinot
Avainmittarit
Arvio
1) Sote- ja sosiaaliturvan uudis- Kokeilemme ja kehitämme haavoittuvassa
Toteutetut foorumit (väh. kolme).
tukseen liittyviä kehittämistar- asemassa olevien kokemuksia kokoavia ja
Viestien huomioinnista kertovat
peita ja -ehdotuksia on tuotettu välittäviä toimintamalleja. Vaikutamme yhteis- mediaosumat (media-analyysi).
ja välitetty päättäjille.
työverkostoissa. Julkiset puheenvuorot.
2) Yhteiskunnassa käynnistetään Nostamme kirkon hallitusohjelmatavoitteissa Lapsiperheköyhyyden vähentäminen
uusia toimenpiteitä erityisesti
esille lapsiperheköyhyyden. Vaikutamme yhon hallitusohjelmassa painopistealue.
lapsiperheköyhyyden vähentä- dessä muiden toimijoiden kanssa välittämällä Yhteisvastuu-kampanja on herättänyt
miseksi.
kirkon oman toiminnan kautta saatavaa tietoa huomiota ja yhteiskunnallista keskuslapsiperheköyhyydestä. Yhteisvastuu-kamtelua (media-analyysi).
panjassa kiinnitämme huomiota toisen asteen
opintojen kalleuteen.
3) Uskonnonharjoittamisen ja
Vaikutamme yhteistyöverkostoissa.
Uskonnonharjoituksen aseman
kirkon toimintojen edellytyksäilymisestä kertovat tilastotiedot.
set on turvattu vankiloissa ja
Toimintojen aseman turvaavat yhteisterveydenhuollon palvelujärjestyösopimukset.
telmässä.
4) Sote- ja sosiaaliturvan
uudistukseen liittyen olemme
tukeneet haavoittuvassa asemassa olevia.
5) Seurakuntien rooli osallisuuden ja merkityksellisen toiminnan yhteisöinä vahvistuu.

Kehittämishankkeet (mm. HUS:n ja Helsingin
seurakuntayhtymän kanssa), koulutukset,
konsultaatiot, aineistot, vaikuttamisviestintä
yhdessä seurakuntien ja muiden toimijoiden
kanssa.
Kehitämme ja edistämme yhdessä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa matalan
kynnyksen toimintamalleja, kuten Yhteinen
keittiö (myös digitaalisia).

Käynnistynyt kehittämishanke (arviointi), koulutusten ja tapahtumien
palautearviointi, vaikuttamisviestien
media-analyysi.
Matalan kynnyksen toimintamalleja
otettu käyttöön kymmenessä uudessa seurakunnassa.

81

TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue

Koko kirkon yhteiset
tehtävät

Toiminnallinen osasto / Diakonia ja sielunhoito (KDS)
Tavoite
Keinot
Avainmittarit
6) Olemme vahvistaneet kirkon Mallinnamme ja levitämme hyviä käytäntöjä. Työntekijöiden antama laadullinen
vapaaehtoistoiminnan toiminta- Tuotamme työntekijöiden vapaaehtoistoimin- palaute, seurakuntalaisten osallisedellytyksiä.
taosaamista edistäviä koulutuksia, konsultaati- tuminen vapaaehtoistoimintaan
oita ja materiaaleja.
kasvanut (tilastot).
7) Olemme niveltäneet digitalisaation ja tekoälytutkimuksen
osaksi diakonian ja sielunhoidon palvelujen ja prosessien
kehittämistä.

”Digidiakonian” kehittäjäverkoston kokoaminen, työpajat, kehittämishanke (Diak),
julkaisutoiminta omilla viestintäkanavilla,
koulutukset.

Kehittäjäverkoston toiminta käynnistynyt, kaksi työpajaa, hanke käynnistynyt, vähintään neljä artikkelia
julkaistu, teemana koulutuksissa.

8) Ihmisten kokemus kirkon
jäsenyyden (kasteen) merkityksellisyydestä on vahvistunut.

Viestimme kirkon diakonisesta ja sielunhoidollisesta toiminnasta: kirkko on välittävä yhteisö,
joka rakentuu diakonisesti ja sielunhoidollisesti vastuuta kantavista jäsenistään.
Toteutamme toiminnan suunnittelua aiempaa
systemaattisemmin kehittämisverkoston eri
toimijoiden kanssa.

Kaste ja kummius -hankkeeseen
liittyvät selvitykset ja tutkimukset,
media-analyysit.

9) Kirkon kehittämistoiminnan
verkoston kumppanuus on
vahvistunut.
10) Kirkon perustehtävää (missiota) on työstetty ja sanoitettu
tuoreella tavalla diakonian ja
sielunhoidon näkökulmista.
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Kolme uutta yhdessä suunniteltua
kehittämistoimenpidettä. Uusi kehittämisverkoston toimintasuunnitelmaprosessi. Kumppanien itsearviointi.
Diakonian ja sielunhoidon määritelmiä,
Päivitetyt määritelmät, periaatteet
teologiaa ja periaatteita päivittävät ja linjaavat ja linjaukset, dialogimallia kokeiltu ja
puheenvuorot, vuoropuhelumalli, (verkko)
kehitetty (osallistuja-arviot), uudet
julkaisut (esim. sielunhoidon aikakauskirja),
julkaisut ja niistä käyty keskustelu
diakonian ja sielunhoidon sisältöä ja merkitys- (media-analyysit), julkaistut tutkitä avaavat tutkimukset.
mukset.

Arvio

TULOSKORTTI 2019
KKH – 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.
Rakastamme lähimmäistä:
Edistämme heikoimmassa asemassa olevien
ja kestävän kehityksen
puolesta tehtävää työtä
kirkossa.

Tavoite

Toiminnallinen osasto / Diakonia ja sielunhoito (KDS)
Keinot
Avainmittarit

Arvio

11) Positiivisen uskonnonvapau- Vaikuttaminen valtakunnallisissa yhteistyöver- Uskonnonharjoituksen aseman
den näkökulma nousee julkisessa kostoissa.
säilymisestä kertovat tilastotiedot.
keskustelussa esille tärkeänä
perusoikeutena ja yhteiskuntaa
myönteisesti rakentavana periaatteena.
12) Kirkko toimii hyvässä yhteistyössä uusien maakuntien
kanssa.

Tuemme osaltamme seurakuntia/seurakuntayhtymiä ja hiippakuntia kumppanuuteen
maakuntien ja kuntien kanssa.

Toimintojen aseman turvaavat
yhteistyösopimukset.

13) Kirkon kehittämistoiminnan
(Kirkon kehittämispalvelut) uusi
suunta ja malli on hahmottunut.

Toteutamme toiminnan suunnittelua aiempaa Vähintään kolme uutta yhdessä
systemaattisemmin kehittämisverkoston eri
suunniteltua kehittämistoimenpitoimijoiden kanssa.
dettä. Uusi kehittämisverkoston
toimintasuunnitelmaprosessi.

14) Suomi kantaa nykyistä
suurempaa vastuuta globaalin
köyhyyden vähentämisestä.

Nostamme sosiaaliturvan kokonaisuudistukseen liittyen esille erityisesti lapsiperheköyhyyden.

Lapsiperheköyhyyden vähentäminen on uudessa hallitusohjelmassa
painopistealue.

15) Yhteiskunnassa käynnistetään Vaikutamme yhdessä muiden toimijoiden kansuusia toimenpiteitä lapsiperhesa välittämällä kirkon oman toiminnan kautta
köyhyyden vähentämiseksi.
saatavaa tietoa köyhyydestä. Yhteisvastuu-kampanjassa kiinnitämme huomiota toisen asteen
opintojen kalleuteen.
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TULOSKORTTI 2019

Toiminnallinen osasto / Diakonia ja sielunhoito (KDS)
KKH – strategiset paino- Tavoite
Keinot
pisteet
Arvostamme jäsenyyttä: 16) Kaste säilyttää asemansa suo- Viestimme jäsenyyden merkityksellisyydestä
Selvitämme keinoja
malaisten perheiden elämässä.
puheiden ja tekojen yhteydestä kertovilla
helpottaa kirkkoon liittavoilla.
tymistä ja vahvistamme
osallisuuden toteutumista kirkossa.
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Avainmittarit
Kaste ja kummius -hankkeeseen
liittyvät selvitykset ja tutkimukset.
Viestinnällisten toimenpiteiden
media-analyysit.

Arvio

Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Sote-uudistus kaatui, sote- ja sotu-prosessit kuitenkin jatkuvat uuden hallituksen johdolla. Haavoittuvassa asemassa olevien kokemuksia on välitetty
mm. Kuka kuuntelee köyhää -tilaisuuksissa, joissa toteuttajatahoina ovat olleet paikallisseurakunnat ja järjestöt. Toimintamallin levittämistä jatketaan.
Hallitusohjelmaan pyrittiin vaikuttamaan viestimällä kirkon omia teemoja
laajassa yhteistyössä kirkkohallituksen eri toimijoiden kesken. Vaikuttamistoimintaa selkeytettiin ja vahvistettiin. Vanhustenhoidon vakavat ongelmat
herättivät laajaa yhteiskunnallista keskustelua, johon myös kirkko osallistui.
Rahankeräyslaki ulotettiin koskemaan seurakuntien diakonista avustamista ja
Kirkon diakoniarahastoa. Vaikutimme mielenterveysstrategian uudistamiseen.
Edistimme palliatiivisen ja saattohoidon laatusuosituksissa sekä koulutuksessa
hengellisen näkökulman huomioimista.
2) Rinteen hallitusohjelmaan kirjattiin toimenpiteitä lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi (mm. maksuton toisen asteen koulutus, lapsilisien korotus,
lasten ja nuorten hyvinvointipalveluihin lisää resursseja). Yhteisvastuukeräyksen kampanja herätti huomiota ja yhteiskunnallista keskustelua. Lapsiperheköyhyys oli teemana esillä koulutuksissa. Kirkon diakoniarahasto käytti
presidentti Sauli Niinistön vaalibudjetin ylijäämän (200 000 euroa) nuorten
koulutukseen ja työllistymisen tukemiseen.
3) Uskonnonharjoittamisen edellytyksiä vankiloissa vahvistettiin mm. käynnistämällä useita rakenteellisia kehitystoimia yhteistyössä valtionhallinnon
kanssa. Rikosseuraamusalan hengellisen työn neuvottelukunta on ollut tässä keskeinen forum. Sairaalasielunhoidon yhteistyösopimukset vahvistettiin
valtakunnallisesti.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
4) Yhteistyöhanke HUS:n ja Helsingin seurakuntayhtymän kanssa käynnistyi
hyvin: hyvinvoinnin tuki on integroitu hoitopolkuun, jossa kirkon asiantuntijoilla on tunnustettu asemansa ja tehtävänsä. Kirkon diakoniarahaston
paikallisavustamisen mallia, joka nopeuttaa avustusten käsittelyä, levitettiin
aktiivisesti. Avustusprosessien tehostamista jatkettiin; palaute on ollut myönteistä. Kirkon työntekijöiden muuttuvaa roolia ja merkitystä tulevissa sote ja
sotuuudistuksissa käsiteltiin eri yhteyksissä.
5) Lapsi Arkki toimintamalleja otettiin käyttöön uusissa seurakunnissa yhteistyössä myös kunnan toimijoiden kanssa. Seurakunnissa järjestettiin lisääntyvästi tukea vankiloista vapautuneille. Yhteisöruokailumalli työkokeilun,
kuntouttavan työtoiminnan, vapaaehtoistoiminnan ja eri elämäntilanteissa olevien risteysasemana näyttää edelleen vahvistuneen (Yhteinen keittiö
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hankkeen jälkeen mm. Leipäjonoista osallisuuteen hanke). Kuka kuuntelee
köyhää mallia levitettiin onnistuneesti.
6) Sielunhoidon vapaaehtoistoimintaa edistettiin mm. kehittämällä seurakuntia
varten koulutusmalli materiaaleineen (julkaistaan vuonna 2020). Yhteistyössä
muiden kirkkokuntien kanssa koulutettiin vankila ja vankiperhetyöhön vapaaehtoisia. Tasavertaisina ja osallisina loppuraportti valmistui. Vapaaehtoistoiminnan johtamisen koulutukselle oli edelleen suuri kysyntä. Vapaaehtoistoimintaa tuettiin myös Kirkon keskusteluavun puhelin ja verkkoauttamisen
koulutuksilla ja Linkkilehdellä.
7) Digitalisaatio ja tekoälykehitys on herättänyt yhteiskuntavastuullisten yrittäjien kiinnostuksen myös kirkon toimintaa kohtaan. KDR:n osalta yritysyhteistyötä käynnistettiin. Työntekijöiden osaamista vahvistava Digitalisaatio
ja kirkko työpaja nk. digidiakoniasta järjestettiin. DIAKvetoinen kehittämishanke ei vielä toteutunut, kun sille ei saatu rahoitusta. Yksikössä perehdyttiin
hieman tekoälytematiikkaan ja osallistuttiin koulutus ja verkostotapahtumiin.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
8) Yksikön edistäessä kirkon diakonisen ja sielunhoidollisen toiminnan edellytyksiä (kuten esimerkiksi yhteisöruokailut, vapaaehtoistoiminta, diakonian ja
sielunhoidon tukikanavien kehittäminen ja markkinointi) se edistää samalla
ihmisten kokemusta kirkon jäsenyyden merkityksellisyydestä ja tätä kautta
myös kasteen merkitystä. Nk. suurelle yleisölle viestittiin kirkon toiminnan
merkityksellisyydestä mm. Kirkon diakoniarahaston ja Kirkon keskusteluavun
kautta. Vaikuttavuutta on vaikea arvioida tutkimuksellisesti kestävällä tavalla;
itse tavoitteen saavuttamisessa emme kirkkona ole onnistuneet.
9) Yksikkö on laajentanut kehittämisverkostoja ja edistänyt osaltaan Suuntaprosessissa keskushallinnon omaa kehittämisverkoston suunnittelua ja toimintaa.
Diakoniabarometri 2020, säätiö ja järjestöselvitys, Erasmus+ SARAHhanke
ovat esimerkkejä tutkimus ja kehittämisyhteistyöstä. Suuntaprosessin lopulliset ratkaisut tehdään 2020. Uusi tila prosessissa edettiin onnistuneesti;
monitilatoimisto osaltaan edistänee yhdessä tekemistä myös virtuaalisissa
työympäristöissä. Liityimme mukaan Työ 2.0 kokeiluun, joka mahdollistaa
ilmiöpohjaisen työskentelyn mm. valtionhallinnon eri toimijoiden kanssa
ja toimii mallina keskushallinnon toimintakulttuurin kehittämiselle. Kirkon
keskusteluavun palvelut tuottava valtakunnallinen yhteistyöverkosto ohentui
Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien irtauduttua siitä. Kirkon keskusteluavun keskustelujen määrä kasvoi voimakkaasti. Keskusteluja oli 16 prosenttia
enemmän kuin vuotta aiemmin.
10) Kirkon diakonista ja sielunhoidollista tehtävää on sanoitettu ja käsitelty mm.
diakonisen toiminnan periaatteissa, verkkolehdissä Diakonia+ ja Sielunhoidon
aikakauskirja, Diakonialehti, Evl.fi/Plussivustolla ja Sakastissa, Linkkilehdessä,
somessa, uudistettavissa ydinosaamiskuvauksissa.
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KKH – strategiset painopisteet
11) Uskonnonharjoittamisen edellytyksiä on vahvistettu niin vankiloissa kuin
sairaaloissa.
12) Soteuudistus siirtyi uudelleen käynnistettäväksi Rinteen (Marinin) hallituksen
toimesta.
13) Kirkon kehittämispalvelut yksikön (verkoston) ja kehittämistoiminnan uudistamisessa KDS on ollut osaltaan vahvasti mukana. Uudistuksessa on nähty
mahdollisuuksia vahvistaa edelleen monia jo nyt hyvin toimivia yhteyksiä
tiedontuotannon, kehittämisen, viestinnän ja vaikuttamisen alueilla sekä rakentaa uusia.
14) ja 15) Lapsiperheköyhyys, myös globaalista näkökulmasta, tuotiin esiin erityisesti ja onnistuneesti Kirkon hallitusohjelmatavoitteissa sekä Yhteisvastuukeräyksen kampanjassa.
16) Olemme viestineet kirkon jäsenyyden merkityksellisyydestä erityisesti diakonisen ja sielunhoidollisen toiminnan kautta, mutta itse tavoitteen saavuttamisessa emme ole kirkossa onnistuneet.
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4.6.2 Kasvatus ja perheasiat
TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue
Edunvalvonta ja
vaikuttaminen
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Toiminnallinen osasto / Kasvatus ja perheasiat (KKP)
Keinot
Avainmittarit
Arvio
Vaikutamme aktiivisesti LAPE-hankkeen toteuSeurakuntien kasvatus ja perhetyö ovat
tumiseen ja tuemme seurakuntien verkostoitumukana useimmissa perhekeskuksissa
mista. Edistämme perheneuvonnan paikallisten
ja kohtaamispaikoissa. Perheneuvonnan
yhteistyörakenteiden kehittymistä. Tuemme
yhteistyörakenteet ovat kehittyneet ja
seurakuntia, perheasioiden neuvottelukeskuksia
neuvottelukeskusten rahoitusmallit ovat
ja muita toimijoita SOTEn ja VASUn edellyttämissä löytyneet. Yhteistyösopimuksia solmimuutoksissa. Vahvistamme seurakuntien ja kunti- taan enemmän kuin vuonna 2018.
en välistä sopimusyhteistyötä.
2) Kirkon rooli kasvatus- ja
Luomme ja kehitämme yhteyksiä toimintamme
Edustajuus keskeisissä yhteistyöryhmisperheasioiden alueella on
kannalta keskeisiin toimijoihin (esim. OKM, STM, sä, neuvottelukunnissa ja hallituksissa.
vahvistunut yhteiskunnan eri OPH, Kuntaliitto, THL, nuorisojärjestöt, psykoteKontaktit eri toimijoihin ja näkyvyys
toimijoiden keskuudessa.
rapeuttiset koulutusyhteisöt). Perheneuvonnan
ei-kirkollisessa mediassa. Seminaarien /
tunnettuus kirkon työmuotona vahvistuu. Osallis- messujen toteutus, osanottajamäärä ja
tumme yhteiskunnallisesti vaikuttavien tapahtupalaute. Parisuhdeneuvolan lukijamäärä.
mien ja tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen (esim. Lapsen oikeuksien päivän seminaari,
Educa-messut, Nuori2019).
3) Yhteiskunnassa käynnisNostamme lapsiperheköyhyyden keskiöön
Lapsiperheköyhyyden vähentäminen
tetään uusia toimenpiteitä
vaikuttajatapaamisissa, järjestöyhteistyössä, blo- on uudessa hallitusohjelmassa yksi
lapsiperheköyhyyden vähen- giteksteissä, lausunnoissa, Vauva.fi-yhteistyössä
painopistealue. Kannanottojen ja asiantämiseksi.
jne. Välitämme kirkon oman toiminnan kautta
tuntijatekstien lukumäärä. Perheneusaatavia tarinoita ja tietoa lapsiperheköyhyydestä. vonnan tavoittavuus ja monimuotoisuus,
Edistämme osaltamme henkistä, sosiaalista ja
maahanmuuttajataustaisten perheiden
hengellistä hyvinvointia perheissä. Haastamme eri lisääntyneet asiakkuudet, uusien sähtoimijoita kehittämään maksutonta ja taloudelli- köisten välineiden lukumäärä. Seurakunsesti tuettua kaikille avointa toimintaa.
tien toiminnot jatkuvat maksuttomina ja
taloudellisesti tuettuina.
Tavoite
1) Kirkon ja seurakuntien
rooli kuntien ja maakuntien
kumppanina on vahvistunut.

TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue

Tavoite
4) KKP:n työ koetaan merkitykselliseksi kirkossa.

Seurakuntien toimin- 5) Lapset, nuoret ja perheet
nan kehittäminen ja saavat kokonaisvaltaista
tukeminen
kasvun tukea eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa.

6) Erityistyömuodot (mm.
partio, erityisnuorisotyö,
perheneuvonta) ja niiden
työntekijät saavat tukea
työssään.

Toiminnallinen osasto / Kasvatus ja perheasiat (KKP)
Keinot
Avainmittarit
Arvio
Kehitämme kohdennettua dialogista viestintää
Yksikön työntekijät ovat tavanneet
ja kohtaamme (livenä ja somessa) kristillisten
keskeisten järjestöjen työntekijöitä ja
järjestöjen ja seurakuntien työntekijöitä ja
vastuunkantajia sekä seurakuntien työnvastuunkantajia. Tarjoamme kehittämisen tukea
tekijöitä. Tiimien seurakuntavierailujen
(esim. kehittämispäiviä) seurakuntiin. Teemme
lukumäärä. Some-jakamisten, tykkäysten
kuvauksen siitä, mitä seurakunta saa keskusrahas- ja näyttöjen määrät. Kuvaus keskusratomaksulla.
hastomaksun käytöstä on laadittu KKP:n
osalta.
Vahvistamme arjen verkostoissa tapahtuvaa työtä
ja kohtaamista (päiväkodit, koulut, yhteisöt). LapsiArkki-toimintatapa vakiintuu seurakunnissa ja
uusia seurakuntia tulee mukaan. Kehitämme yhteistyössä seurakuntien kanssa kokonaisvaltaista
kasvun polun suunnitelmaa. Tuemme seurakuntia
valtakunnallisen rippikoulun palautejärjestelmän
käyttöön otossa.
Osallistumme aktiivisesti partion arvokeskusteluun. Tuemme paikallisia perheasiain neuvottelukeskuksia vakiinnuttamaan paikkansa uusissa
kunta- ja maakuntarakenteissa. Julkaisemme
perheneuvontaa tukevan kirjan parisuhteesta.

VASU-yhteistyökäytäntöjen vakiintuminen. ”Korikirja” on valmistunut.
VASU kirkossa-työkalupakin käyttöaste.
LapsiArkkiin liittyy 10 uutta seurakuntaa.
Kirkon yhteisen kasvun polun suunnitelman kokoaminen on aloitettu. Mediajulkisuuden määrä. Rippikoululaisten itsearviointilomakkeen vastaajia on 7000.
Hengellisyyden säilyminen partion
peruskirjassa ja partiolupauksessa.
Maakunnan liikelaitosten kanssa tekemien ostopalvelusopimusten määrä ja
kuntatasolla tehtävä yhteistyö (perhekeskukset). Parisuhdeteemainen kirja on
julkaistu, sen hyödyntäminen perheneuvontayksiköissä.
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TULOSKORTTI 2019

Toiminnallinen osasto / Kasvatus ja perheasiat (KKP)
Keinot
Avainmittarit
Arvio
Julkaisemme perhelähtöisen työn linjaukset ja
Perhetyön linjaukset on julkaistu.
edistämme työotetta eri koulutuksissa. EdistämLinjauksista viestiminen uutiskirjeessä,
me seurakunnan eri toimintojen välistä yhteistyö- sosiaalisessa mediassa ja koulutuksissa.
tä perheisiin liittyvissä asioissa. Kirkko on mukana Perhetyön ja perheneuvonnan yhteiset
THL:n koordinoimassa vanhemmuusvalmennuktapahtumat ja koulutukset. LAPE-persessa (suunnittelu, koulutus, materiaali).
hekeskuksiin osallistuvien seurakunnan
työmuotojen laaja-alaisuus. Seurakuntien työntekijöiden mukanaolo vanhemmuusvalmennusten toteutuksissa.
8) Sukupuolisensitiivisyys
Tuemme kirkollisia toimijoita noudattamaan
Turvallinen seurakunta-ohjeistuksen
kirkon kasvatustoiminnassa Turvallinen seurakunta-ohjeistusta ja soveltamaan sähköiset lataukset, tiedotteiden määrä,
on vahvistunut ja keskustelu- Kunnioittavan keskustelun mallia. Pidämme sen- ohjeistuksen näkyminen seminaareissa,
kulttuuri seksuaalisuudesta sitiivisyysteemaa esillä toiminnassa ja koulutukkoulutuksissa ja tapaamisissa.
kirkossa ja yhteiskunnassa
sissa. Osallistumme kirkolliseen ja yhteiskunnallion kunnioittavaa.
seen keskusteluun.

Tehtäväalue

Tavoite
7) Perhelähtöinen työote
kirkossa on vahvistunut.

Koko kirkon yhteiset
tehtävät

9) Lasten ja nuorten osallisuus ja oikeudet kirkossa
ovat vahvistuneet ja nuorilla
ja nuorilla aikuisilla on vaikuttamismahdollisuuksia.

10) #rauha jatkuu ja syventyy kirkon kasvatuksen
ja perhetyön yhteisenä
teemana.
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Toteutamme ’Kirkolliskokous kohtaa lapset ja nuoret’ tilaisuuden ja tuemme nuorten vaikuttamisryhmien syntymistä seurakunnissa yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa. Kirkko 2025 seminaarista muotoutuu nuorten ”kirkolliskokous”, jolla
on kiinteä yhteys kirkolliskokoustyöskentelyyn.
Nostamme esiin 7-14 vuotiaiden merkitystä kirkossa 100 vuotta iloa -juhlavuosikampanjalla.
Tuotamme teemavuodelle materiaalia ja koulutusta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kirkon
kasvatuksen päivien 2019 teema on Rauha ja
Educa2019 teemana Koulurauha. Tuotamme
materiaalia ja markkinoimme rauhanpäivän 21.9
viettoa.

Lasten, nuorten ja kirkolliskokousväen
kohtaaminen on toteutunut, osallistujamäärä ja palaute. Osallistuvien seurakuntien ja nuorten lukumäärä Kirkko
2025 -seminaarissa. Uudet kumppanuudet. Pisara-leirin osallistujat, Yö kirkossa
-tempaukseen osallistujat.
Kasvatuksen päivien osanottajamäärä
ja osallistumisen kanaviin ja workshopeihin. Kasvatuksen päivien ja Educan
toteutuminen ja tavoittavuus. Rauhanpäivään osallistuvien seurakuntien ja
koulujen lukumäärä.

TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue

KKH – strategiset
painopisteet

Toiminnallinen osasto / Kasvatus ja perheasiat (KKP)
Keinot
Avainmittarit
Tuotamme uusia videoita ja kehitämme tubetta- Uusien palvelujen, tube-videoiden ja
jayhteistyötä. Jatkamme ja kehitämme Sanomasivustojen määrä. Verkkopalveluiden ja
yhteistyötä (vauva.fi). Kehitämme digitaalisen
digimedioiden käyttäjämäärä, käyttäjien
perhetyön uusia muotoja sekä tapoja tehdä
ja latausten määrä.
perheneuvontaa sähköisillä välineillä (esim. nettiparisuhdekurssi). Avaamme uuden kouluikäisten
digimedian ja toteutamme juhlavuoden somehaasteen.
12) Kirkon eri toimijoiden
Kehitämme yhteistyöverkostoja ja niissä työsken- Yhteyksien vahvistuminen ja selkiytytyönjako selkiytyy kasvatelemisen tapoja keskeisimpien kumppaneiden
minen, uusien yhteydenpitotapojen
tuksen ja perheasioiden
kanssa. Kiko-sopimusten profiili ja tavoitteet
ja verkostojen syntyminen ja niiden
alueella.
selkiytyvät kasvatuksen osalta.
kattavuus. Kiko-sopimus on kasvatuksen
osalta selkeä.
13) Ulkopuolisuuden ehkäi- Vahvistamme kirkon erityisnuorisotyön linjausten Erityisnuorisotyön linjauksen verkkokysemiseen liittyvä kehittämis- mukaista työotetta seurakunnissa. Olemme muka- selyn palaute. Hankkeiden ja toimintyö on vahvistunut.
na kehittämässä hankkeita ja toimintamalleja.
tamallien toteutuminen ja niistä saatu
palaute.
Tavoite
Keinot
Avainmittarit
Tavoite
11) Verkossa toteutuva työ
on lisääntynyt ja vahvistunut.

14) Kasteen asema ja merki- Sanoitamme kasteen merkitystä uusilla nuorille
tys säilyvät.
perheille merkityksellisillä tavoilla ja luomme
malleja ”matalan kynnyksen” kasteisiin ja poistamme käytäntöihin liittyviä esteitä. Nostamme
painopisteeksi kasteen ja kummiuden vahvistamista sekä kirkon jäsenen kristillisen identiteetin
syventämistä tukevan viestinnän. Kehitämme
jäsenviestinnän järjestelmiä. Koulutamme ja
innostamme seurakuntia kehittämään kaste ja
kummius-hanketta paikallisesti.

Arvio

Arvio

Kummipäiviä toteutetaan kaikissa
hiippakunnissa. Ehdotukset kasteeseen
liittyvien prosessien sujuvoittamiseksi
ja mallinnukset ”matalan kynnyksen”
kasteista ovat valmistuneet. Kastetta ja
kummiutta käsittelevien uutisointien ja
tarinoiden määrä on lisääntynyt vuoteen
2018 verrattuna. Kontaktit seurakuntiin
ja hiippakuntiin.
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Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Perhekeskuksissa ja kohtaamispaikoissa mukana olevien seurakuntien lukumäärä kasvoi vuonna 2019. Kuntien ja seurakuntien välisten sopimusten
lukumäärä kasvoi myös, tämän osoitti kysely kirkkoherroille. Yhteistyö ministeriöiden (STM, OKM) ja lapsiasiavaltuutetun kanssa maakuntien ja kuntien
kanssa tehtävän yhteistyön ympärillä tiivistyi ja oli aktiivisempaa kuin vuonna
2018. Ministerivierailut (OKM) toteutuivat.
2) Perheneuvonnan ja parisuhdetyön tunnettuus vahvistui huomattavasti, kun
Parisuhdeneuvola -palvelu tavoitti Sanoma-yhteistyön (Vauva.fi) kautta
776 000 eri lukijaa, ja eri sisältöjä luettiin lähes kaksi miljoonaa (!) kertaa.
Suurin osa käyttäjistä on 25−34-vuotiaita. 80 % käyttäjistä on kokenut saaneensa sisällöistä tukea ja näkökulmia pohtimaansa asiaan. Valtakunnallisilla
messuilla saavutettiin toivotut osallistujamäärät. Loppuvuodesta käynnistyi
laaja yhteiskunnallinen keskustelu joulujuhlista, jossa vaikuttamistyön koordinaatio onnistui hienosti ja KKP oli keskeinen kirkon äänen käyttäjä.
3) Lapsiperheköyhyys kirjattiin sekä yhteiskunnan että kirkon hallitusohjelmatavoitteisiin. Perheneuvonnan ja parisuhdetyön asiantuntijatekstejä julkaistiin
enemmän kuin aikaisemmin.
4) Kristillisten järjestöjen kanssa toteutettiin uusimuotoinen ja onnistunut työskentelypäivä, jossa käsiteltiin yhteistyön vahvuuksien ohella teologisia linjaeroja erityisesti suhteessa seksuaalikysymyksiin. Kuvausta keskusrahastomaksun
käytöstä oman työmme osalta emme ehtineet tuottaa.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
5) VASU-yhteistyön kirja valmistui ja kirkon yhteinen kasvun polun suunnitelma käynnistyi. Rippikoulun kehittämisen välineeksi tehty rippikoululaisten itsearviointilomakkeen käyttö kasvatti suosiotaan: kyselyyn vastasi lähes
16 000 rippikoululaista ja isosta. Rippikouluprosentti nousi edellisvuodesta
77,4 %:iin (vuonna 2018 77,2). Kirkkoon kuuluvista 15-vuotiaista rippikouluun osallistui 92 %. Kouvolassa järjestettiin rippikoulun kehittäjien
valtakunnalliset päivät.
6) Toivoa dialogista -materiaali julkaistiin Erätauko-säätiön ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. LapsiArkille ei löytynyt 10 uutta seurakuntaa.
7) Partion arvokeskustelussa on säilynyt hyvä yhteistyö, ja hengellisyys on mukana uudistuvassa peruskirjauksessa. Parisuhdekirjaa työstettiin vuoden aikana,
sen julkaisu jää vuodelle 2020.
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8) Perhelähtöinen seurakunta -linjaus hyväksyttiin täysistunnossa ja julkaistiin.
Linjaus on otettu seurakunnissa hyvin vastaan. Valtakunnallinen LAPE-yhteistyön koordinaatio on vahvistunut.
9) Turvallinen seurakunta -asiakirja on levinnyt hyvin, koulutuksia on järjestetty
paljon, verkkosivusto laadittu ja työryhmää vahvistettu.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
10) Kirkko 2025 -seminaari nuorille toteutui aikaisempaa laajemmin, Kirkolliskokous kohtaa lapset ja nuoret -tilaisuus sai hyvän vastaanoton. Kirkolliskokouksen antama tehtävä nuorten osallisuudesta saatiin maaliin ja kirkkojärjestykseen tuli lisäys nuorten vaikuttajaryhmistä. Yö kirkossa -tapahtumat levisivät
seurakunnissa laajalti. Osallistuimme Pisara-leirin järjestelyihin Partaharjulla.
11) #Rauha-teemavuosien toinen vuosi saatiin päätökseen (erillinen loppuraportti) laajassa verkostoyhteistyössä. Kasvatuksen päivillä oli 1000 osallistujaa.
Rauhanpäivää 21.9. ei vietetty niin monissa kouluissa ja seurakunnissa kuin
olimme toivoneet. Peace United -turnaus pelattiin Turussa ja Tampereella.
Allianssin kanssa käynnistettiin NUORI2020 − kasvatuksen ja nuorisotyön
suurtapahtuman rakentaminen.
12) Kouluikäisten Ttila-median kehittämiseen käytettiin paljon resurssia Nuori
kirkko ry:n kanssa. Tilaajamäärät eivät kohonneet aivan toivotusti, toisaalta markkinointi on ollut vielä liian vähäistä. YouTube-videoita on tuotettu
runsaasti.
13) Kiko-sopimusta on kehitetty varhaiskasvatuksen osuutta painottaen. Järjestöjen (erityisesti Nuori kirkko ry) yhteistyö on toimivaa. Järki-sopimuksen
tavoitteiden eteneminen on odottanut Suunta-hankkeen ratkaisuja.
14) Erityisnuorisotyön linjausten uudistaminen on käynnistynyt. Verkkokyselyä
ei aikataulusyistä ole vielä toteutettu.
KKH – strategiset painopisteet
Kaste ja kummius -hanke on edennyt kuudella osa-alueellaan tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti (ks. hankkeen raportti). Seurakuntia on paljon mukana ja
kummipäivän vietto on laajentunut. Kirkkolakiin saatiin muutos: kahden kummin vaatimus poistui. Kasteiden tilastollinen alamäki kuitenkin jatkuu, hankkeen
isoon tavoitteeseen kasteen aseman ja merkityksen säilymisestä on vielä matkaa.
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4.6.3 Kirkon jumalanpalvelus ja yhteiskunta
TULOSKORTTI 2019

Toiminnallinen osasto / Kirkon jumalanpalvelus ja yhteiskunta (KJY)
Keinot
Avainmittarit

Tehtäväalue

Tavoite

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

1) Nostamme esiin positiivisen Yhteiskunnallisista kysymyksistä Kirkon ihmisoikeuskirja on julkaistu ja
uskonnonvapauden näkökulkeskustellaan julkisuudessa
herättänyt keskustelua.
man kaikessa kirkkoa koskekirkon näkökulmasta.
vassa julkisessa keskustelussa.
Kannanottoja ihmisoikeusperusteisen
turvapaikkapolitiikan puolesta.
Kirkon kulttuurinen rooli vahPyhäpäivien uusi esittely ja jumalanpalvistunut.
velusaineistot saatavilla myös julkisilla
verkkosivuilla.
Kansalaispalautteisiin vastattu asiallisesti
ja nopeasti.
Sana tänään -palvelu uudistettu.
Verkkosivujen kävijämäärien seuranta.
Uskonto- ja katsomusdialogi
koulutuskentässä vahvistunut.

YK:n vammaisten oikeuksien
yleissopimuksen toimeenpano
edistynyt.
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Aktiivinen yhteistyö yhteiskunnallisten
toimijoiden, kansalaisyhteiskunnan, kirkkojen ja katsomusten välillä.
Koulutuskentän yhdenvertaisuuden tukeminen näkyy eri medioissa.
Toimintaohjelma: Aktiivisesti osallinen.
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien
sopimuksen kirkon toimintaohjelma

Arvio

TULOSKORTTI 2019

Toiminnallinen osasto / Kirkon jumalanpalvelus ja yhteiskunta (KJY)
Keinot
Avainmittarit

Tehtäväalue

Tavoite

Koko kirkon yhteiset tehtävät

2) Vahvistamme kirkon toiLiturgisen kielen kontekstualiminnassa monimuotoisuutta, sointia vahvistettu.
kontekstuaalisuutta ja yhteisölähtöisyyttä.
Jumalanpalveluselämän musiikki kehittynyt monimuotoisempaan suuntaan.

Arvio

Toimitusten kirjan rukousten virikemateriaali etenee loppuvaiheeseen (valmistuu
2020 aikana).

Verkkovirsikirjan opetusäänitteet saatavilla nettipalvelussa
ja taustamateriaalia julkaistu.
Tv- ja radiojumalanpalvelusten musiikin
toteuttamistapojen analyysi.
Kanttorikoulutuksen kelpoisuus- Uusien kelpoisuusvaatimusten astuminen
työ saatettu päätökseen.
voimaan vuonna 2020.
Kirkko ja yhteiskunta -toimintaverkoston luominen kirkon
työntekijöiden parissa aloitettu.
Kirkon ihmisoikeustyön ja monikulttuurisen työn tukeminen ja
kehittäminen.
Saavutettavuuden teologia
vahvistunut.
SOTE-uudistukseen ja vammaisiin ihmisiin liittyvien lakien
vaikutusten arviointi ja viestintä
kirkon työssä toteutuu.
Kirkon viittomakieliset sivut ja
selkosivut täydentyneet.

Toimintaverkoston työ käynnistetty.
Kohtaamisten, tapahtumien ja koulutusten palaute.
Seminaari ja teologiset artikkelit.
Kehitysvammatyön laatuarviointi.

Päivityssuunnitelma valmistuu 2019.
Selkokieli Kirkkohallituksessa –ryhmä.

95

TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue

Tavoite

Toiminnallinen osasto / Kirkon jumalanpalvelus ja yhteiskunta (KJY)
Keinot
Avainmittarit

Seurakuntien toiminnan kehittä- 3) Edistämme yhteisöllisyyttä,
minen ja tukeminen
osallisuutta ja vieraanvaraista
toimintakulttuuria seurakunnissa.

Jumalanpalveluselämän
jatkuvaa uudistusta tuettu eri
keinoin.

Jaetut eväät päivien osallistujamäärä ja
palaute.
Pax–uutiskirjeen vaikuttavuuden seuranta.
Uusi version kirkkovuosikalenterista ja
evankeliumikirjasta.

Materiaalin saatavuus turvattu
kirkon uudessa intranetissä.

Kävijätilastot

Seurakuntien oppilaitosyhteistyötä edistetty.
Seurakuntien osaamistarpeet
monikulttuurisuuden kysymyksissä kartoitettu.
Saavutettavuusajattelu konkretisoitunut seurakunnissa.

Seurakuntien ja oppilaitosten yhteistyösopimuksen määrä.
Kartoitus ja tulosten analysointi.

Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan uusi laitos.
Kirkon energia- ja ilmastopoliittinen ohjelma uudistettu
yhteistyössä SYKEn kanssa.
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”Saavunopan” tilaukset.
Selkokielisten päivänrukousten käyttö.
Kuvin tuetun jumalanpalvelus -materiaalin valmistelu on alkanut.
Käsikirja on valmistunut ja se on hyväksytty käyttöön.
Kysely seurakuntiin kirkon energia- ja
ilmasto-ohjelmasta.

Arvio

Yksikön perustehtävän kuvaus
Maailman elämän puolesta
Yhdessä verkostojen kanssa puolustamme ihmistä ja elämän monimuotoisuutta
sekä kehitämme merkityksellistä ja vaikuttavaa jumalanpalveluselämää.
Keskeiset vastuualueet: Jumalanpalveluksen kehittäminen, kirkon musiikkityö,
jumalanpalveluksen verkkoaineistojen kehittäminen ja päivitys, aikuistyö, saavutettavuus, kestävä kehitys, monikulttuurisuustyö, ihmisoikeudet ja sosiaalietiikka,
työpaikkatyö, oppilaitostyö.

Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Toimimme aktiivisesti yhteiskunnallisessa keskustelussa. Hiilineutraali kirkko
2030 -strategia linjasi kirkon realistisen tavoitteen saavuttaa alle kymmenessä
vuodessa hiilineutraalius. Käytännöllisenä toimintavälineenä tulee toimimaan
uudistuva Kirkon ympäristödiplomi, jonka valmistelu eteni merkittävästi ja
valmistuu 2020.
Opetusministerin esikunnan, opiskelijajärjestöjen ja kirkkohallituksen
kanssa syntyi hyvä yhteistyö yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi.
Tavoitteena on muotoilla politiikkaohjelma, joka samalla toteuttaisi hallitusohjelman tavoitteita.
KJY:n tuottama Näkökulmia ihmisoikeuksiin. Ihmisoikeusfoorumin julkaisu oli esillä keskusteluissa. Erityisesti tuotiin esiin ihmisoikeusperustaisen
turvapaikkapolitiikan näkökulma ja tuomalla esiin kristityiksi kääntyneiden
turvapaikanhakijoiden tilanne ja paperittomiin liittyvät kysymykset. Maan
suola -lehti (maansuola.fi) julkaistiin ensimmäisen täyden vuoden ajan pitäen esillä kaikkea kirkon toimintaa yhteiskunnallisesta näkökulmasta, sivujen
katselut 35 885.
Kirkon yhteiskuntapäivät järjestettiin toisen kerran, nyt Tampereella ja
päiville osallistui yli 120 henkeä (kasvu vuodesta 2017 noin 50 %), teema:
Mikä tekee hyvän kaupungin? Keskeinen teema oli työstää kaupunkiteologian
menetelmää havainnoimalla ja osallistamalla.
Seurakuntien työn avuksi ja osana yhteiskunnallista keskustelua julkaistiin YK:n vammaisten henkilöiden sopimuksen kirkon toimintaohjelma
2019−2024, Aktiivisesti osallinen, julkaistiin joulukuussa 2019. Aktiivisesti
osallinen täydentää kirkon saavutettavuusohjelmaa, saavua, tavoitteenaan rakentaa kaikille sopivaa kirkkoa. Vastaavaa ei ole vielä tehty muissa Pohjoismaisissa kirkoissa. Toimintaohjelma on tehty, koska kirkko toimii julkisoikeudellisena yhteisönä ja sanomansa ohjaamana.
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Koko kirkon yhteiset tehtävät
2) KJY on panostanut jumalanpalveluksen yhteisölliseen kehittämiseen. Jaetut
eväät -jumalanpalveluspäivät on murtanut työntekijöiden ja seurakuntalaisten välistä raja-aitaa rohkaisemalla yhteiseen tekemiseen. Helsingissä päiville
ilmoittautui 740 osallistujaa, joista n. 300 tuli Helsingistä, 200 henkeä korkeintaan sadan kilometrin säteeltä ja loput n. 250 muualta Suomesta. Palaute
tapahtumasta oli erittäin myönteistä.
Kirkollisten toimitusten rukousten kielen kontekstualisoinnin parissa työskennellyt työryhmä työskenteli luodakseen hyvän liturgisen kielen kriteereitä
ja kirjoitti uusia rukouksia Kirkollisiin toimituksiin. Työ jatkuu vielä 2020.
Jumalanpalveluselämän jatkuvaa uudistamista tuo hyvin esiin myös evl.fi/
plus-sivuston eniten käytetyt sivut, jotka palvelevat laajasti kaikkia seurakuntia. Uutta kirkkovuosikalenteria on valmisteltu yhteistyössä Kirkon viestinnän
kanssa. Kirkkovuosikalenteri, joka toimii päiväkohtaisena käyttöliittymänä
Evankeliumikirjaan, on kirkon käytetyimpiä verkkopalveluita. Vuonna 2019
suomenkielisellä sivustolla oli 161 211 käyttäjää ja 1 269 389 katselukertaa,
ruotsinkielisellä sivustolla 11 525 käyttäjää ja 105 450 katselukertaa. Samoin virsikirja.fi-sivusto on laajentunut ja sisältää runsaasti lisämateriaalia:
opetusäänitteet löytyvät virsistä 1−300 sekä 901−979. Lisäksi lisävihkovirsistä saatiin nettisivuille kuunneltavaksi Yleisradion kanssa yhteistyössä tehdyt
esitetyt versiot.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
3) (katso myös yllä kohdat 1−2) Seurakuntien työtä tuettiin uudistamalla Romanit kirkossa -opas, Turvaa kirkosta -ohjeistus yhdessä Suomen ekumeenisen
neuvoston kanssa. Saavutettavuus ”infonoppaa” tilattiin vielä seurakuntiin
satoja kappaleita, vaikka ei enää niin paljon kuin edellisenä huippuvuonna.
Oppilaitostyössä verkostomainen yhteistyö ja digitaalinen viestintä tiivistyi
vuonna 2019 seurakuntien oppilaitosyhteistyön kanssa.
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4.6.4 Kirkon koulutuskeskus
TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue
Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja
tukeminen

Toiminnallinen osasto / Kirkon koulutuskeskus (KK)
Tavoite
Keinot
Avainmittarit
Kirkon erityiskoulutukset, pastoErityiskoulutusten kehittäminen ja
1) Erityiskoulutusten koulutuskuvaukset
raalitutkinto ja ylempi pastoraasisällyttäminen kansalliseen osaamisen on päivitetty ja koulutukset on sijoitettu
litutkinto ovat yhteiskunnassa
viitekehykseen sekä viestintä keskeisille viitekehykseen. Kokonaisuutta koskeva
tunnistettuja ja tunnustettuja
sidosryhmille.
informaatio on toimitettu Sakastiin.
tutkintoja (NQF).
Turvaamme kanttorikoulutuksen
Uudistamme kanttorikoulutuksen raken- 2) Sibelius-Akatemia on tehnyt tarvittaaseman yhteiskunnan koulutusra- teen ja siihen liittyvät kelpoisuusvaativat päätökset opetussuunnitelmasta ja
kenteissa.
mukset (MuK-tutkinnolla C-kanttoriksi). kirkkohallitus on päättänyt kelpoisuusvaatimuksista.
Kirkon henkilöstökoulutus tuottaa Henkilöstökoulutuksessa painotetaan
seurakuntatyössä tarvittavaa
kirkon työntekijän hengellisen identiosaamista.
teetin vahvistumista, työhyvinvoinnin
tukemista, valmiutta toimia erilaisissa
yhteisöissä ja kykyä edustaa luontevasti
seurakuntaa/kirkkoa.

Vahvistamme johtamistehtävissä
toimivien osaamista.

Hyödynnämme mietinnön ”Missiologian
tuntemus ja osaaminen kirkon työssä”
antia koulutusten kehittämisessä (sitoutuminen, erilaisissa yhteisöissä toimiminen, missionaarinen kommunikaatio).
Uudistamme Kirjo koulutukset johtamisen erityiskoulutukseksi.
Rohkaisemme johtajia strategiseen
vuoropuheluun työyhteisöissään ja
toimintaympäristön kanssa.

Arvio

3) Palaute, arviointi sekä kouluttajien
tekemät johtopäätökset osaamisen
vahvistumisesta.

4) Opiskelijapalaute ja kouluttajien arviointi toteutuneista koulutuksista.

5) Johtamisen erityiskoulutus on valmistunut.
6) Opiskelijapalaute ja kouluttajien arviointi toteutuneista koulutuksista. Pitkällä
tähtäimellä tulosten tulisi näkyä kirkon
työtä koskevissa kyselyissä.
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TULOSKORTTI 2019

Toiminnallinen osasto / Kirkon koulutuskeskus (KK)
Keinot
Avainmittarit
Arvio
Edistämme osaamisen johtamista
7) Näkökulma näkyy koulutussuunnitelmissa ja koulutustarjonnassa.
Seurakuntien ja kouluttavien oppi- Järjestämme seurakuntien ja työelä8) Kouluttavien laitosten tekemä arviointi
laitosten yhteistyö paranee.
mäedustajien ja kouluttavien laitosten
seurakuntien kanssa tehdystä yhteistyösyhteistyöfoorumeja.
tä sisällytetty AKR:n raporttiin.
Tuemme työpaikkaohjaajien ja harjoitte- 9) Seurantaryhmien johtopäätökset
lunohjaajien perehdyttämistä ohjaajan
ohjausosaamisen vahvistumisesta. Kikotehtäviin.
avustusten kohdentuminen.

Tehtäväalue

Tavoite

Koko kirkon yhteiset
tehtävät

Kirkon henkilöstökoulutuksen tarjonta on seurakuntien saatavissa.

Uudistamme Kirkon henkilöstökoulutuskalenterin.

Ns. Kehittämispalveluja koskeva
työskentely edistyy tavoitteiden
mukaisesti.

Koulutuskeskus tukee tarvittavalla tavalla valmisteluprosessia.

Kaste säilyttää asemansa suomalaisten perheiden elämässä.

Kaste on läpäisevä sisältöteema kaikissa
koulutuksissa.

KKH – strategiset
painopisteet

Vahvistamme vuorovaikutusosaamista
kaikissa koulutuksissa.
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10) Kalenterin puitteet valmistuvat talvella 2019 ja uudistettu kalenteri ilmestyy
elokuussa.
11) Esitetyt valmistelutehtävät on hoidettu laadukkaasti.

12) Palaute, arviointi sekä kouluttajien
johtopäätökset kasteeseen liittyvän
osaamisen vahvistumisesta.
13) Palaute, arviointi sekä kouluttajien
johtopäätökset vuorovaikutusosaamisen
vahvistumisesta.

Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Pastoraalitutkinnot ja Kirkon erityiskoulutukset sisällytettiin työryhmän esitykseen. Hallitusten vaihtumisen vuoksi asianomaisen asetus odottaa valtioneuvoston päätöstä. Erityiskoulutusten koulutuskuvaukset on päivitetty,
mutta muun informaation jakaminen odottaa lopullista päätöstä.
2) Kirkkohallitus on sisällöllisesti hyväksynyt kelpoisuuspäätökset. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia on uudistanut opetussuunnitelmiaan niin, että sen
puitteissa on mahdollista suorittaa kelpoisuuspäätösten mukaiset tutkinnot.
Oulun ammattikorkeakoulu on päättänyt aloittaa amk-tasoisen kanttorikoulutuksen (musiikkipedagogi AMK) syksyllä 2020.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
3) Tehtävää on toteutettu koulutuksissa läpäisyperiaatteella. Palautteen ja kouluttajien arvioinnin perusteella tavoitteessa on onnistuttu.
4) Teema on ollut koulutustoiminnassa esillä, mutta ei kovin keskeisesti. Selkeimmin missiologista näkökulmaa on hyödynnetty kirkon ammattien ydinosaamiskuvausten laadinnassa.
5) Kirjo-johtamiskoulutusten uudistaminen on käynnissä. Toistaiseksi on uudistettu tai tarkistettu Kirjo I -tason koulutukset (Johtamisen perusteet ja
Seurakuntatyön johtamisen tutkinto, päätökset piispainkokouksessa syksyllä
2019), kirkkoherroille ja talouspäälliköille suunniteltu uusi yhteinen koulutus
(Kirjo II AB, suunnitelmat hyväksytty KK:n ja hiippakuntadekaanien yhteistyössä) sekä Johtajana kirkossa -koulutus (Kirjo II C/D, Y suunnitelmat on
tarkistettu koulutuskeskuksessa). Parhaillaan työstetään Kirjo III -johtamiskoulutuksen suunnitelmaa (valmistunee vuoden 2020 aikana). Johtamisen
erityskoulutuksen kokonaissuunnitelma ei ole vielä valmistunut, mutta edellä
olevat suunnitelmat tulevat olemaan sen osia / moduuleja.
6) Strategisen vuoropuhelun teema on sisältynyt johtamiskoulutusten oppimistehtäviin sekä 360-arviointeihin ja sitä on käsitelty lähijaksoilla.
7) Näkökulma on keskeinen uudistetuissa johtamiskoulutuksen koulutussuunnitelmissa. Se myös näkyy koulutuskeskuksen johdolla valmistetussa johtamiskoulutuksen oppikirjassa: Laki, evankeliumi ja KirVESTES – Johtajana
kirkossa, toim. Kopperi & Malo & Tanska, Kirjapaja 2020.
8) Toimintavuoden aikana on toteutettu yhdessä kouluttavien laitosten ja työelämäedustajien kanssa monimuotoisia työskentelyjä koulutuksen seurantaryhmissä, skenaariotyöpajoja ja verkostopäiviä sekä valmisteltu helmikuussa
2020 toteutuva kirkollisen korkeakoulutuksen työseminaari. AKR:n raportin
valmistelussa on arvioitu työelämäyhteistyön toimivuutta erityisesti työpaikalla
tapahtuvan oppimisen ja harjoittelun näkökulmasta.
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9) Kiko-avustuksilla on tuettu Helsingin yliopiston teologista tiedekuntaa, joka
osallistuu Kirkon koulutuskeskuksen järjestämään teologian ja kirkkomuusikkojen harjoittelunohjaajien koulutukseen ja perehdyttämiseen yhdessä
Sibelius-Akatemian kanssa. Erityisesti kanttorien osallistuminen koulutukseen
on kasvussa. Diakoniakoulutuksen ja kasvatuksen seurantaryhmät arvioivat,
että harjoittelunohjaajien ohjausosaaminen vaatii vahvistamista.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
10) Uudistettu kalenteri julkaistiin suunnitelmien mukaisesti elokuussa 2019.
Monet kokonaisuuteen liittyvät osaprosessit ovat edelleen kesken.
11) Ns. kehityspalvelujen rakentamiseen KK:n henkilöstö on tuottanut materiaalia
ja järjestänyt yhteisiä työskentelyjä KTK:n henkilöstön kanssa.
KKH – strategiset painopisteet
12) Kastetta on käsitelty kirkollisiin toimituksiin ja jumalanpalveluselämään liittyvissä keskusteluissa, mutta teema ei ole toteutunut läpäisevänä sisältöteemana
kaikissa koulutuksissa.
13) Koulutuksissa käytetään runsaasti erilaisia vuorovaikutuksellisia menetelmiä.
Koulutuspalautteiden perusteella valitut menetelmät on koettu hyvinä, mutta
osaamisen vahvistumista ei ole kyetty riittävästi todentamaan.
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4.7

Kirkon ulkoasiain osasto (KUO)

Kirkkojen maailmanneuvoston Lähetyksen ja evankelioinnin komission kokous pidettiin Helsingissä
toukokuussa.
Kuva: Aarne Ormio
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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 2019
Tehtäväalue

Ulkoasiain osasto (KUO)
Tavoite

Edunvalvonta ja vaikuttaminen 1) Kirkkomme on aktiivinen
toimija kansainvälisissä kirkkoliitoissa.

2) Uskontojen välinen myönteinen yhteistyö toimii hyvin
Suomessa

Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen

Keinot

Avainmittarit

Osallistumme päätöksentekoon ja
keskeisiin työryhmiin, annamme
lausuntoja kehittämishankkeista
sekä verkostoidumme keskeisten
toimijoiden kanssa.

Kirkollamme on edustajat keskeisten
ekumeenisten toimijoiden päätöksentekoelimissä. Olemme antaneet
pyydetyt lausunnot kehittämishankkeista.

Osallistumme Uskot-foorumin
toimintaan.

Uskot-foorumin rahoitus on vakaalla
pohjalla.

Laadimme seurakuntien käyttöön
opaskirjan kirkkomme uskosta
käsin nousevaan toisten uskontojen
kohtaamiseen.

Uskontojen kohtaamiseen liittyvä
asiakirja on valmistunut.

3) Kirkon yhteistä lähetystehtä- Julkaisemme kirkon lähetystehtävää koskeva tietoisuus lisääntyy vään liittyvää aineistoa työntekijöiseurakunnissa
den ja luottamushenkilöiden käyttöön sekä järjestämme seminaareja
ja koulutustilaisuuksia aiheeseen
liittyen.

Kirkkomme lähetys -lehdestä on
julkaistu kaksi numeroa. Lähetyksen
vuositilastot on julkaistu ja tiedot
on saatettu seurakuntien käyttöön.
Luottamushenkilöille tarkoitettu
koulutusaineisto kirkon missiosta on
valmistunut. Hiippakunnissa ja seurakunnissa on järjestetty 15 seminaaria
ja koulutustilaisuutta.

Kirkkojen Maailmanneuvoston
Maailmanlähetyksen ja evankelioinnin komission kokous järjestetään
Suomessa.

Kokouksen teemoista ja tuloksista on
viestitty useiden kanavien kautta.

Arvio
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TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue

Koko kirkon yhteiset tehtävät
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Ulkoasiain osasto (KUO)
Tavoite

Keinot

Avainmittarit

4) Ystävyysseurakuntatyön
koordinaatio kehittyy

Pidämme esillä Kohtaava ystävyysseurakuntatyö -visiota, kehitämme
verkostoyhteistyötä, järjestämme
Kirkkopäivillä ystävyysseurakuntatyöhön liittyvän ohjelman.

Kirkkopäivien tilaisuuteen osallistuu edustajat suurimmasta osasta
ystävyysseurakuntatyötä tekevistä
seurakunnista, suljetun FB-ryhmän
osallistujamäärä on kasvanut ja keskustelu ryhmässä on aktiivista.

5) Seurakunnissa tiedostetaan
poissaolevan väestön merkitys
kirkon jäsenyydelle

Viestimme Kirjuriin luodusta työkalusta, jonka avulla voidaan pitää
yhteyttä poissaolevaan väestöön

5–10 suurta seurakuntaa/ seurakuntayhtymää on ottanut työkalun
käyttöönsä.

6) Kirkot lähentyvät toisiaan

Järjestämme teologisen dialogitapaamisen Venäjän ortodoksisen
kirkon kanssa.

Suhteet Venäjän ortodoksiseen kirkkoon vahvistuvat.

Edistämme luterilais-katolisen dialogiraportin reseptiota seminaarein,
ekumeenisen koulutuksen kautta ja
artikkelein.

Suomalaista luterilais-katolista dialogiraporttia on hyödynnetty kansainvälisen luterilais-katolisen dialogin
valmistelussa kirkosta, eukaristiasta
ja virasta.

Osallistumme keskeisten kirkkoliittojen ekumeenis-teologiseen
työskentelyyn.

Kirkollamme on edustajat keskeisten
kirkkoliittojen ekumeenisessa työskentelyssä.

Järjestämme Kirkkopäivillä ekumeniaan liittyvän ohjelman.

Kirkkopäivien ekumeniaan liittyvään
ohjelmaan osallistuu 200 henkilöä.

Arvio

TULOSKORTTI 2019

Ulkoasiain osasto (KUO)

KKH – strategiset painopisteet

Tavoite

Keinot

Mittarit

Nostamme kirkon sanoman
esiin: Huolehdimme kirkon
valtakunnallisesta viestinnästä
yhteistyössä seurakuntien ja
muiden toimijoiden kanssa
monikanavaisesti.

7) Positiivisen uskonnonvapauden näkökulma nousee
julkisessa keskustelussa esille
tärkeänä perusoikeutena ja
yhteiskuntaa myönteisesti
rakentavana periaatteena.

Käsittelemme uskonnonvapautta
kirkkojenvälisissä oppikeskusteluissa sekä muussa kirkkojenvälisessä
yhteydenpidossa kotimaassa ja
kansainvälisesti. Julkaisemme aiheesta artikkeleja, blogeja ja somepäivityksiä.

Uskonnonvapaus on mukana oppikeskustelujen teemoissa ja tulosten viestinnässä. Aiheesta on julkaistu 1–2 artikkelia ja
blogia.

Rakastamme lähimmäistä:
Edistämme heikoimmassa
asemassa olevien ja kestävän
kehityksen puolesta tehtävää
työtä kirkossa.

8) Suomi kantaa nykyistä
suurempaa vastuuta globaalin
köyhyyden vähentämisestä.

Tuemme ja koordinoimme Kirkon
Ulkomaanavun ja kirkon lähetysjärjestöjen työtä sekä viestimme siitä.

Kirkon järjestöjen tuki globaalin köyhyyden vähentämiseksi on kasvanut.

Arvostamme jäsenyyttä:
Selvitämme keinoja helpottaa
kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkossa.

9) Kaste säilyttää asemansa suomalaisten perheiden
elämässä.

Osallistumme Luterilaisen maailmanliiton eurooppalaiseen projektiin sekularismin kohtaamisesta ja
viestimme sen tuloksista.

Projekti tuottaa suomalaiseen kontekstiin
sovellettavia tuloksia. Aiheesta on kirjoitettu 1–2 artikkelia ja blogia.

Arvio
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Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Kirkollamme on edustus keskeisten kansainvälisten kirkkoliittojen päätöksentekoelimissä: Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomiteassa, hallituksessa
ja pysyväiskomiteassa, Luterilaisen maailmanliiton neuvostossa sekä varajäsen Euroopan kirkkojen konferenssin hallintoneuvostossa. Kirkollamme on
edustaja myös Porvoon kirkkoyhteisön toimintaa koordinoivassa yhteydenpitoryhmässä. Lisäksi kirkkomme edustajat toimivat useissa kansainvälisten
kirkkoliittojen työryhmissä. Kirkkomme sai edustajat Euroopan kirkkojen
konferenssin referenssiryhmiin esitetyssä laajuudessa. Kirkkomme antoi
lausunnon Euroopan kirkkojen konferenssin strategialuonnoksesta vuosille
2019–2023.
2) Kirkkomme osallistui aktiivisesti Uskot-foorumin toimintaan ja rahoitus oli
vakaalla pohjalla, kun opetus- ja kulttuuriministeriön avustus säilyi entisellä
tasolla. Uusi toiminnanjohtaja on pyrkinyt aktiivisesti löytämään myös muita
rahoituslähteitä. Seurakuntien käyttöön tarkoitettua opaskirjaa ”Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen” valmisteltiin kertomusvuoden aikana ja sitä
käsiteltiin piispainkokouksessa, mutta sen loppuun saattaminen siirtyi seuraavalle vuodelle.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
3) Kirkkomme lähetys -lehti siirtyi verkkojulkaisuksi. Siihen toimitettiin uutisaineistoa, hartaudellista aineistoa ja asiantuntija-artikkeleita. Koulutusaineistoja luottamushenkilöille valmistettiin ja niitä käytettiin hiippakunnallisissa,
rovastikunnallisissa ja seurakunnallisissa seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa. Kirkkojen Maailmanneuvoston Maailmanlähetyksen ja evankelioinnin komission kokous järjestettiin Kulttuurikeskus Sofiassa ja kokouksen teemoista
ja tuloksista viestittiin useiden kanavien kautta.
4) Toukokuussa järjestettiin Jyväskylän kirkkopäivillä ystävyysseurakuntatyötapahtuma, jossa olivat läsnä keskustelemassa piispat niistä lähialueiden luterilaisista kirkoista, joiden kanssa on eniten ystävyysseurakuntasuhteita: Virosta,
Inkeristä ja Unkarista. Ystävyysseurakuntatyön Facebook-ryhmä keräsi lisää
jäseniä. Ystävyysseurakuntatoimintaa pidettiin esillä ja edistettiin erilaisissa
verkostoissa, kuten globaalikasvatuksen työryhmässä, Suomi-Unkari -seurassa
ja rovastikunnallisissa kokouksissa.
5) Seurakunnille viestittiin Kirjuriin luodusta työkalusta, jonka avulla voidaan
pitää yhteyttä poissaolevaan väestöön. Kirjurin työkalua käytettiin seitsemässä
suuressa seurakuntayhtymässä. Lisäksi toteutettiin pilottina Kirjurin työkalua
hyödyntävä paluumuuttajien vertaistukiryhmä ja markkinoitiin sitä suurille
seurakuntayhtymille.
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Koko kirkon yhteiset tehtävät
6) Yhteistyöryhmä Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa teki esityksen teologisen
dialogin jatkamisesta kirkkojemme välillä. Kirkkojen johtajat hyväksyivät tämän, ja kirkot nimesivät valtuuskunnat oppikeskusteluihin, joiden yhteydessä
vietetään dialogin 50-vuotisjuhlaa toukokuussa 2020. Suhteiden kehittymistä
suotuisaan suuntaan Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa ilmensi myös se,
että patriarkka Kirill otti vastaan kutsun vierailla maassamme kolmen kirkon
vieraana toukokuussa 2020. Luterilais-katolista dialogiraporttia ”Kasvavaa
yhteyttä. Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta” käsiteltiin Suomessa järjestetyssä sekä Roomassa Centro pro Unionessa järjestetyssä kansainvälisessä
seminaarissa. Seminaarien sato julkaistiin Reseptiossa 1/2019. Porvoon kirkkoyhteisö piti kirkonjohtajien kokouksen Portossa teemalla ”Kirkot julkisessa
tilassa”. Luterilaisen maailmanliiton ekumeeninen työskentely eli kuluneena
vuonna siirtymävaihetta, koska ekumeenisista asioista vastaava apulaispääsihteeri Dirk Lange nimettiin tehtävään vasta loppuvuodesta. Kirkkomme
edustaja valittiin Euroopan kirkkojen konferenssin ekumeeniseen työryhmään.
Kirkkopäiville osallistui kirkkomme kutsumana Global Christian Forumin
uusi pääsihteeri, jonka esitelmää oli kuuntelemassa noin 100 henkilöä. Muuta
ekumeenista ohjelmaa ei saatu sisällytettyä Kirkkopäivien ohjelmaan, sillä
ohjelmaosuuksien määrää oli merkittävästi vähennetty.
Strategiset hankkeet
7) Uskonnonvapauden teema oli esillä eri näkökulmista Suomen Ekumeenisen
Neuvoston toiminnassa, kolmikantatapaamisessa Kirkkohallituksen, Suomen
vapaakristillisen neuvoston ja Frikyrklig samverkanin kesken sekä neuvottelukunnassa Suomen Vapaakirkon kanssa. Asiaa käsiteltiin myös blogikirjoituksissa. Lisäksi Ekumenia ja teologia -sivulla jaettiin aihepiiriä käsitteleviä julkaisuja. Piispojen kannanotto loppusyksystä vahvisti kokonaisuutta olennaisesti.
8) Kirkon Ulkomaanapu sekä kehitysyhteistyövaroista osansa saavat kirkon lähetysjärjestöt lievittävät omalla toiminnallaan köyhyyttä. Kirkon Ulkomaanavun
toimeentulotyön tavoitteena on vähentää köyhyyttä edistämällä kestävää taloudellista kehitystä, josta pääsevät osalliseksi myös eri tavoin marginaalissa
olevat ihmiset. Luterilainen maailmanliitto käynnisti ekumeenisen hankkeen
”Waking the Giant” (Jättiläisen herättäminen) Se tähtää kirkkojen kapasiteetin rakentamiseen tehokkaasti YK:n 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Globaalilla tasolla aloite tarjoaa kirkoille ja kirkollisille
toimijoille työkaluja ja koulutusta suunnata olemassa olevaa työtään kohti
kestävän kehityksen tavoitteita. Kansallisella tasolla kirkot ja ekumeeniset
kumppanit laativat toimeenpanomekanismeja olemassa olevan työn sitomiseksi kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä suunnittelevat yhdessä toimintaa
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ja vaikuttamistyötä. Suomesta hankkeen piirissä ovat kirkollisista toimijoista
erityisesti Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura.
9) Kirkkohallituksen kaste ja kummius -projektin vastuuhenkilöt integroitiin
Luterilaisen maailmanliiton kirkkoja muutoksessa käsittelevään projektiin,
jossa ensimmäisen vaiheen teemana on vastaaminen kasteiden määrän vähenemiseen pohjoismaisissa kansankirkoissa. Projekti käynnistyi suunnitellusti
ja sen pohjalta laadittiin julkaisuja. Varsinainen päätavoite – kasteen aseman
säilyminen – ei kuitenkaan toteutunut, sillä kastettujen osuus syntyneistä
jatkoi laskuaan.
Muu toiminta
Ulkoasiain osaston valmisteli Pyhän Henrikin päivän ja kristittyjen ykseyden rukousviikon matkan Roomaan. Tällä kertaa kirkkomme piispoista matkalle osallistui
Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen. Katolinen piispa Teemu Sippo ei
pystynyt osallistumaan, ja katolista kirkkoa edustivat yleisvikaari Raimo Goyarrola ja kirkkoherra Matthew Azzopardi. Suomen ortodoksista kirkkoa edustivat
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo sekä ylidakoni Andreas Salminen.
Kuopion Puijon kamarikuoro lauloi useissa tilaisuuksissa.
Maaliskuussa järjestettiin kirkkomme ja Suomen ortodoksisen kirkon 14. oppikeskustelut Kajaanissa. Teemana oli ”Kirkon näkyvän ykseyden perusehdot”.
Ortodoksien kanssa tehtävää ekumeenista yhteistyötä edisti myös piispainkokouksen toukokuussa antama suositus käyttää ekumeenisissa yhteyksissä ortodoksien
kanssa Nikean uskontunnustusta ilman filioque (ja Pojasta) -lisäystä.
Huhtikuussa oli Hollolassa joka toinen vuosi järjestettävä kirkkomme ja Inkerin kirkon neuvottelukunnan kokous. Kokoukseen liittyi Inkeri-juhla Lahdessa.
Teologisten asiain yksikön edustajat osallistuivat Inkerin kirkon pappien synodaalikokoukseen toukokuussa. Osallistuminen poiki syksyllä käynnistetyn, projektityönä laadittavan raportin laatimisen Inkerin kirkon nykytilanteesta ja strategisesta
suunnasta sekä sen kansainvälisten yhteyksien kokonaisuudesta. Raportti palvelee
osaltaan ystävyysseurakuntatyön koordinointia ja kehittämistä.
Elokuussa järjestettiin Kirkon kansainvälisen työn seminaari, jonka keskeisenä
tavoitteena oli edistää tiedonkulkua ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Seminaaria varten koottiin tiedot Kirkkohallituksen kaikkien osastojen ja erillisyksiköiden kansainvälisistä yhteyksistä. Vuosittainen Kirkkohallituksen, Suomen vapaakristillisen neuvoston ja Frikyrklig samverkanin tapaaminen järjestettiin Turussa
arkkipiispan isännöimänä.
Syyskuussa järjestettiin yhteistyössä Rooman Pyhän ristin yliopiston ja suomalaisten teologisten osastojen kanssa seminaari suomalaisen Luther-tutkimuksen
ekumeenisesta merkityksestä. Syyskuussa aloitettiin myös valmistelut Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa käytävästä teologisesta dialogista ja sen yhteydessä vietettävästä dialogin 50-vuotisjuhlasta. Patriarkka Kirillin Suomen-vierailun varmistuttua aloitettiin vierailua koskevat valmistelut. Euroopan kirkkojen konferenssin
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ensimmäinen ekumeenisten sihteerien kokous järjestettiin Suomessa ortodoksisen
kirkon leirikeskuksessa Lopella. Ulkoasiain osasto osallistui myös Suomen Ekumeenisen Neuvoston kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien koulutusohjelman toteuttamiseen.
Lokakuussa järjestettiin Porvoon kirkkoyhteisön kirkonjohtajien kokous Portugalin Portossa. Lokakuussa julkistettiin myös Reseptio 2/2019, jonka teemana oli
Itäisen Euroopan kirkot 30 vuotta sosialismin jälkeen. Kuun lopulla järjestettiin
yhteistyössä Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Studium Catholicumin kanssa
Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 20 vuotta ‑seminaari.
Syksyllä ja keväällä kokoontuivat myös kahdenväliset neuvottelukunnat Vapaakirkon ja Suomen helluntaiherätyksen kanssa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista kirkkojen elämässä, suomalaisessa yhteiskunnassa ja ekumeniassa.
Järjestettiin myös vuositapaaminen Suomen metodistien kanssa. Marraskuussa
järjestettiin ekumeenisen teologian iltapäivä jumalanpalveluselämään liittyvistä
ekumeenisista kysymyksistä yhteistyössä eri teologisten osastojen ja toiminnallisen osaston kanssa.
Oppilaitosyhteistyötä tehtiin eri yliopistojen teologisten tiedekuntien/osastojen
sekä muiden oppilaitosten kanssa. Tämä tarkoitti etenkin stipendien välittämistä
ja oppimateriaalin tuottamista, yhteistyötä ekumeenisen koulutuksen kehittämisessä sekä muuta opintojen tukemista, ekumeenisten seminaarien järjestämistä ja
julkaisuyhteistyötä. Seminaareissa olivat esillä luterilais-katolinen dialogiraportti
Kasvavaa yhteyttä, Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 20 vuotta sekä ekumeeninen vuorovaikutus jumalanpalveluselämän kehittämisessä. Tärkeitä peruskanavia ekumeenisessa tiedonjakamisessa olivat Reseptio-lehti ja verkostoyhteistyö
ekumeenisten asiain toimikunnan kautta suorien oppilaitos- ja opiskelijakontaktien lisäksi.
Yhteistyö Suomen Ekumeenisen Neuvoston kanssa oli tiivistä sekä hallinnollisissa asioissa että sisältökysymyksissä. Yhteistyötä tehtiin esimerkiksi KETKOkoulutuksen ja seminaarien muodossa. Kasteeseen liittyvä tematiikka oli esillä
Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkilausumassa, joka käsitteli kasteen arvoa eri
kirkkokuntien näkökulmasta. Teemaa käsiteltiin myös Kirkonkellossa julkaistussa
kirjoituksessa sekä blogikirjoituksessa. Teologisten asiain yksikkö hoiti myös kansainvälisen luterilais-katolisen ykseyskomission kastetta kasvavan yhteyden perustana käsittelevän raportin suomentamista.
Syksyllä käynnistettiin kartoitus ekumeenisen koulutuksen kehittämisestä kirkossa. Facebook-sivu Ekumenia ja teologia kokosi kävijöitä paitsi teologien ja
kirkon työntekijöiden parista myös laajemmin ekumeniasta kiinnostuneista niin
luterilaisesta kirkosta kuin muistakin kirkkokunnista. Sivusta tykänneiden ja samalla kävijöiden määrä on tasaisesti kasvanut.
Kirkon ulkosuomalaistyötä tehdään verkostossa, joka ulottuu noin 40 maahan.
Toimintaa koordinoidaan ja osin myös johdetaan Kirkkohallituksen ulkoasiain
osaston ulkosuomalaistyön yksiköstä. Normaalin vuotuisen perustoiminnan ja
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tuloskortissa mainittujen asioiden lisäksi yksikön toiminnasta vuonna 2019 voidaan nostaa esiin seuraavat neljä asiaa.
Suomen Merimieskirkon kanssa aloitettiin neuvotteluprosessi yhteistyön tiivistämisestä. Tavoitteena on selvittää mahdollisuutta siirtää kirkon ulkosuomalaistyön
kotimaassa tapahtuva operatiivinen johtaminen, koordinointi ja viestintä Suomen
Merimieskirkon hoidettavaksi.
Yksikön johtajan aloitteesta käynnistettiin neuvottelut laajan ulkosuomalaisuutta
käsittelevän tutkimushankkeen toteuttamiseksi. Hanketta suunniteltiin verkostotyöryhmässä, jossa oli edustaja opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Siirtolaisuusinstituutista,
Suomi-Seurasta, Kansanvalistusseurasta ja Suomen Merimieskirkosta sekä Kirkon
tutkimuskeskuksesta. Työryhmä kokoontui neljä kertaa ja lopputuloksena syntyi hanke, jossa Siirtolaisuusinstituutti palkkaa vuodeksi (3/2020–2/2021) tutkijan, jonka
päätehtävänä on toteuttaa ko. tutkimus. Hanketta valmistellut verkostotyöryhmä
toimii tutkimuksen ohjausryhmänä ja kukin taustataho myös rahoittaa hanketta.
Viestinnän erikoishankkeena käynnistettiin ”Tubehanke”, jossa Pastorific-nimellä tunnettu ja hyvin runsaasti seurattu ”Tubepappi” Jussi Koski vierailee neljässä ulkosuomalaisseurakunnassa ja tekee niistä kanavalleen jutut. Vuoden 2019
puolella valmistuivat Tukholmaan ja Bangkokiin liittyvät jutut, ja vuonna 2020
vuorossa ovat Hampuri ja Aurinkorannikko.
Tutkintoa ulkomailla tekevien suomalaisten määrä on kaksinkertaistunut kuluneella vuosikymmenellä ja on tällä hetkellä noin 10 000. Lisäksi lähes sama
määrä opiskelijoita on vuosittain ns. Erasmus-vaihdossa. Kirkon ulkosuomalaistyön strategiassa linjataan, että ”etsimme yhteyttä erityisesti heihin, joiden yhteys
kirkkoon on vähäistä”. Monet opiskelijat kuuluvat tähän ryhmään. Sen vuoksi
käynnistimme loppuvuodesta yhteistyön kirkon oppilaitostyöstä vastaavien kanssa.
Tavoitteena on vahvistaa ulkosuomalaistyössä eri maissa toimivien osaamista ja
valmiuksia toimia ulkomailla opiskelevien suomalaisten parissa.
Kirkon lähetystyön keskus piti toiminnassaan esillä piispainkokouksen hyväksymää kirkon lähetyksen peruslinjausta ”Yhteinen todistus” ja sen painopisteitä. Ohjauskeskusteluissa tarkasteltiin kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun
toimintaa ja perussopimuksen toteutumista. Lähetysjärjestöjen kanssa käytyjen
keskustelujen tulokset esitettiin piispainkokoukselle. Kirkon lähetystyön keskus
toimitti vuosittaisen lähetyskannatuksen ja seurakuntien lähetystyölle suuntaamien
varojen tilastot.
Kirkon lähetystyön keskuksen työntekijät olivat jäseninä yli 20 kotimaisessa ja
kansainvälisessä työryhmässä tai toimikunnassa. Kirkon lähetystyön keskus osallistui Kirkkojen maailmanneuvoston maailmanlähetyksen komission kokoukseen
Helsingissä toukokuussa ja mm. Suomen Lähetysseuran järjestämään ulkomaisten
kumppaneiden neuvotteluun.
Koulutustoiminnan muotoja olivat kotimaan henkilöstön ja lähetystyöntekijöiden erityiskoulutus, pastoraalikursseilla, korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa
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tapahtunut opetus sekä lähetysjärjestöjen eri kohderyhmille suunnattu koulutus.
Lähetystyöhön valmentavan koulutuksen ydinosaamisen periaatteet hyväksyttiin.
Lisäksi lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan kelpoisuusvaatimuksiin saatiin
muutos, jossa lisättiin vaatimus kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutuksen
suorittamisesta ei-kirkollisen perustutkinnon suorittaneille.
Kirkon lähetystyön keskuksen järjestämissä symposiumeissa ja muissa tapahtumissa käsiteltiin kokonaisvaltaisen lähetyksen, evankelioimisen, kontekstuaalisuuden, missionaarisen opetuslapseuden, vaikuttamistyön, oikeudenmukaisuuden
ja turvapaikanhakijoiden kysymyksiä. Kirkon lähetystyön toimikunta selvitti kysymyksiä, jotka liittyivät seurakunnan ja lähetysjärjestön välisiin yhteistyösopimuksiin (nimikkosopimus) lähetystyöntekijän palkkaamiseksi kotimaan työhön.
Uskot-foorumin toiminta vakiintui täysipäiväisen toiminnanjohtajan myötä.
Uskontojen ja erilaisten katsomusten kohtaamisen kysymykset olivat esillä mm.
Kirkkopäivillä, Tieteen päivillä ja kirkon kansainvälisen työn neuvottelupäivillä.
Helmikuussa vietettävä Uskontojen ja katsomusten Yhteisymmärrysviikko sai laajaa
näkyvyyttä eri puolilla Suomea. Kertomusvuoden aikana toteutettiin erityiskoulutuskurssi ”Muuttuva uskonnollisuus ja uskontojen kohtaaminen”.
Viron ja Namibian evankelis-luterilaisten kirkkojen kanssa yhteistyötä tekevien
suomalaisten järjestöjen kanssa käytiin säännölliset neuvottelut. Uusi kiinankielisen
kirkollisen työn yhteistyöverkosto perustettiin. Suomen Lähetysneuvosto, johon
kuuluvat mm. kirkon kaikki lähetysjärjestöt ja kirkon lähetystyön keskus, palasi
Kirkkojen maailmanneuvoston maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komission liitännäisjäseneksi. Suomen Lähetysneuvosto on laaja-alainen ekumeeninen
työelin, joka täytti 100 vuotta.
Kirkkomme Lähetys -lehti siirtyi verkkoon. Kirkon kotisivuilla päivitettiin aktiivisesti kirkon missioon ja uskontojen kohtaamiseen liittyviä osioita. Yhteistyötä
tehtiin runsaasti kirkon viestinnän kanssa. Symposiumien esitelmät on julkaistu
Youtubessa Kirkon ulkoasiain osaston kanavalla. Työntekijät julkaisivat säännöllisesti kolumneja ja blogeja eri sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa.
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4.7.1 Teologiset asiat
TULOSKORTTI

Ulkoasiain osasto / Teologiset asiat (TAY)
Keinot
Pidämme luentoja, muu oppilaitosyhteistyö,
välitämme stipendejä ja tuotamme oppimateriaalia, solmimme kontakteja uusiin yhteistyökumppaneihin ja etsimme uusia toimintamalleja stipendivaihdossa.

Tehtäväalue
Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Tavoite
1) Ekumeeninen tietoisuus
vahvistuu kirkollisen alan
opiskelijoiden parissa

Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja
tukeminen

2) Seurakuntien aktiivisuus
ekumeenisina toimijoina
lisääntyy.

Koko kirkon yhteiset
tehtävät

3) Ystävyysseurakuntatyön
Pidämme esillä Kohtaava ystävyysseurakuntakoordinointi ja kehittäminen. työ -visiota, kehitämme verkostoyhteistyötä,
järjestämme Kirkkopäivillä ystävyysseurakuntatyöhön liittyvän ohjelman.
4) Kirkot lähentyvät toisiaan. Järjestämme teologisen dialogitapaamisen yhteistyössä Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa,
edistämme luterilais-katolisen dialogiraportin
reseptiota seminaarein, ekumeenisen koulutuksen kautta, artikkelein jne. sekä osallistumme Porvoon kirkkoyhteisön, EKK:n, LML:n ja
KMN:n ekumeenis-teologiseen työskentelyyn,
järjestämme Kirkkopäivillä ekumeniaan liittyvän
ohjelman.
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Teemme hiippakuntayhteistyötä, järjestämme
koulutusta ja edistämme yliopistoyhteyksiä,
tuemme opiskelijoita ja kirkon työntekijöiden täydennys- ja jatkokoulutusta teologisin
stipendein, tuotamme materiaalia kotisivuille ja
kohdistamme viestintää paikallisseurakuntiin.

Avainmittarit
Uudet kontaktit ja uusien toimintamuotojen arvioitu onnistuminen
sekä stipendihakemusten määrä
aiempiin vuosiin verrattuna.

Osallistujien määrä koulutuksissa,
stipendiaatit keskeisissä kohteissa,
käyntikerrat verkkosivuilla, seurakuntien ekumeeniset tilaisuudet
aiempiin vuosiin verrattuna.

Kirkkopäivien tilaisuuden osallistujamäärä ja palaute, suljetun FB-ryhmän
kasvu ja keskustelun vilkkaus.
Suhteiden vahvistuminen Venäjän ortodoksiseen kirkkoon, kansainvälisen
luterilais-katolisen dialogin kirkosta,
eukaristiasta ja virasta edistyminen, tietoisuuden vahvistuminen
suomalaisen Luther-tutkimuksen
ekumeenisesta merkityksestä erityisesti luterilais-katolisissa suhteissa,
Nikean uskontunnustuksen aseman
vahvistuminen yhteisenä ekumeenisena tunnustuksena.

Arvio

TULOSKORTTI
KKH – 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.
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.

Ulkoasiain osasto / Teologiset asiat (TAY)

5) Positiivisen uskonnonvapauden näkökulman nostaminen aiempaa vahvemmin
esille kirkkojenvälisessä
yhteistyössä.

Käsittelemme uskonnonvapauden aihepiiriä
kirkkojenvälisissä oppikeskusteluissa sekä
muussa kirkkojenvälisessä yhteydenpidossa
kotimaassa ja kansainvälisesti, teemme yhteistyötä SEN:n kautta, kirjoitamme artikkeleita,
blogeja ja vaikutamme somen kautta.

Uskonnonvapausaiheen käsittelyn näkyminen oppikeskustelujen
teemoissa ja tulosten viestinnässä,
julkaistuissa artikkeleissa, some-viestinnässä ja kumppaniyhteistyössä.

6) Kasteen aseman vahvistaminen suomalaisten
perheiden elämässä.

Osallistumme LML:n eurooppalaiseen projektiin sekularismin kohtaamisesta, pidämme esillä
kasteesta käytyjä ekumeenisia keskusteluita artikkelein ja koulutuksessa, tuemme ekumeenisia perheitä yhteistyössä SEN:n kanssa.

LML:n eurooppalaisen projektin sekularismin kohtaamisesta toteutuminen ja vaikutus Suomessa, yhteistyön
määrä SEN:n piirissä, aiheen esillä
pitäminen ekumeenisessa koulutuksessa, artikkeleissa ja muussa yksikön
viestinnässä.

7) Suomi kantaa nykyistä
Kohdistamme vaikuttamistyötä SEN:n sekä kan- Julkaistut kannanotot ja muut
suurempaa vastuuta globaa- sainvälisten kirkkoliittojen kautta yhteistyössä
toimenpiteet, köyhyyden teeman
lin köyhyyden vähentämiKUA:n ja kirkon lähetysjärjestöjen kanssa.
näkyvyys kirkkoliittojen työssä.
sestä.
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Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Oppilaitosyhteistyötä on tehty eri yliopistojen teologisten tiedekuntien/osastojen sekä myös muiden oppilaitosten kanssa. Tämä on tarkoittanut etenkin
stipendien välittämistä ja oppimateriaalin tuottamista, yhteistyötä ekumeenisen koulutuksen kehittämisessä sekä muuta opintojen tukemista, ekumeenisten seminaarien järjestämistä ja julkaisuyhteistyötä. Kuluneena vuonna
seminaareissa olivat esillä luterilais-katolinen dialogiraportti Kasvavaa yhteyttä, Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 20 vuotta sekä ekumeeninen
vuorovaikutus jumalanpalveluselämän kehittämisessä. Tärkeitä peruskanavia
ekumeenisessa tiedonjakamisessa ovat edelleen Reseptio-lehti ja verkostoyhteistyö ekumeenisten asiain toimikunnan kautta suorien oppilaitos- ja opiskelijakontaktien lisäksi. Yhteistyötä Suomen Ekumeenisen Neuvoston kanssa
on tehty esimerkiksi KETKO-koulutuksen ja seminaarien muodossa.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
2) Osa stipendivaroista on jyvitetty hiippakuntien ja sitä kautta seurakuntien
kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan kehittämistä varten. Aiempaa useampi hiippakunta on tarttunut mahdollisuuteen anoa rahaa kansainvälistä
projektia varten. Syksyllä käynnistettiin kartoitus ekumeenisen koulutuksen
kehittämisestä kirkossa. Nikean uskontunnustuksen ekumeenisen sanamuodon hyväksyminen loi mahdollisuuksia yhteyksien kehittämiseen ortodoksien
kanssa paikallisessa ekumeniassa. Facebook-sivu Ekumenia ja teologia kokoaa
kävijöitä paitsi teologien ja kirkon työntekijöiden parista myös laajemmin
ekumeniasta kiinnostuneita niin luterilaisesta kirkosta kuin muistakin kirkkokunnista. Sivusta tykänneiden ja samalla kävijöiden määrä on tasaisesti
kasvanut.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
3) Toukokuussa järjestettiin Jyväskylän kirkkopäivillä ystävyysseurakuntatyötapahtuma, jossa olivat läsnä keskustelemassa piispat niistä lähialueiden luterilaisista kirkoista, joiden kanssa on eniten ystävyysseurakuntasuhteita: Virosta,
Inkeristä ja Unkarista. Ystävyysseurakuntatyön Facebook-ryhmä keräsi lisää
jäseniä. Teologisten asiain yksikön osallistuminen Inkerin kirkon papiston
synodaalikokoukseen poiki syksyllä käynnistetyn, projektityönä laadittavan
raportin laatimisen Inkerin kirkon nykytilanteesta ja strategisesta suunnasta
sekä sen kansainvälisten yhteyksien kokonaisuudesta. Raportti palvelee osaltaan ystävyysseurakuntatyön koordinointia ja kehittämistä.
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4) Yhteistyöryhmä Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa teki esityksen teologisen
dialogin jatkamisesta kirkkojemme välillä toukokuussa 2020. Kirkkojen
johtajat hyväksyivät tämän, ja kirkot nimesivät valtuuskunnat oppikeskusteluihin, joiden yhteydessä vietetään dialogin 50-vuotisjuhlaa. Suhteiden
kehittymisestä suotuisaan suuntaan Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa ilmensi myös se, että patriarkka Kirill otti vastaan kutsun vierailla maassamme
kolmen kirkon vieraana toukokuussa 2020. Luterilais-katolista dialogiraporttia Kasvavaa yhteyttä. Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta käsiteltiin
Suomessa järjestetyssä sekä Roomassa Centro pro unionessa järjestetyssä kansainvälisessä seminaarissa. Seminaarien sato julkaistiin Reseptiossa 1/2019.
Porvoon kirkkoyhteisö piti kirkonjohtajien kokouksen Portossa teemana
”kirkot julkisessa tilassa”. Kirkkomme sai edustajat Euroopan kirkkojen
konferenssin referenssiryhmiin esitetyssä laajuudessa. Luterilaisen maailmanliiton ekumeeninen työskentely eli kuluneena vuonna siirtymävaihetta,
koska ekumeenisista asioista vastaava LML:n apulaispääsihteeri Dirk Lange
nimettiin vasta loppuvuodesta virkaan.
KKH – strategiset painopisteet
5) Uskonnonvapauden teema oli esillä eri näkökulmista esimerkiksi Suomen
Ekumeenisen Neuvoston toiminnassa, kolmikantatapaamisessa Kirkkohallituksen, Suomen vapaakristillisen neuvoston ja Frikyrklig samverkanin kesken
sekä neuvottelukunnassa Suomen Vapaakirkon kanssa. Käsittelimme asiaa
lisäksi kahdessa blogissa. Lisäksi Ekumenia ja teologia -sivulla jaoimme aihepiiriä käsitteleviä julkaisuja. Piispojen kannanotto loppusyksystä vahvisti
kokonaisuutta olennaisesti.
6) Integroimme Kirkkohallituksen kaste ja kummius -projektin vastuuhenkilöt
Luterilaisen maailmanliiton kirkkoja muutoksessa käsittelevään projektiin,
jossa ensimmäisen vaiheen teemana on vastaaminen kasteiden määrän vähenemiseen pohjoismaisissa kansankirkoissa. Suomen Ekumeeninen Neuvosto
valmisteli kasteen arvoa eri kirkkokuntien näkökulmasta esiin tuovan julkilausuman. Teemaa käsiteltiin myös esimerkiksi Kirkonkellossa julkaistussa
kirjoituksessa sekä yhdessä blogissa. Teologisten asiain yksikkö hoiti myös
kansainvälisen luterilais-katolisen ykseyskomission kastetta kasvavan yhteyden
perustana käsittelevän raportin suomentamista.
7) Kirkon ulkomaanapu sekä kehitysyhteistyövaroista osansa saavat kirkon lähetysjärjestöt lievittävät omalla toiminnallaan köyhyyttä. Kirkon Ulkomaanavun
toimeentulotyön tavoitteena on vähentää köyhyyttä edistämällä kestävää taloudellista kehitystä, josta pääsevät osalliseksi myös eri tavoin marginaalissa
olevat ihmiset. Luterilainen maailmanliitto on käynnistänyt ekumeenisen
hankkeen ”Waking the Giant” (Jättiläisen herättäminen). Se tähtää kirkkojen kapasiteetin rakentamiseen tehokkaasti YK:n 2030 kestävän kehityksen
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tavoitteiden saavuttamiseksi. Globaalilla tasolla aloite tarjoaa kirkoille ja kirkollisille toimijoille työkaluja ja koulutusta suunnata olemassa oleva työnsä
kohti kestävän kehityksen tavoitteita. Kansallisella tasolla kirkot ja ekumeeniset
kumppanit laativat toimeenpanomekanismeja olemassa olevan työn sitomiseksi kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä suunnittelevat yhdessä toimintaa
ja vaikuttamistyötä. Suomesta hankkeen piirissä ovat kirkollisista toimijoista
erityisesti Kirkon ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura.
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4.7.2 Kirkon ulkosuomalaistyö
TULOSKORTTI 2019

Ulkoasiain osasto / Kirkon ulkosuomalaistyö (KUST)
Tehtäväalue
Tavoite
Keinot
Edunvalvonta ja vaikut- 1) Kirkon ulkosuomalaistyön kokonai- Kartoitamme keskusrahastovarojen ja seurataminen
suuden resurssoinnin selkiyttäminen. kuntien suoran budjettituen ja kolehtituottojen käytön jakautumisen ulkosuomalaistyön
eri toimijoiden kesken. Kartoituksen pohjalta
käydään strateginen prosessi KUSTissa, sen
neuvottelukunnassa ja kirkkohallituksessa.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja
tukeminen

2) Seurakunnissa Suomessa tiedostetaan ”Poissa olevan väestön” merkitys jäsenpidon kannalta ja aloitetaan
yhteydenpito tähän segmenttiin.

Koko kirkon yhteiset
tehtävät

3) Ulkosuomalaistyö tunnetaan paTarjoamme suurten seurakuntayhtymien
remmin suomalaisissa seurakunnissa. johtaville viranhaltijoille opintomatkaa Yhdysvaltoihin.

Jatkamme Kirjurin poissa olevaan väestöön
liittyvän työkalun käyttöönoton markkinointia
ja vakiinnutamme sen pohjalta syntyneitä
käytäntöjä seurakunnissa.

Avainmittarit
Strategisen prosessin perusteella tehtävät johtopäätökset
rahoituksen tulevaisuudesta
keskipitkällä aikavälillä.

Arvio

5-10 suurta seurakuntayhtymää
on ottanut työkalun käyttöönsä.

Opintomatka toteutunut.
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Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Päädyttiin käynnistämään täysistunnon hyväksymänä yhteistyöneuvottelut
Suomen Merimieskirkon kanssa ulkosuomalaistyön operatiivisen vastuun
siirtämisestä Merimieskirkolle vuoteen 2025 mennessä.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
2) Toteutettu pilottina Kirjurin työkalua hyödyntävä paluumuuttajien vertaistukiryhmä ja markkinoitu sitä suurille seurakuntayhtymille. Työkalu käytössä
ainakin seitsemässä seurakuntayhtymässä.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
3) Opintomatka toteutunut, osallistujina 16 kirkkoherraa eri puolelta Suomea.
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4.7.3 Kirkon lähetystyön keskus
TULOSKORTTI 2019

Ulkoasiain osasto / Kirkon lähetystyön keskus (KLK)

Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Edunvalvonta ja
vaikuttaminen

Vahvistamme sidosryh- Koulutamme ja osallistumme
mien ja avainhenkilöiaktiivisesti sidosryhmiemme
den ymmärrystä kirkosta toimintaan ja koulutukseen.
ja sen missiosta.

Avainmittarit

Arvio

Järjestetty kolme kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutuskurssia kotimaan henkilöstölle ja lähetystyön tehtäviin valmennettaville. Palaute ja havainnot kolmelta pastoraalikurssi 6:lta.
Osallistuttu kouluttajina hiippakuntien ja lähetysjärjestöjen
koulutustapahtumiin.
Osallistumme lähetystä ja kan- Julkaistu vähintään kaksi artikkelia kansainvälisissä julkaisuissa.
sainvälistä vastuuta koskevaan Haastattelut, puheenvuorot, esitelmät, alustukset, luennot.
keskusteluun eri medioissa.
Missiologiset ja muut konferenssit, lähetystä käsittelevät kokoukset, seminaarit, neuvottelupäivät, kurssit.
Vahvistamme avainhenkilöiden Kirkon lähetystyön toimikunta perehtynyt kaikkien kirkon
osaamista.
lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun toimintaan ja edistänyt niiden keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä piispainkokouksen ja kirkkohallituksen kanssa.

Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja
tukeminen

Kirkon yhteistä lähetystehtävää koskevan
tiedon ja tietoisuuden
lisääminen, erityisesti
uusien luottamushenkilöiden päätöksenteon
tueksi.

Julkaisemme kirkon lähetystehtävään liittyvää tietoa
kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden saataville
ja järjestämme seminaareja ja
koulutustilaisuuksia.
Tuemme hiippakuntien
kansainvälistä työntekijävaihtoa yhteistyössä järjestöjen
kanssa.

Toimittu kouluttajina hiippakuntien ja srk:ien koulutustapahtumissa. Järjestetty järjestöjen vapaaehtoisille seminaari.
Kirkkomme Lähetys -lehti. Koottu kirkon lähetystyöhön liittyvät
vuositilastot ja viestitty niistä. Valmistettu srk:ien luottamushenkilöille ja työntekijöille koulutusaineistoa kirkon missiosta.
Työntekijävaihto käynnistynyt. Suunnitelma kumppanien
työntekijöiden vastaanottamisesta valmistunut. Järjestetty
seminaari vaihto-ohjelmiin osallistuneille ja niitä järjestäville.
KLK:lla globaalin etelän kirkon työntekijä/opiskelija, joka tutustunut myös srk:ien toimintaan.
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TULOSKORTTI 2019

Ulkoasiain osasto / Kirkon lähetystyön keskus (KLK)

Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Avainmittarit

Koko kirkon yhteiset
tehtävät

Kirkko on missionaalinen
ja sen seurakunnat elävät ja toimivat missionaarisesti.

Tuemme seurakuntien identiteettiä lähetystyön subjektina,
ja järjestöjen identiteettiä seurakuntien palvelujärjestöinä.
Syvennämme yhteistyötä ja
luottamusta kirkon perussopimuksen solmineiden järjestöjen kanssa ja niiden välillä.

Kirkon intra ja ”evlpro” sisältö on ajantasaista ja tavoitetta
tukeva.

KKH – strategiset
painopisteet
Rakastamme lähimmäistä
Arvostamme jäsenyyttä
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Arvio

Säännölliset tapaamiset järjestöjen avainhenkilöiden kanssa.
Ohjauskeskustelut käyty järjestöjen kanssa ja niistä raportoitu.
Osallistuttu Suomen lähetysneuvoston ekumeenisen 100-vuotisjuhlan toteuttamiseen.

Lähetyksen ja uskontojen välisen vuoropuhelun yhteyden vahvistaminen.
Tavoite

Koulutamme uskontojen missi- Toteutettu erityiskoulutuksen moduuli. Toteutettu aiheeseen
onaariseen kohtaamiseen.
liittyvää sisältöä kolmella pastoraalikurssilla 6. Kirkon intran ja
”evlpron” uskontojen kohtaamista koskeva materiaali ajankohtaista.
Keinot
Avainmittarit
Arvio

Heikoimmassa asemassa
olevien puolesta tehtävän työn edistäminen.
Vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkon
missiossa.

Muistutamme sidosryhmiä
erityisesti globaalin etelän
ihmisten elinolosuhteista.
Syvennämme
seurakuntalaisten
mahdollisuuksia elää
todeksi kristityn kutsumusta
tämän päivän Suomessa;
pidämme tätä esillä kaikessa
toiminnassamme.

Jatkokehitetty yhteyksiä erityisesti sähköisiin
viestintävälineisiin näissä kysymyksissä.
Oltu aktiivisesti mukana eri toimijoiden järjestämissä
tapahtumissa, joiden avulla lisätty ja vahvistettu
seurakuntalaisten sitoutumista yhteiseen todistustehtävään
peruslinjauksen mukaisesti monikulttuurisessa ja
-uskontoisessa yhteiskunnassa.

Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Tuloskorttiin ei arviomme mukaan tullut yhtään punaista väriä. Tavoitteista (10
kpl) kahdeksan toteutui hyvin tai erinomaisesti. Kahdessa tavoitteessa ei täysin
päästy toivottuun tulokseen.
Keltainen merkintä tuli seuraaviin kahteen tavoitteeseen ja niiden keinoihin:
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
Tavoite: Kirkon yhteistä lähetystehtävää koskevan tiedon ja tietoisuuden lisääminen, erityisesti luottamushenkilöiden päätöksenteon tueksi.
Keino: Kansainvälinen työntekijävaihto: keskustelut hiippakuntien ja järjestöjen kanssa.
Arvio: Suunnitelma kumppanien työntekijävaihdosta käynnistyi, mutta toteutus jäi vielä kesken. KLK:lle ei saatu etelän kirkon työntekijää/opiskelijaa, joka
olisi tutustunut myös seurakuntien toimintaan.
KKH – strategiset painopisteet
Tavoite: Heikoimmassa asemassa olevien puolesta tehtävän työn edistäminen
Keino: Muistutamme sidosryhmiä erityisesti globaalin etelän ihmisten elinolosuhteista.
Arvio: Panostus sähköisiin viestintämuotoihin ja sosiaaliseen mediaan oli merkittävää, mutta se ei keskittynyt riittävästi heikoimmassa asemassa olevien puolesta
tehtävään työhön.
Muu toiminta
Kirkon lähetystyön keskuksen toimintavuoteen kuului entiseen tapaan kirkkojen lähetystoimintaa koskevien monien kansainvälisten ja kotimaisten haasteiden
kohtaaminen ja niiden työstäminen. Toiminnan pääkorostuksena oli mission
hahmottaminen kirkon perustehtävänä. Uskontojen kohtaamisen liittyvät kysymykset ja uudet yhteistyömahdollisuudet työllistivät Kirkon lähetystyön keskusta
aikaisempaa enemmän. Toiminnan apuna käytettiin vuosikelloa.
Henkilöstöä oli lähes koko toimintavuoden ajan neljä viran- ja tehtävänhaltijaa.
Siksi ennalta asetetut toiminnan tavoitteet saavutettiin varsin hyvin. Yhteistyön
muodot vahvistuivat Kirkkohallituksen eri osastojen ja yksiköiden kanssa. Kirkon
lähetystyön keskuksen työntekijät olivat jäseninä yhteensä yli 20 kotimaisessa ja
kansainvälisessä työryhmässä tai toimikunnassa.
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Toiminnan keskeisiä tapahtumia
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
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Piispainkokouksen hyväksymän ja Kirkkohallituksen vahvistaman kirkon
lähetyksen peruslinjauksen ”Yhteinen todistus” ja sen painopisteiden esille
tuominen kaikessa toiminnassa.
Kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa solmittuja perussopimuksia ja niiden toteutumista tarkasteltiin ohjauskeskusteluissa ja niiden
tuloksia esiteltiin piispainkokouksessa.
Osallistuminen Kirkkojen maailmanneuvoston maailmanlähetyksen komission kokoukseen Helsingissä toukokuussa ja mm. Suomen Lähetysseuran
järjestämään ulkomaisten kumppaneiden neuvotteluun Jyväskylässä.
Uskot-foorumin toiminta on vakiintunut varsin aktiiviselle tasolle uuden,
täysipäiväisen toiminnanjohtajan myötä. Uskontojen ja erilaisten katsomusten kohtaamisen kysymykset ovat olleet esillä mm. Kirkkopäivillä, Tieteen
päivillä ja kirkon kansainvälisen työn neuvottelupäivillä. Helmikuussa vietettävä Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikko on saanut aiempaa
laajempaa näkyvyyttä eri puolilla Suomea. Erityiskoulutuskurssi ”Muuttuva
uskonnollisuus ja uskontojen kohtaaminen” toteutui lähiopetuksena muutaman vuoden tauon jälkeen
Piispainkokoukselle valmisteltavaa ”Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen”
-asiakirjaa on valmisteltu koko vuosi. Se hyväksyttäneen syksyllä 2020.
Koulutuksen eri muodot: kotimaan henkilöstön ja lähetystyöntekijöiden erityiskoulutus, pastoraalikursseilla, korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa
tapahtuva opetus sekä lähetysjärjestöjen eri kohderyhmille suuntaama koulutus. Lähetystyöhön valmentavan koulutuksen ydinosaamisen periaatteet
hyväksyttiin. Lisäksi lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan kelpoisuusvaatimukseen saatiin muutos, jossa lisättiin vaatimus kirkon kansainvälisen työn
erityiskoulutuksen suorittamisesta ei-kirkollisen perustutkinnon suorittaneille.
Kokonaisvaltaisen lähetyksen, evankelioimisen, kontekstuaalisuuden, missionaarisen opetuslapseuden, vaikuttamistyön, oikeudenmukaisuuden ja turvapaikanhakijoiden kysymysten selvittelyä symposiumeissa ja muissa tapahtumissa.
Kirkon lähetystyön toimikunta selvitti kysymyksiä, jotka liittyivät seurakunnan ja lähetysjärjestön välisiin yhteistyösopimuksiin (nimikkosopimus) lähetystyöntekijän palkkaamiseksi kotimaan työhön.
Vierailut ja lähetystä käsittelevät esitykset hiippakunnallisissa, rovastikunnallisissa, seurakunnallisissa ja kristillisten järjestöjen tapahtumissa. Kirkon
lähetystyön keskuksen työntekijät pitivät useita esitelmiä kansainvälisissä tapahtumissa eri puolilla maailmaa.
Suomen Lähetysneuvosto, johon kuuluvat mm. kirkon kaikki lähetysjärjestöt ja kirkon lähetystyön keskus, palasi Kirkkojen maailmanneuvoston maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komission liitännäisjäseneksi. Suomen
Lähetysneuvosto on laaja-alainen ekumeeninen työelin, joka täytti 100 vuotta
toimintavuoden aikana.

•
•
•

•

Säännölliset neuvottelut käytiin Viron ja Namibian evankelis-luterilaisten
kirkkojen kanssa tekevien suomalaisten järjestöjen kanssa. Uusi kiinankielisen
kirkollisen työn yhteistyöverkosto perustettiin.
Yhteyksiä hoidettiin Luterilaiseen maailmanliittoon, Kirkkojen maailmanneuvostoon, Euroopan kirkkojen konferenssiin, Pohjoismaiseen missiologian ja
ekumeniikan instituuttiin ja useisiin ulkomaisiin lähetysjärjestöihin.
Kirkkomme Lähetys -lehti siirtyi verkkoon. Kirkon kotisivuilla päivitettiin
aktiivisesti kirkon missioon ja uskontojen kohtaamiseen liittyviä osioita. Yhteistyötä tehtiin runsaasti kirkon viestinnän kanssa. Symposiumien esitelmät
on julkaistu YouTubessa Kirkon ulkoasiain osaston kanavalla. Jatkossa haasteena tulee olemaan julkaisujen tekstitys. Työntekijät julkaisivat säännöllisesti
kolumneja ja blogeja eri sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa.
Vuosittainen lähetyskannatuksen ja seurakuntien lähetystyölle suuntaamien
varojen tilastointi ja seuraaminen. Lähetystyön kannatustilastojen ongelmiin
kuuluvat lähetysjärjestöjen koti- ja ulkomaisen työn mittaaminen.
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4.8

Kirkon viestintä (KV)

Podcast-ohjelmaa tekemässä piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen
Kuva: Aarne Ormio

Erillisyksikön perustehtävän kuvaus
Kirkon viestintä (KV) huolehtii osaltaan vastuullisesti siitä, että kirkko ja sen
sanoma vaikuttavat yhteiskunnassa. KV edistää viestinnän keinoin kirkon yhteisiä tavoitteita tukemalla kirkollista ja uskonnollista vuoropuhelua kirkossa ja
yhteiskunnassa luterilaisen arvopohjan mukaisesti sekä pitämällä uskoa, kristillisiä
ja kirkollisia näkökohtia esillä mediassa ja vuorovaikutteisissa viestimissä kirkon
kokonaisstrategian ja viestintäohjelman mukaisesti.

126

TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue
Tavoite
Edunvalvonta ja vaikuttaminen Kirkko ja sen sanoma ovat
vahvasti esillä yhteiskunnassa. Kirkon työ näkyy ja
vaikuttaa monimutkaisessa
toimintaympäristössä.

Kirkon viestintä (KV)
Keinot
Viestimme luovasti ja suunnatusti strategian mukaisesti valituille kohderyhmille.
Ylläpidämme ja kehitämme evl.fi ja
muita kirkon verkkosivustoja ja -alustoja
(erityisesti Lukkari-alusta) ja kirkon tilejä
sosiaalisen median palveluissa tavoitteena niiden tavoittavuuden kasvattaminen
(määrällisesti ja eri segmentteihin).
Teemme kohdennettua ihmiskasvoista
vaikuttamisviestintää esimerkiksi blogien,
podcastien sekä muiden nykyisten että
uusien kanavien kautta.
Tehostamme mediapalveluja ja -yhteistyötä.

Avainmittarit
Ryhmät ja ryhmäkohtaiset mittarit
määritelty.
Alustojen ja sivustojen käyttäjä- ja
ylläpitäjätyytyväisyyttä mitattu NPSarvolla. Tavoitteena, että arvo on sama
tai parempi kuin edellisenä vuonna.
Alustojen ja sivustojen tavoittavuutta
mitattu keskimääräisellä viikkotavoittavuudella. Tavoittavuuden kasvu.
Vuoden 2019 aikana kirkon viestinnän
tarvitsemat uutiskirjepalvelu, tiedotejakelujärjestelmä ja mediaseuranta
kilpailutettu.

Tarjoamme medialle kohdennetusti ajankohtaista ja luotettavaa tietoa kirkosta.
Nostamme esille kirkossa tehtävää työtä
erityisesti strategisten painopisteiden
mukaisesti.
Vahvistamme luotaus- ja analyysitoimintaa sekä lisäämme entisestään luotaus- ja
analyysitoiminnan hyödyntämistä kirkon
johtamisessa.

Myönteisesti tai neutraalisti kirkkoa
käsittelevien osumien määrä mediaanalyyseissa pysyy ennallaan tai kasvaa.
(Huom! Median luoma kuva kirkosta ei
perustu ainoastaan viestintään).
Luotaus- analyysitoiminnan resurssointi
on parantunut.

Edistämme laajapohjaista verkostoitumista kkh:ssa olemassa olevan tiedon
yhdistämisessä, analysoinnissa ja käyttämisessä
Selkeytämme asiantuntijoiden roolia ja
tiedon tuottamista luotaus ja analyysi
prosessissa

Prosesseja kehitetty ja kuukausittaiset
raportit käytössä
Yksiköiden asiantuntijat ovat sitoutuneet mukaan. Seurakuntayhtymien
kanssa toteutetut tutkimukset, niiden
tulokset ja näiden analyysi on toimijoiden käytössä.

Arvio
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TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue

Tavoite
Hengelliset sisällöt tavoittavat yhä useampia sekä
tukevat spiritualiteettia.

Kirkon viestintä (KV)
Keinot
Kehitämme evl.fi-palvelun sisältämiä hartaudellisia sisältöjä ja jaamme hartaussisältöjä erityisesti sosiaalisessa mediassa.
Kehitämme myös käyttäjätarpeen mukaisia uusia tapoja harjoittaa hengellisyyttä
esimerkiksi mobiililaitteilla.
Uudistamme hartauspuhujien koulutusta
Vaikutamme aktiivisesti hartausohjelmien sisältöjen kehittämiseen sekä teemme
yhteistyötä Ylen kanssa.

Kirkon toimintaan ja sanomaan liittyvät mielikuvat
kehittyvät myönteiseen
suuntaan.
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Avainmittarit
Uudet hartauksiin liittyvät lanseeraukset, 2−3 kpl.

Uusien radiohartauksien sekä mediajumalanpalvelusten koulutusmodulit
valmiit ja käytössä.
Hartausohjelmien kuuntelija- ja katsojamäärät kasvaneet ja saatu kanavapalaute myönteistä.
Huolehdimme siitä, että kirkon viestintä
Yhteistyöverkostojen kanssa tehdyt
on sisällöltään ja laadultaan totuudellistutkimukset ja kartoitukset otettu huota, korkealaatuista ja ajanmukaista.
mioon toiminnan kehittämisessä.
Nostamme esille strategisten painopistei- Viestintäsuunnitelmat tehty ja pantu
den mukaisesti kirkossa tehtävää työtä.
käytäntöön.
Teemme strategisesti valituille kohdeToteutetut tukitoimenpiteet ja kriisiryhmille suunnattuja kampanjoita, joilla
viestintätilanteet.
pyritään vaikuttamaan kirkkoon liittyviin
mielikuviin.
Tuemme kirkon eri toimijoiden viestintää, erityisesti kriisiviestintää.
Kirkastamme yhteisen viestinnän merKäynnistetty kirkon viestinnän yhteisten
kitystä kaikissa kirkon toiminnoissa ja
prosessien kehittäminen.
selkeytämme niitä toimintaprosesseja,
Luotu kirkkohallituksen projektimalliin
joilla vaikutetaan tavoitteellisesti mieliku- elementti, jolla viestintä otetaan osaksi
vaan kirkosta.
prosessia.

Arvio

TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen

Koko kirkon yhteiset tehtävät

Tavoite
Seurakuntien viestinnälliset valmiudet vahvistuvat
ja ammatillinen osaaminen
kehittyy

Kristinusko näkyy vahvasti
viestintätodellisuudessa ja
uskontokeskustelussa

Kirkon viestintä (KV)
Keinot
Kehitämme seurakuntien käyttöön
tarjottavaa Lukkari-alustaa. Tarjoamme
koulutuksia, vertaistukea ja valmennusta
seurakuntien viestintäosaamisen kehittämiseen.
Toimimme ja viestimme aktiivisesti sekä
monikanavaisesti kirkon työntekijäryhmissä.
Siirrämme Lotus-notes -alustalla toimivat
verkkopalvelut ajanmukaiseen ympäristöön.
Tuemme seurakuntia kriisiviestintävalmiuksien kehittämisessä ja akuuteissa
kriisiviestintätilanteissa.
Koulutamme kirkon työntekijöitä
tarjoamiemme yhteisten työkalujen
hyödyntämisessä sekä kehitämme heidän
viestinnällisiä valmiuksiaan.
Tuemme koulutuksen ja verkossa tarjolla
olevin välinein seurakuntia radiossa,
tv:ssä ja verkossa välitettävien jumalanpalvelusten sekä hartauksien toteuttamisessa.
Toimimme itse ja tuemme muita toimimaan aktiivisesti sosiaalisen median kanavissa sekä muussa mediassa. Huolehdimme hakukonenäkyvyydestä erityisesti
keskeisiä avainsanoja hyödyntäen.

Avainmittarit
Arvio
Lukkari-seurakuntien määrän kasvanut.
Toteutettu suunnitellusti Kirkon viestintäpäivät, Uusien viestijöiden päivät sekä
pastoraalikurssit.
Uusi Sakasti on otettu käyttöön
Kysely v. 2019 lopulla sekä sisäisen viestinnän toimivuudesta että tyytyväisyydestä intranetsivustoon.
Palvelut siirretty Notes-alustalta 2019
loppuun mennessä.
Toteutuneet kriisiviestinnän koulutukset ja kriisiviestintätilanteissa toteutuneiden tukitoimenpiteiden jälkiarviointi.
Toteutuneet koulutukset yhteisten
työkalujen käytöstä

Some-tavoittavuuden ja interaktioiden
määrän kasvanut.
Seurattu keskeisten sivustojen valittujen avainsanojen sijoittumista.
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TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue

Tavoite

Saavutettavuus on osa
kirkon jumalanpalveluselämää ja muuta viestintää.

Kirkon sanoma saavuttaa
myös heidät, jotka eivät
osallistu seurakuntien
toimintaan.
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Kirkon viestintä (KV)
Keinot
Avainmittarit
Toteutamme uskontojournalistisia
Toteutuneiden sisältöjen määrä.
sisältöjä olemassa oleviin ja mahdollisesti
uusiin kanaviin ja alustoihin.
Vahvistamme toimittajakontakteja. Selvitämme tarvetta ottaa käyttöön asiakastietokantarekisteri.
Pidämme huolta Lukkari-alustan
saavutettavuusleimasta. Käymme läpi
ja kehitämme myös muiden sivustojen
saavutettavuutta. Noudatamme EU:n
saavutettavuusdirektiivin vähimmäisvaatimuksia.
Käytämme ymmärrettävää ja selkeää
kieltä kaikessa viestinnässä. Osallistumme yhteisen selkokielityöryhmän
työskentelyyn.

Toimittajakontaktien määrä lisääntynyt
edelliseen vuoteen verrattuna.

Selvitämme mahdollisuuksia jäsenviestinnän järjestelmän kehittämiseksi
yhteistyössä Kirkkohallituksen muiden
toimijoiden kanssa.
Toimimme sosiaalisessa mediassa
aktiivisesti ja luomme sisältöjä, jotka kiinnostavat myös muita kuin seurakuntien
ydinjoukkoja.
Rakennamme kirkon medianäkyvyyttä
joka tavoittaa laajasti eri kohderyhmiä.
Luomme uusia ohjelma-avauksia eri
kanaville ja verkkotoimijoille.
Valmistamme rohkeita omatuotantoisia
demoja sekä pilotteja joita testataan
kohderyhmillä.

Selvitys tehty.

Saavutettavuusleima säilyy.
Ulkoiset arviot saavutettavuudesta.
EU:n saavutettavuusdirektiivin
vaatimukset huomioitu määritellyillä
sivustoilla 23.9.2019 mennessä
Kirkon selkokielisivut otettu osaksi KV:n
prosesseja.

Sosiaalisen median interaktiivisuus ja
tavoittavuus parantunut. Toimittajabarometrin tulokset 2020 ja nelivuotiskertomuksen erityiskysymykset 2020.
Uusien avauksien ja uusien toteutettujen pilottien määrä.

Arvio

TULOSKORTTI 2019
KKH – strategiset painopisteet
Nostamme kirkon sanoman
esiin:
Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä
yhteistyössä seurakuntien ja
toimijoiden kanssa monikanavaisesti.

Tavoite
Positiivisen uskonnonvapauden
näkökulma nousee julkisessa
keskustelussa esille tärkeänä
perusoikeutena ja yhteiskuntaa myönteisesti rakentavana
periaatteena.
Kirkon kehittämistoiminnan
(Kirkon kehittämispalvelut) uusi
suunta ja malli on hahmottunut.

Rakastamme lähimmäistä:
Edistämme heikoimmassa
asemassa olevien ja kes-tävän
kehityksen puolesta tehtävää
työtä kirkossa.

Suomi kantaa nykyistä suurempaa vastuuta globaalin
köyhyyden vähentämisestä.

Yhteiskunnassa käynnistetään
uusia toimenpiteitä lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.

Arvostamme jäsenyyttä:
Selvitämme keinoja helpottaa
kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkossa.

Kirkolla ja sen seurakunnilla on
energia- ja ympäristöohjelma,
jonka asettamien konkreettisten
tavoitteiden mukaan parannetaan toimitilojen energiatehokkuutta ja edistetään kestävien
energiamuotojen käyttöönottoa.
Kaste säilyttää asemansa suomalaisten perheiden elämässä.

Kirkon viestintä (KV)
Keinot
Tuotamme uskonnonvapaussisältöä evl.
fi-sivuille ja muihin kanaviin.
Korostamme uskontojen roolia yhteiskunnallisessa todellisuudessa sekä julkisessa
tilassa osana uskontojournalistisia sisältöjämme.
Teemme muutosviestintää yhteistyössä
KH:n muiden osastojen kanssa.

Mittarit
Nostettu esim. oppilaitossopimukset, varhaiskasvatustyön mallit sekä
uskonnonopetuksen julkisuuteen.
Positiiviseen uskonnonvapauteen
liittyvät ohjelmat ja sisällöt eri
kanavilla lisääntyneet.

Arvio

KV:n sisäinen ja KKH:n yhteinen
arviointi.

Teemme yhteistyötä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa globaalin köyhyyden
nostamiseksi julkisuuteen.
Nostamme näkyviin globaalin oikeudenmukaisuuteen ja uskontojen rooliin
liittyviä kysymyksiä uskonto-journalistisissa
sisällöissä.
Teemme näkyväksi syrjäytymisvaaras-sa
olevien todellisuutta hartauksien, journalististen sisältöjen ja muiden sisältöjen tasolla.

Toteutuneet yhteistyöhankkeet ja
mediassa näkyvät nostot, joissa KV
vaikuttavana tekijänä.
Huomioitu toteutuneissa ohjelmasisällöissä.

Toteutamme kohdennetun ekopaastokampanjan ja huomioimme
kirkon uuden ilmastostrategian.

Toteutetun kampanjan sisäinen
evaluointi. Viestintäsuunnitelma
toteutunut.

Osallistumme kaste- ja kummiushankkeen
suunnitteluun ja toteutamme siihen liittyviä sisältöjä.

Kaste ja kummius -teema näkynyt
eri kanavissa. Seurakuntien kanssa
toteutetut audiovisuaaliset sisällöt
(Yhteiset mittarit tulevat Kaste &
kummius-hankkeelta).

Toteutuneet ohjelma- ja muut
sisällöt.
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Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
Kirkon viestintä onnistui tavoitteissaan hyvin. Mediaseurannan koosteet vahvistavat
käsitystä, jonka mukaan kirkosta uutisoidaan valtamediassa edelleen pääsääntöisesti
neutraalisti, jopa myönteisesti. Kirkkohallituksen eri osastojen kampanjatoimintaa
on selvitetty tehokkaamman panos-tuotos- suhteen saavuttamiseksi osana viestinnän prosessien kehittämistä. Hienoisesta yleisökadosta huolimatta hartausohjelmat
ovat säilyttäneet asemansa ja ohjelma-aikoja on lisätty, joskaan spiritualiteettia
tukevat uudet ohjelma-avaukset eivät ole toteutuneet. Vaikuttamistoimintaa tehtiin
suunnitellusti hyödyntämällä monia eri kanavia, alustoja ja toimintatapoja. KV:n
rooli arkkipiispan viestinnällisenä tukena on jatkunut suunnitellusti.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
Vuonna 2019 Lukkariin liittyi 32 uutta seurakuntataloutta. Kirkolliset viestijät
kokoava vuosittainen Kirkon viestintäpäivät kasvatti jälleen osanottajamääräänsä
ja edelleen runsaat 90 prosenttia palautekyselyyn vastanneista piti tapahtumaa ammatillisesti hyödyllisenä tai erittäin hyödyllisenä. Lisäksi toteutettiin suunnitellusti
Uusien viestijöiden päivät sekä pastoraalikurssien viestintäosuudet. Uusi Sakasti on
otettu käyttöön. Notes-alustalta on siirretty kaikki palvelut uusiin ympäristöihin
määräajan umpeutuessa keväällä 2020. Kriisiviestintäkoulutukset sekä seurakunnille annettu käytännön tuki kriisitilanteissa ovat saaneet myönteistä palautetta.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
Selvitysten mukaan sosiaalisen median tavoittavuus, interaktioiden määrä, on kasvanut samalla kun toimittajakontakteja on ollut aiempaa enemmän. Verkkosivustoissa ja mm. jumalanpalvelusohjelmissa on huomioitu saavutettavuus. Uutena avauksena KV on tuottanut muutaman vuoden tauon jälkeen myös podcast-ohjelmia,
jotka ovat vakiinnuttamassa asemaansa. Myös Horisontti-ohjelman vuonna 2019
vakiintunut uusintapaikka maanantai-iltaisin on vahvistanut kirkon kuuluvuutta
julkisessa tilassa. Horisontti on edelleen maan suurimman radioyhtiön Ylen ainoa
kirkkoa, kristinuskoa, uskontoa ja elämänkatsomuksia käsittelevä viikoittainen
ajankohtaisohjelma.
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KKH:n strategiset painopisteet
KV on ollut aktiivisesti tukemassa kirkon johtoa ja välittänyt kirkon asiantuntijoiden näkemyksiä laajoissa teemallisissa aiheissa, kuten uskonnonopetus kouluissa
ja kristillisten perinteiden säilyminen koulujen juhlissa. Hyvällä yhteistyöllä eri
toimijoiden kesken on kyetty pitämään yllä selkeää positiivisen uskonnonvapauden
teemaa yhteiskunnassa. Globaalin oikeudenmukaisuuden ja vihapuheen vastustamista on pidetty esillä osaltaan huomattavaa kansainvälistä huomiota saaneen
Forgive me -emojikampanjan avulla. Suomen ev.lut. kirkon aloitteesta syntynyt
kampanja on huomioitu mm. The Guardianin, BBC World Servicen ja johtavien
kirkkoliittojen sekä kaupallisten ilmaisjulkaisujen kuten easyJetin omassa lentomatkustajille tarkoitetussa lehdessä. Kaste ja kummius -teemaa on pidetty esillä useissa
kanavissa yhteistyössä Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston ja seurakuntien
kanssa. Tarkennetulle kohderyhmälle suunnatut, kasteen merkityksellisyyttä esiin
tuovat Kaste.fi-sivut avattiin helmikuussa.
Muu toiminta
Kirkon viestinnän työskentelyä ja tulevaisuuteen kurottautumista sävytti voimakkaasti toimintavuoden aikana laadittu viestinnän suuntaa koskeva selvitys. Koko
Kirkkohallituksen toimintojen uudelleenjärjestelyjä kattava Suunta-hanke koskettaa erityisen konkreettisesti Kirkon viestintää. Se luo pohjaa uudelle työskentelytavalle ja jopa kulttuurille hiippakunnallista viestintää unohtamatta. Suuntahankkeen ohjausryhmä päätti joulukuisessa kokouksessaan jatkaa viestintäpäällikön
tekemän selvityksen pohjalta viestinnän tehostamista kirkkohallituksessa ja siten
koko ev.lut. kirkossa.
Selvityksen tavoitteena on paitsi selkeyttää myös tehostaa viestintää, sen johtamista ja käytännön toteutusta. Keskeinen lähtökohta on edelleen kirkon yhteinen
strategia viestinnän perustana ja viestinnän rooli kirkon johdon strategisena tukena. Kirkon viestintäohjelman tuoreuttaminen käynnistetään välittömästi kirkon
uuden strategian tultua hyväksytyksi syksyllä 2020.
Mikäli Kirkkohallituksen johto hyväksyy esitetyn suunnitelman, vaikuttaa se
merkittävästi KV:n nykyiseen rakenteeseen. Ohjausryhmän päätöksen mukaisesti ohjelmapalvelut siirrettäisiin kokonaisuudessaan osaksi Toiminnallista osastoa
(TO). Tällä ratkaisulla halutaan selkiyttää rakenteellisesti Kirkkohallituksen organisaatioviestintää ja eriyttää se journalistisesta sekä ohjelmatuotannosta.
Tavoitteena on luoda Kirkkohallituksen viestintään kaikkia osastoja ja toimintoja tukeva toimintamalli, jonka avulla viestintä ymmärretään aidoksi osaksi
toimintaa entistä kirkkaammin. Nykyisellään KV koetaan muusta organisaatiosta
irralliseksi toimijaksi. Lisäksi viestintää toteutetaan varsin heterogeenisesti eri puolilla Kirkkohallitusta usein toisistaan tietämättä vailla tehokasta yhteistä ohjausta
ja koordinaatiota. Jatkossa KV:n perustyö rakentuu entistä vahvemmin kirkon
ja Kirkkohallituksen eri ilmiöiden ja toimintojen pohjalta nousevien teemojen
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viestintään yhteisen suunnittelun avulla. Lisäksi koko Kirkkohallituksen viestintää
koordinoidaan aiempaa vahvemmin viestintäyksiköstä, samalla kun viestinnän
resursseja suunnataan toimimaan lähempänä muita osastoja.
Kriisiviestintätuella kysyntää
Kriisiviestinnästä on tullut yhä keskeisempi osa KV:n toimintaa. Kirkon johtoa,
Kirkkohallitusta, seurakuntia, hiippakuntia ja yhtymiä tuettiin konsultoimalla ja
käytännön toimin lukuisissa paikallisissa tai laajemmissa kriisiviestintätapauksissa
ja niiden ennakoinnissa. Kriisiviestinnän mallia jaettiin kriisiviestintäkoulutuksin
niin Kirkkohallituksen sisällä kuin koko kirkon kentässä. Kirkkohallituksen uhkatilanneviestinnässä otettiin käyttöön Hopeanuoli-tekstiviestijärjestelmä yhteistyössä
henkilöstöhallinnon kanssa.
Julkisuudessa näkyvimpiä kriisiviestintätapauksia oli keväällä julkisuuteen noussut tragedia, jossa Keskusrikospoliisin lapsiin kohdistuvan laajan seksuaalirikostutkinnan pääepäilty oli aikanaan työskennellyt yövartijana seurakunnan rippileirillä
ja ollut myös luottamushenkilönä. Yksikkö tuki seurakuntaa ja hiippakuntaa viestinnässä ja vastasi asian valtakunnallisesta viestinnästä. Onnettomuusviestinnän
prosessien tärkeys tuli esille keväällä tapahtuneessa traagisessa onnettomuudessa,
kun laskettelurippileiriläinen kuoli rinteessä tapahtuneessa onnettomuudessa Himoksella.
Uskonnonvapauteen liittyvät teemat nousivat vuoden 2019 kirkolliseen ajankohtaisviestintään useamman kerran. Päivi Räsäsen rikossyyte-epäily syksyllä nosti
teemaksi uskonnonvapauden ja sananvapauden välisen suhteen. Tämän tapaus
sai alkuvauhtia jo sydänkesällä Kirkkohallituksen päätettyä tukea taloudellisesti
Helsinki Pride -tapahtuman Avoin kaikille -teemaa. Loppuvuodesta apulaisoikeusasiamiehen linjaus Kouvolassa kirkossa pidetystä joulujuhlasta nostatti keskustelun
uskonnon asemasta koulun joulujuhlissa.
Yhteistyö muiden kirkollisten viestintätahojen kanssa jatkunut suunnitellusti
Kirkon viestintä on ollut aloitteellinen konkreettisen viestintäyhteistyön käynnistämisessä pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien, Helsingin tuomiokapitulin ja
kirkon ns. järki-sopimus -järjestöjen kanssa. Yhteiset viestinnälliset hankkeet on
pystytty toteuttamaan siitä huolimatta, että KV:ssa työskennellyt päätoiminen
kampanjapäällikkö siirtyi kesällä muihin tehtäviin. Osittain tästä, mutta myös
muista yleisistä resurssisyistä johtuen KV on käynnistänyt käytännön suunnitelmat
seurakuntavaalien viestintäkampanjan ulkoistamisesta.
KV:n kansainvälinen viestintäyhteistyö konkretisoitui KV:n järjestämässä ja
isännöimässä WACCin (World Association of Christian Communicators) ja CECin (Conference of European Churches) seminaarissa ja samalla WACCin Euroopan liittokokouksessa huhtikuussa. Laivaseminaariin Helsingin ja Tukholman
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välillä osallistui noin 80 osanottajaa ja palaute on ollut erittäin myönteistä. Kokouksesta uutisoi myös Britannian yleisradioyhtiö BBC.
Päättyneenä toimintavuonna KV on käynnistänyt niin ikään WACCin ja vastaavan roomalaiskatolisen viestintäjärjestön Signisin kanssa kansainvälisen uskonnollisiin ja elämänkatsomuksellisiin elokuviin ja muihin audio-visuaalisiin tuotantoihin keskittyvän TV-festivaalin valmistelut. KV isännöi “Belief on Screen”
-nimistä tapahtumaa kesäkuussa 2020.
Radion ja TV:n radiohartauksilla yhä laaja yleisö
Kirkon viestinnän ohjelmapalvelut-yksikkö tuotti Yleisradion (Yle) kanssa hartausohjelmia: tv-ja radiojumalanpalveluksia, radion aamu- ja iltahartauksia sekä tv:n
Pisara-ohjelmia. Lisäksi tuotettiin Yle Radio 1:lle Horisontti-ohjelmaa, joka on
journalistisesti toimitettu ohjelma. Yhteensä ohjelmapaikkoja on Ylen kanavilla
yli 1 600. Perinteisten radio- ja tv-jumalanpalvelusten lisäksi yksikkö tuotti myös
verkkoon hartaussisältöjä, niin sanottuja minuuttihartauksia.
Tv-jumalanpalvelusten ensilähetysten katsojamäärien neljä vuotta jatkunut
kasvu taittui hienoiseen laskuun. Nyt katsojia oli keskimäärin 131 400 (134 400
vuonna 2018). Toisaalta uusintalähetyksen suosio kasvoi 24 %, joten ensiesityksen
ja uusinnan yhteinen katsojamäärä saavutti uuden ennätyksen 186 100 (176 100).
Luterilaisten jumalanpalvelusten katsojamäärä oli keskimäärin 145 300 (154 700).
Suosituimpia jumalanpalveluksia ensilähetyksen perusteella olivat perinteisesti
itsenäisyyspäivä 330 273 ja joulupäivä 227 997. Riemulaulut-iskelmäkirkko, joka
toteutettiin yhteistyössä Lahden seurakuntien ja Lahden Gospelkuoron kanssa,
nousi kolmanneksi 221 402 katsojalla.
Ns. formaattijumalanpalvelukset – Nojatuolikirkko, Riemulaulut ja Reissukirkko – ovat osoittautuneet tv:n puolella tärkeiksi välineiksi tavoiteltaessa laajempaa katsojien ikäprofiilia. Yksi painopiste vuonna 2019 oli saavutettavuuden
vahvistaminen mahdollisimman monessa tv-jumalanpalveluksessa, mikä näkyi
selkokielisyydessä sekä viittomakielisenä tulkintana.
Pisara-ohjelman katsojamäärä jatkoi kasvua sekä ensiesityksen 117 100
(109 600) että uusinnan 102 800 (71 900) suhteen. Pisara-ohjelmia toteutettiin
57 kappaletta.
Radion hartausohjelmien osalta kuuntelijamäärien kehitys on ollut pääsääntöisesti hienoisessa laskussa, poikkeuksena hieman yllättäen varhaisempi aamuhartauden lähetys kello 6.15. Tämän seurauksena klo 6.15 ja 7.15. lähetysten yhteinen
kuuntelijamäärä oli 152 000 (151 000 vuonna 2018). Iltahartauden uusinta kello
23.00 on vakiinnuttanut asemansa ja kuuntelijamäärä on nyt 15 000.
Radiojumalanpalvelusten kuulijamäärän hienoinen lasku jatkui vuonna 2019.
Nyt kuuntelijamäärä oli kello 10.00 luterilaisella ohjelmapaikalla keskimäärin
152 000 kuuntelijaa (167 000 vuonna 2018) ja kello 11.00 ohjelmapaikalla, jossa vuorottelevat ortodoksit, vapaat kirkot ja seurakunnat sekä katolinen kirkko,
keskimäärin 110 000 (123 000) kuuntelijaa.
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Syksyllä 2019 päätettiin aloittaa yhteistyössä Ylen kanssa kaksivuotinen radiojumalanpalvelusten ja -hartauksien kehittämishanke, jonka yhteydessä toteutetaan
vuonna 2020 sarja kokeilujumalanpalveluksia. Vuoden 2021 puolella kehitetään
radiojumalanpalvelusten rinnalla määrätietoisesti myös radiohartauksia. Alustavasti sovittiin uudesta ohjelmapaikasta perjantai-illalle.
Journalistisesti toimitetun Horisontti-ohjelman kuuntelijamäärä laski 14,5 %.
Sunnuntain klo 12.15 lähetyksellä oli noin 76 000 kuuntelijaa (87 000 vuonna
2018), ja uusinnalla 21 000 (28 000).
Horisontti-ohjelman kolmevuotinen palkintoputki kuitenkin jatkui, kun
KOURA palkitsi Horisontin Vuoden sivistysteko -palkinnolla tammikuussa 2019.
Palkinnon saajan valitsi Gummeruksen toimitusjohtaja ja kustantaja Anna Baijars.
Palkitut ovat Horisontti-ohjelman toimittajat Anna Patronen, Samuli Suonpää ja
Ilona Turtola, Kirkon viestinnän ohjelmapäällikkö Kimmo Saares sekä Yle Radio
1:n vastaava tuottaja Anna Simojoki.
Ohjelmapalvelut palveli myös Kirkkohallituksen eri osastoja sekä muita yhteistyökumppaneita sekä ekumeenisia toimijoita toteuttamalla striimauksia erilaisista
tilaisuuksista.
Lukkarissa jo lähes kaikki seurakuntataloudet
Vuoden 2019 loppuun mennessä kaikista seurakuntatalouksista 89 % (239 seurakuntataloutta) on ottanut Lukkari-alustan käyttöönsä. Vuonna 2019 mukaan tuli
32 uutta seurakuntataloutta. Lukkari-sivustoja on julkaistu yhteensä 270. Vuoden
2019 aikana julkaistiin 38 uutta sivustoa.
Kirkon työntekijöiden intranet Sakasti/Sacrista julkaistiin keväällä 2019
(6.5.2019). Tammikuussa 2020 valmisteltiin ja lähetettiin käyttäjätyytyväisyyskysely, jonka pohjalta kehitystyötä jatketaan. Vuonna 2019 evl.fi-sivustolla oli
käyttäjiä 1 121 068, istuntoja 2 818 719 ja sivun katseluja 5 163 930. Käyttäjien
määrä kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 28 prosenttia.
Verkkopalvelut avusti Lukkari-alustalla julkaistujen seurakuntasivustojen sekä
hiippakunta- ja piispasivustojen sisältöjä saavutettavuusdirektiivin mukaisiksi. Sen
lisäksi toteutettiin 23.9.2018 jälkeen julkaistujen Kirkon viestinnän julkaisemien
sivustojen tekniset saavutettavuuskorjaukset.
Jäsenviestinnän syventävä esiselvitys tehtiin syksyllä 2019 ja loppuraportti valmistui 31.12.2019.
Sosiaalisen median interaktiivisuus ja tavoittavuus on parantunut. Kesällä 2019
lanseerattiin blogi.evl.fi-sivusto. Sivustolla vieraili ensimmäisen vuoden aikana
6 023 eri käyttäjää.
Vuoden aikana julkaistiin ensimmäiset podcastit: Jyri Komulainen ja Suhde
klinikalla. Suhde klinikalla julkaistiin aivan loppuvuodesta. Kirkko Suomessa -tilillä julkaistiin myös Ruuhkahuokauksia-podcast. Näillä kolmella podcastilla oli
yhteensä 4 239 kuuntelukertaa.
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4.9

Kirkon tutkimuskeskus (KTK)

Kirkon tutkimuskeskuksen 50-vuotisjuhlaseminaari pidettiin 13.3.2019.
Kuva: Leena Kälve

Erillisyksikön perustehtävän kuvaus
Kirkon tutkimuskeskus tekee kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan
kehittämiselle tarpeellista kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnassa
vaikuttavien erilaisten virtausten tutkimusta.
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TULOSKORTTI 2019

Kirkon tutkimuskeskus (KTK)

Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Avainmittarit

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

1) Kirkkoa ja yhteiskuntaa
koskevan tutkimustiedon viestintä yhteiskunnan eri tahoille
on tarkoituksenmukaista ja
kohdennettua.

Tehostamme tutkimustulosten
julkaisua eri foorumeilla.

Verkostoidumme aktiivisesti yhteiskunnan muiden tutkimuslaitosten kanssa.

2) Tiivistämme yhteistyötä
seurakuntien ja hiippakuntien
kanssa.

Seurakunnat ovat mukana
tutkimushankkeissa aiempaa
laajemmin.

3) Seurakunnilla on käytettävissä tutkimustuloksia ja
aineistoja oman toimintansa
kehittämiseksi.

Tiedotamme käytettävissä olevista KTK:n julkaisusarjoissa ilmestyy vähintilastoista.
tään viisi tutkimusjulkaisua.

Seurakuntien toiminnan
kehittäminen ja tukeminen
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Lisäämme tutkimustiedon helppo- Kirkon tutkimuskeskusten tilastosivut
käyttöisyyttä.
on uudistettu ja niitä päivitetään aiempaa tiheämmin.
KTK on kehittänyt uusia toimintamalleja seurakuntayhteistyön vahvistamiseksi.

Jaamme tietoa esitelmöimällä
ja erilaisilla sisäisen viestinnän
välineillä.

Käynnissä on ainakin yksi pidempikestoinen hanke.

Toimimme aktiivisesti Kirkon
kehittämispalveluiden suunnittelussa.

Yhteistyötä kirkon johdon, KTK:n,
Kirkon Viestinnän ja Kirkon koulutuskeskuksen välillä on tiivistetty.

Arvio

TULOSKORTTI 2019

Kirkon tutkimuskeskus (KTK)

Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Avainmittarit

Koko kirkon yhteiset tehtävät

4) Tutkimuskeskus reagoi
nopeasti ja joustavasti kirkon
kannalta tärkeisiin ja ajankohtaisiin tutkimustarpeisiin.

Toteutamme kirkon toimintaa ja
päätöksentekoa tukevia julkaisuja

KTK:n julkaisusarjoissa ilmestyy vähintään viisi tutkimusjulkaisua.

5) Laaja-alaisten ja syvällisten
yhteiskunnallisten muutosten
vaikutuksia kirkkoon tunnetaan.

Tutkimme yhteiskunnallisten
muutostrendien vaikutusta
kirkkoon pitkäjänteisillä tutkimushankkeilla ja tuemme kirkkoa
koskevaa tutkimusta apurahojen
avulla.

Käynnissä on ainakin yksi pidempikestoinen hanke.

6) Tutkimuskeskus toteuttaa
tutkimuksia laajan koti- ja
ulkomaisen yhteistyöverkoston kautta.

Tutkimme suomalaisten uskonnollisuuden muutoksia Suomalainen
spiritualiteetti -hankkeessa.

Hankkeen alustavia tuloksia on julkaistu.

Case Tampere -tutkimushanke
valmistuu.

Tutkimushankkeen raportti julkaistaan
keväällä 2019.

Kirkon musiikkityöntekijöitä koskeva tutkimushanke valmistuu.

Hankkeen raportti julkaistaan ja järjestetään valtakunnallinen symposium.

Olemme yhteistyötahona European Value Study -tutkimusaineiston
analysoinnissa.

Aineistoa käsitellään yhteisessä hankkeessa.

Ylläpidämme Uskonnot Suomessa
-sivustoa.

Sivusto on uudistettu.

Arvio
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Kirkon tutkimuskeskus (KTK)

KKH – strategiset painopisteet

Tavoite

Keinot

Nostamme kirkon sanoman
esiin:
Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä seurakuntien ja muiden
toimijoiden kanssa.

7) Suomalaisilla on tietoa kirkon
ja luterilaisen uskon merkityksestä nykysuomessa.

Jaamme tutkimustietoa artikkeliKootun tutkimustiedon viestintä on
en, sosiaalisen median, blogikirjoi- tehostunut.
tusten ja sähköisten tilastoraporttien avulla. Pidämme esitelmiä eri
foorumeilla, toimimme asiantuntijajäsenenä eri ryhmissä sekä
annamme haastatteluja medioille.

Kohtaaminen koskettaa:
Keräämme järjestelmällisesti
palautetta suunnitelmistamme
ja työstämme. Vahvistamme
kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme
työnjakoa.

8) Seurakunnilla on käytettävissään omaa aluettaan koskevia
tutkimustuloksia ja aineistoja
toimintansa kehittämiseksi.

Tehostamme yhteistyötä seurakuntien ja seurakuntayhtymien
kanssa kyselyjen toteuttamisessa.

Toteutamme kyselyitä yhteistyössä
seurakuntien kanssa.

Rakastamme lähimmäistä:
Edistämme heikoimmassa
asemassa olevien ja kestävän
kehityksen puolesta tehtävää
työtä kirkossa.

9) Tutkimus tukee sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän
kehityksen edistämistä.

Julkaisemme tilastokatsauksia kirkon ja seurakuntien auttamistyöstä ja osallistumme tutkimukseen
kirkossa tehtävästä vapaaehtoistyöstä

Kirkon auttamistyötä käsitteleviä tilastoja käsitellään mediassa.

Arvostamme jäsenyyttä:
Selvitämme keinoja helpottaa
kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkossa.

10) Kirkolla on työnsä tueksi
tutkimustietoa suomalaisten kirkkoon kuulumisen perusteista.

Julkaisemme tilastokatsauksen
kirkkoon kuulumisesta verkkopalvelussa.

Tilastokatsaus on julkaistu ja sitä on
jaettu sosiaalisessa mediassa.
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Mittarit

Arvio

Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Kirkon tutkimuskeskuksen tuottamia tutkimustuloksia on levitetty aiempaa
aktiivisemmin tilastopäivitysten ja sosiaalisen median kautta. Satsaus sosiaaliseen mediaan on tuonut huomattavasti lisää näkyvyyttä. Tutkimuskeskuksen
julkaisemilla tilastoilla on yli 30 000 katselukertaa. Vuodessa uusia katselukertoja on tullut yli 7 000. Myös sosiaalisen median tilien seuraajamäärät
ovat huomattavasti lisääntyneet. Twitterin seuraajien määrä on edellisvuodesta
lisääntynyt yli 65 %, Instagramin 18 % ja Facebookin 17 %.
Tutkimustulokset ovat saaneet laajaa huomiota sekä sekulaarissa että kirkollisessa mediassa. Vuoden aikana tutkijat ja johtaja antoivat yli 80 haastattelua lehdissä, radiossa ja televisiossa sekä vastasivat median tietopyyntöihin
kirkosta ja uskonnollisuudesta.
Kirkon tutkimuskeskus täytti 50 vuotta ja järjesti maaliskuussa juhlaseminaarin. Myös tämä tilaisuus sai laajasti mediahuomiota. Marraskuussa KTK
oli mukana järjestämässä kirkon musiikkityöntekijöitä koskevaan tutkimushankkeeseen pohjautuvaa Musiikki 24/7 -symposiumia.
2) Tutkimuskeskus teki vuonna 2019 yhteistyötä useiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien kanssa. Kaste ja kummius -hankkeessa KTK tuottaa tietoa ja
on mukana kehittämistyössä seurakuntayhtymien (Vantaa, Espoo, Helsinki ja
Tampere) sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Kirkon kasvatuksen kanssa.
Tiedolla johtamisen hankkeessa on rakennettu toimintamalleja, joissa tietoa
käytetään nykyistä systemaattisemmin seurakunnan toiminnassa ja päätöksenteossa. Hankkeen pilotteina ovat toimineet Helsingin, Espoon ja Tampereen
seurakuntayhtymät.
Tampereen seurakuntayhtymälle toteutettiin tutkimus seurakuntarakenteen muutoksesta sekä koottiin tietoa suomalaisten uskonnollisuudesta kyselyllä. Vuonna 2019 valmistui tutkimusjulkaisu ”Uusi elämisen kulttuuri – muutos
Tampereella”, joka käsittelee Tampereen seurakuntien rakenneuudistusta ja
toimintakulttuurin muutosta. Tutkimusjulkaisu pohjautuu Tampereella toteutettuun tutkimushankkeeseen, jonka toteuttajina olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kirkon tutkimuskeskus ja Tampereen hiippakunta.
Yhteistyössä Turun arkkihiippakunnan kanssa tutkimuskeskus teki hiippakunnan seurakunnille kyselyn, jolla kartoitettiin vapaaehtoistyön ja toimintakulttuurin muutosta. Kysely liittyi hiippakunnan kehittämishankkeeseen.
Uusien yhteistyömallien kehittämistä seurakuntien kanssa jatketaan.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
3) Vuonna 2019 ilmestyi kolme tutkimusjulkaisua. Osa vuodelle 2019 suunnitelluista julkaisuista siirtyi julkaistavaksi vuonna 2020. KTK:n toiminnasta
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informoitiin kolmessa uutiskirjeessä. Esitelmien määrä lisääntyi huomattavasti. Johtaja ja tutkijat pitivät vuoden aikana yhteensä yli 50 esitelmää eri
puolella maata (noin 30 vuonna 2018).
Tutkimuskeskuksen johtaja ja tutkijat ovat mukana yhteensä kahdessatoissa
työryhmässä kirkon piirissä.
Tutkimuskeskus jatkoi yhteistyötä koulutuskeskuksen ja kirkon viestinnän
kanssa. Tutkimuskeskuksen ja koulutuskeskuksen yhteinen kehittämishanke
koulutuskeskuksen johtamiskoulutuksen raportoinnissa valmistui ja otettiin
käyttöön. Tapaamisissa koulutuskeskuksen kanssa työstettiin edelleen mahdollisia yhteistyön kenttiä. Näin tutkimustietoa voidaan nykyistä vahvemmin
hyödyntää koulutuksessa ja koulutuksen suunnittelussa ja koulutuksessa saatua
palautetta voidaan käyttää tutkimuksen kehittämiseen.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
4) Tutkimuskeskus toteutti kastepäätökseen vaikuttavia tekijöitä selvittävän kyselyn Kaste ja kummius -hankkeen yhteydessä. Suomalaisten uskonnollisuutta
koskeva kysely Gallup Ecclesiastica toteutettiin syksyllä 2019, samoin seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille toteutetut kyselyt.
Tutkimuskeskus on mukana kasvatuksen ja diakonian barometrien suunnittelussa ja toteuttamisessa.
5) Vuonna 2019 jatkui Suomalainen spiritualiteetti -hanke, jossa on KTK:n
tutkijoiden ja johtajan lisäksi mukana opiskelijoita useista eri yliopistoista.
Tuoreiden European Values Study ja International Social Survey Programme
‑kyselyiden avulla arvojen, asenteiden ja uskonnollisuuden muutosta voidaan
verrata kansainvälisessä kontekstissa.
Tutkimuskeskuksessa aloitettiin Kirkon nelivuotiskertomuksen valmistelu.
Tutkimus valmistuu syksyllä 2020.
6) Tutkimuskeskus on aloittanut yhteistyön CISC-seurakuntatutkimushankkeessa (Consortium for International Surveys of Congregations). Hankkeen
tarkoituksena on kerätä vertailukelpoista tietoa seurakuntien toiminnasta
eri uskontokunnista eri maissa. Verkostossa on mukana yhdeksän maata,
ja Suomessa aineistonkeruuta on aloitettu yhteistyössä Helsingin yliopiston
teologisen tiedekunnan tutkijoiden ja henkilökunnan kanssa.
Yhteistyössä Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston (FSD) kanssa tutkimuskeskus on osallistunut kansainväliseen European Values Studyn viidennen aallon
(2017−2019) aineistonkeruun toteuttamiseen. Hanke toteutettiin yhteistyössä
World Values Survey -organisaation kanssa, ja siksi kyseessä on yksi historian
mittavimpia yhteiskuntatieteellisiä aineistonkeruuhankkeita, jossa on mukana
yli sata maata kaikista maanosista.
Kirkon musiikin ammattilaisena kasvaminen -tutkimushanke (2016−2019)
toteutettiin yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja kirkon koulutuskeskuksen kanssa. Hanke keskittyi kanttoreiden ja muiden kirkon
142

musiikkityöntekijöiden ammatilliseen identiteettiin ja sen tuloksista koottu
artikkelijulkaisu ilmestyy KTK:n julkaisusarjassa alkukeväästä 2020.
Tutkimuskeskus on mukana Kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön koordinoimassa ulkosuomalaisuutta kartoittavassa tutkimushankkeessa, (2019–2021)
jossa kerätään tietoa ulkomailla asuvista suomalaisista. Muita yhteistyötahoja hankkeessa ovat Siirtolaisuusinstituutti, Merimieskirkko, Suomi-seura ja
Opetushallitus.
Kaste ja kummius -hankkeessa on verkostoiduttu pohjoismaisten kirkkojen tutkijoiden kanssa. Suomalainen spiritualiteetti -tutkimushankkeessa on
mukana tutkijoita useista eri yliopistoista.
Uskonnot Suomessa -tietokannan rakenteen ja ulkoasun uudistaminen
on viimeisteltävänä ja uudet sivut avataan keväällä 2020.
KKH- Strategiset painopisteet
7) Sosiaalisen median päivityksiä tutkimustuloksista on lisätty. Tietoa levitetään
myös tilastoraporteissa, haastatteluissa ja esitelmissä.
8) Tutkimusta on toteutettu yhteistyössä useiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien kanssa.
9) KTK on julkaissut diakoniaa käsitteleviä tilastojulkaisuja ja on mukana Diakoniabarometrin suunnittelussa.
10) Tutkimuskeskus on julkaissut tietoa kirkkoon kuulumisesta ja sitä on jaettu
sosiaalisessa mediassa.

143

4.10 Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)

Deltagare i Ungdomens kyrkodagar på Lärkkulla
Foto: Nina Ahtola

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 2019

Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)

Uppgift

Mål

Metod

Mätare

Intressebevakning och
påverkan

1) Kyrkans anställda och nya
förtroendevalda känner till vår
verksamhet.

Med tanke på eventuella framtida
organisatoriska förändringar i kyrkostyrelsens arbete, gör vi en enkät där
vi både informerar om och tar reda
på vad anställda och förtroendevalda
anser om vår verksamhet.

Enkäten har genomförts och utvärderats.

2) Vi kommunicerar kyrkans
budskap och värderingar i olika
medier.

Vi synliggör kyrkliga helger, aktuella
teman och kampanjer i våra olika
kanaler.

Uppföljning av producerat material
och genomslag.

3) Kyrkan ser, hör och möter
den enskilda människan på
publikevenemang.

Vi deltar i Stafettkarnevalen, Bokmässan och Educamässan.

Vi möter 5000 besökare på bokmässan och 2000 på stafettkarnevalen
samt ordnar fem författarsamtal
på bokmässan. Förda samtal under
dessa evenemang.

4) Kyrkans anställda har färdighet till religions- och kulturmöten.

Vi samarbetar med Ekumeniska Rådet
och RESA-forumet.

En gemensam överläggning mellan
KCSA, ERF och RESA-forumet har
hållits.

Vi håller en utbildningsdag för kyrkans
anställda om religions och kulturmöten.

Vi har minst 10 deltagare i och har
utvärderat utbildningsdagen.

Vi koordinerar, utvecklar, upprätthåller
och marknadsför bloggarna Andetag
och Kyrka nu. Vi rekryterar och handleder nya bloggare.

Antal visningar och antal nyrekryterade.

Facebooksidan Evangelisk-lutherska
kyrkan i Finland förmedlar en relevant
och mångsidig bild av kyrkans liv,
verksamhet och tro.

Vi har gjort 4 inlägg per vecka och
antalet delningar har ökat från föregående år.

5) Kyrkans budskap når
människor via olika medier.

Uppföljning
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RESULTATKORT 2019
Uppgift

Stöd och utveckling av församlingarnas verksamhet

Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
Mål

Metod

6) Församlingarna har gått från
skolarbete till skolsamarbete
och samverkar med daghem,
skolor och läroinrättningar.

Vi erbjuder konsultation, information
Antal konsultationer och distribuoch utbildning för församlingsanställda erade broschyrer. En utbildning i
kring skolsamverkan och småbarnspe- dialogsamarbete har ordnats.
dagogik.
Vi fortsätter uppmuntra församlingarna till samarbete med yrkesläroanstalter och högskolor.

Förverkligade kontakter och konsultationer.

7) Kontakterna med samhällets
utbildningsinstanser är stabila.

Vi följer med diskussionen om religionsundervisningen. Vi fungerar som
samtalspartner och söker konstruktiva
sätt att utveckla religionsundervisningen.

Vi har bidragit med sakkunskap om
religionsundervisning i olika sammanhang och i media.

8) Vi stöder religionsundervisningen och åskådningsfostran
inom skolan och småbarnspedagogiken.

Vi ordnar religionspedagogiska dagar
i samarbete med SUOL 1-2.2.2019 i
Helsingfors.

Skriftlig utvärdering av deltagarnas
feedback från dagarna.

Vi deltar i arbetsgruppen ”Lapsen hyvä Ordnad kurs år 2019.
päivä” som jobbar med frågor kring
heldagsskolkonceptet.

9) Församlingarnas kommunika- Vi ger stöd och uppmanar församlingtion är målmedveten och tydligt arna att göra kommunikationsplaner
resurserad.
där de tydliggör sin interna och offentliga kommunikation.
Vi erbjuder församlingarna utvecklingsprojekt i kommunikation.
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Mätare

20 procent (11) av församlingarna i
Borgå stift har gjort en kommunikationsplan.
Förverkligade utvecklingsprojekt.

Uppföljning

RESULTATKORT 2019
Uppgift

Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
Mål

Metod

Mätare

10) Våra rutiner och arbetssätt
inom radio- och tv-verksamheten är genomtänkta och
ändamålsenliga.

Vi utvärderar Yles utlokalisering av
tekniken för radiogudstjänsterna.

Utvärderingen gjordes.

Vi granskar resurseringen och diskuterar nya arbetssätt och tekniska
möjligheter i vår tv-produktion.

Vi har granskat resurseringen och
prövat nya arbetssätt.

11) Den nya konfirmandplanens
mål syns i församlingarnas
konfirmandarbete.

Vi stöder församlingarna med
konsultation, utvecklingsprojekt och
webbmaterial.

80 % av Församlingarna har skrivit
sin lokala läroplan och implementerat den i sitt konfirmandarbete.

12) Barn och unga är sedda,
hörda och känner delaktighet i
församlingens liv och verksamhet.

Vi ordnar en Barnombudsdag och
publicerar aktuella artiklar i Nyckeln.

Skriftlig utvädering av dagarna.

Vi arrangerar Ungdomens kyrkodagar.

Delegater från åtminstone 35 av
Borgå stifts församlingar deltog.

13) Kyrkans anställda mår bra i
sitt arbete och jobbar proffessionellt.

Vi samarbetar med Borgå stifts
personalvård och arrangerar Forum
för kyrkans fostran, Forum för kyrkans
barnverksamhet och samtalsforum.

Arrangerade forum. Skriftlig utvärdering av deltagarna.

14) De som har svårt att få sin
röst hörd känner sig inkluderade i kyrkan.

Vi arbetar med strukturer för att
enskilda och grupper med specialbehov ska kunna vara med som aktiva
frivilligarbetare.

Ett arbetspass eller seminarium på
våra Forum.

15) Vi värdesätter mångfalden
av familjer.

Familjeverktyget ” Familjearbete min
sak” uppdateras till ett webbmaterial.

Familjeverktyget ” Familjearbete
min sak” har uppdaterats till ett
webbmaterial.

16) Ungas välmående är i fokus
i verksamheten bland barn och
unga.

Sektoröverskridande samarbete med
aktörer inom området. Vi stöder
församlingar genom information och
kunskap kring förebyggande arbete
och tjänster för unga som mår dåligt.

Artiklar och inlägg har publicerats.
Programpunkter har ordnats på fortbildningskurser och andra tillfällen.

Uppföljning

147

RESULTATKORT 2019
Uppgift

Kyrkans gemensamma
uppgifter

Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
Mål

Metod

Mätare

17)Temaåren ”Dela fred” är en
tydlig del av kyrkans fostran.

Temaåren ”Dela fred” betonas i arbetet inom kyrkans fostran.

Temat har tagits upp på arrangerade
tillfällen.

18) Vi ansvarar för de svenska
Vi koordinerar de kristna kyrkornas
andakts- och gudstjänstpromedverkan i Svenska Yles andakter
grammen i Svenska Yles kanaler. och gudstjänster.

19) Vi erbjuder nyhetsredaktioner ändamålsenlig information
på svenska.

20) Vi stöder kyrkans svenska
webbkommunikation och närvaro i sociala medier.

21) Miljöaspekten beaktas i vårt
arbete.
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Vi har uppfyllt avtalet om antalet
producerade andakter och gudstjänster.

Vi producerar 15 Himlaliv för Svenska
Yle.

15 Himlaliv-program har producerats.

Vi rapporterar från kyrkomöte,
biskopsmöte och kyrkostyrelsens
plenum.

Vi har rapporterat från kyrkomöte,
biskopsmöte och kyrkostyrelsens
plenum.

Vi sammanställer månatliga mediekalendrar med information om vad
som är aktuellt i kyrkan och erbjuder
material och fakta.

Vi har erbjudit månatliga mediekalendrar till finlandssvenska medier.

Vi tillhandahåller svenska webbtjänster (t.ex. evl.fi och sacrista) och
medverkar i förnyelsen och utvecklingsarbetet av kyrkans intranet.

Webbtjänsterna är tillgängliga och vi
medverkade i förnyelsearbetet.

Vi ansvarar för kyrkans synlighet på
Facebook, Twitter och Instagram samt
arbetar aktivt i våra bloggar.

Publicerat innehåll i sociala medier.

Vi är medarrangör av Ekofastan.

Mediasynlighet.

Uppföljning

RESULTATKORT 2019
Uppgift

Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
Mål

Metod

Mätare

Vi håller miljöfrågor på agendan när vi
planerar en verksamhet och gör våra
egna arrangemang ekologiskt hållbara.

Vi har använt rättviseprodukter
och hållit webbmöten där det har
varit möjligt och skickat handlingar
elektroniskt. Vegetarisk mat har serverats till alla åtminstone en dag vid
evenemang där vi varit arrangör.

22) Kyrkan är tillgänglig för alla.

Vi gör material och texter på Lättläst
svenska och översätter centrala förvaltningstexter till teckenspråk.

Relevant material har gjorts
tillgängligt på lättläst svenska och
förvaltningstexter har erbjudits på
teckenspråk.

23) Döva erbjuds andakter,
gudstjänster och förrättningar
på teckenspråk.

Vi ordnar gudstjänster och läger för
döva samt gör hembesök och håller
förrättningar.

Vi har ordnat 12 gudstjänster, ett
läger och genomfört hembesök och
förrättningar enligt behov.

24) Kyrkan har ett fungerande
omsorgsarbete.

Vi gör regelbundna besök på Kårkulla
och arbetscentralerna i Svenskfinland.

Vi har besökt Kårkulla och arbetscentralerna i Svenskfinland enligt
uppgjord plan.

Vi ordnar ett konfirmandläger i södra
Finland.

Vi har arrangerat ett konfirmandläger.

Vi följer med de organisatoriska förändringarna inom arbetet bland kognitivt funktionshindrade i Svenskfinland
och reagerar vid behov (jfr SOTE mm).

Kontakter med FDUV och andra
samarbetpartner.

Uppföljning
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RESULTATKORT 2019

Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)

KKH – Strategiska tyngdpunkter

Mål

Metod

Mätare

Vi lyfter fram kyrkans
budskap:
Vi sköter kyrkans riksomfattande kommunikation med
församlingarna och andra
aktörer via många kanaler.

25) Vi framhåller religionsfrihetens positiva aspekt i den
offentliga diskussionen.

Vi producerar innehåll där vi lyfter fram
positiva erfarenheter och personliga
berättelser.

Innehållets omfattning och genomslag i olika kanaler.

Möten berör:
Vi samlar systematiskt in
respons som gäller våra
planer och vårt arbete. Vi
stärker samarbetet mellan
kyrkans olika aktörer och
förtydligar arbetsfördelningen.

26) Riktningen och modellen
för verksamheten inom kyrkans
utvecklingsverksamhet har
utkristalliserats.

KCSA tar del av olika föreslagna modeller
och säkrar förutsättningarna för ändamålsenlig svensk verksamhet.

KCSA har blivit hörd av arbetsgruppen och har gett sitt utlåtande till
föreslagna modeller.

27) Svenskspråkig verksamhet
på språköarna fungerar bra.

Vi har kontakt med och gör besök till
språköarna.

Förverkligat program, antal gudstjänster och förrättningar.

Vi älskar vår nästa:
Vi främjar kyrkans arbete
för de mest utsatta i samhället och för en hållbar
utveckling.

28) Finland bär ett större ansvar Vi samarbetar kring en paneldiskusson
för att minska den globala
(Värdekväll) där vi lyfter värdefrågor i
fattigdomen.
samband med riksdags- och EU-valet.

Genomförd paneldiskussion.

Vi värdesätter medlemskapet i kyrkan:
Vi stärket delaktigheten
i kyrkan och utreder
möjligheter att underlätta
inträdet i den.

29) Dopet bevarar sin ställning
bland finländska familjer.

Vi hade representanter i olika arbetsgrupper och samarbetet förlöpte väl.
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Vi är aktiva i det utvecklingsarbete som
pågår i helhetskyrkan.

Uppföljning

RESULTATKORT 2019
KKH – Strategiska tyngdpunkter

Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
Mål

Metod

Mätare

Vi etablerar kontakt med en pilotförsamling och samarbetar kring frågor om dop
och fadderskap.

Förverkligat samarbete med pilotförsamling. Strategi för plan.

Vi ordnar en inspirationsdag där vi tillsammans med församlingarna reflekterar
kring hur vi kommunicerar dopet.

Inspirationsdagen har hållits och
upplevdes meningsfull. Kvalitativ
utvärdering.

Vi producerar en video som lyfter fram
såväl fadderns som fadderbarnets berättelser.

Videon producerades och användes i
våra olika kanaler.

Uppföljning
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Intressebevakning och påverkan
1) På grund av tidsbrist och den insats som förberedelserna för den pågående
omorganiseringen av Kyrkostyrelsens arbete krävde, gjordes enbart en enkät
som omfattade församlingarnas syn på kommunikationsenhetens verksamhet.
Resultaten framgår av enhetens verksamhetsberättelse.
2) KCSA kommunicerade kyrkans budskap i olika medier och medverkade i
kampanjerna Ekofastan, Trygg i din famn och #dela ljus samt synliggjorde
kyrkliga helger som påsk, allhelgona, advent och jul.
3) Målsättningen uppfylldes och KCSA:s anställda mötte närmare 5 000 personer i kyrkans monter på bokmässan och hade över 1 500 besök i montern
på Stafettkarnevalen. Sju författarsamtal genomfördes under bokmässan. En
sakkunnig från KCSA medverkade i Educamässan.
4) Under året anordnades ett ekumeniskt seminarium kring äktenskapet i samarbete med Ekumeniska rådet i Finland. Seminariet hölls i Helsingfors och
samlade 25 deltagare. Dessutom arrangerades i samarbete med Frikyrklig
samverkan, RESA-forumet, Helsingfors kyrkliga samfällighet, Ekumeniska
rådet i Finland och föreningen FOKUS ett seminarium kring religionsfriheten
i Riksdagshuset i Helsingfors.
5) KCSA nådde under året flera människor än tidigare genom bloggarna Andetag
och Kyrka nu. Både Andetag och Kyrka nu hade under året ett något större
antal visningar än tidigare. På Facebooksidan Evangelisk-lutherska kyrkan i
Finland publicerades i regel 5-6 inlägg per vecka och antalet besökare ökade
jämfört med året innan.
6) KCSA har stött församlingar genom utbildningar, konsultationer och besök.
Skolsamverkan mellan församlingar och skolor har prioriterats högt i detta
arbete. Särskilt samarbetet med Regionförvaltningsverket (AVI) har utvecklats
under året.
7) KCSA:s sakkunniga för skolsamverkan och konfirmandarbete har tagit aktiv
del i diskussionen om religionsundervisning i olika sammanhang och i media.
8) Målet har delvis uppnåts då 10 svenska lärare deltog i de religionspedagogiska
dagarna. Responsen på dagarna var god. Ingen kurs om heldagskonceptet
ordnades, varför målet inte uppnåddes till den här delen.
Stöd och utveckling av församlingarnas arbete
9) Målet har uppnåtts då åtminstone 12 församlingar har gjort upp en kommunikationsplan. I Jomala församling genomfördes ett utvecklingsprojekt i
kommunikation planenligt under året.
10) Yles utlokalisering av tekniken för radiogudstjänsterna har utvärderats regelbundet under året. Likaså har resurseringen granskats. Däremot har KCSA
inte ännu kunnat testa nya tekniska lösningar för sin tv-produktion, vilket
innebär att målet inte har nåtts till den här delen.
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11) 80 % av församlingarna har deltagit i utbildningar och implementerat konfirmandplanens innehåll i sitt arbete men alla har ännu inte skrivit en lokal
plan, varför målet till den delen inte har uppnåtts.
12) En barnombudsdag med 16 deltagare ordnades i Tammerfors. I Ungdomens
kyrkodagar deltog sammanlagt 150 deltagare från 33 församlingar i Borgå stift.
13) KCSA har under året arrangerat Forum för kyrkans fostran (33 deltagare),
Forum för kyrkans barnverksamhet (60 deltagare) och samtalsforum (14
deltagare). Utvärderingarna visar att dessa samlingar är av stor betydelse för
medarbetarnas identitet och professionalitet i sitt arbete.
14) På grund av en förändrad personalsituation med byte av tjänsteinnehavare
kunde det här arbetet inte prioriteras under året.
15) Målet har uppnåtts och familjeverktyget ”Familjearbete min sak” har uppdaterats till ett webbmaterial som finns på evl.fi.
16) Ungas välmående och behovet av att uppmärksamma unga i riskzonen har
behandlats vid personalutbildningar, Forum och fortbildningsdagar, samt i
artiklar i professionstidningen Nyckeln. Dessutom har vi mött unga i riskzonen via själavårdschatten och i samarbetet med Folkhälsan kring projektet
Unga omsorgstagare.
17) Temaåren ”Dela fred” har uppmärksammats i arbetet med kyrkans fostran.
Under 2019 behandlades temat på Ungdomens kyrkodagar. Dessutom har
tre videon om temat producerats.
Hela kyrkans gemensamma uppgifter
18) Målet har uppfyllts och KCSA har koordinerat de kristna kyrkornas medverkan i Yle Vegas andakter och gudstjänster. Sammanlagt 566 andakter och
62 gudstjänster har sänts i radion och för Yle Fem har KCSA producerat 9
gudstjänster och 15 avsnitt av programmet Himlaliv.
19) KCSA har under året försett de svenska nyhetsredaktionerna med material från
kyrkomötet, biskopsmötet och Kyrkostyrelsens plenum (totalt 116 nyheter).
Månatliga mediekalendrar med information om händelser inom kyrka och
samfund har sänts ut under året.
20) Målet har uppnåtts då vi har tillhandahållit svenska webbtjänster på evl.fi och
sacrista och medverkat i förnyelsen av desamma. Enheten har också strävat
till att producera angeläget och aktuellt innehåll i våra etablerade kanaler;
Facebook, Twitter, Instagram och YouTube.
21) Målet har uppnåtts genom att Ekofastan fick en mycket större mediesynlighet än året innan. Rättviseaspekten har enligt målsättningarna beaktats i
verksamheten och vid de samlingar som ordnats.
22) Målsättningen har uppfyllts endast delvis. Material har planenligt gjorts tillgängligt på lättläst svenska, men däremot har förvaltningstexter inte erbjudits
på teckenspråk, eftersom alla tillgängliga personalresurser har åtgått till att
erbjuda förrättnings- och gudstjänsttexter på teckenspråk.
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23) Målet har uppfyllts och överskridits då dövprästen under året haft 23 teckenspråkiga mässor och arrangerat ett läger. Dessutom har hembesök och
förrättningar utförts enligt behov.
24) Målen för kyrkans omsorgsarbete har även uppnåtts. Omsorgsprästen har
besökt Kårkulla varje vecka med undantag av sommarmånaderna. En omsorgsskriftskola har ordnats och därutöver har omsorgsprästen besökt arbetscentraler, boenden och samarbetat med FDUV på både central och regional nivå.
Strategiska tyngdpunkter
25) Religionsfrihetens positiva aspekt har lyfts fram i samband med vår strategiska
satsning på dop och fadderskap, i samband med andaktsserier om tro, hopp
och kärlek, och i form av tre videon om det gränsöverskridande arbetet för
fred. I den offentliga diskussionen om religionsundervisning har KCSA:s
anställda även lyft den här aspekten.
26) Målet har nåtts då KCSA under året varit engagerad i arbetet med den förestående organisationsförändringen. KCSA:s anställda har ingått i och blivit
hörda av olika arbetsgrupper och anställda har också deltagit i utbildningar
och informationstillfällen.
27) Verksamheten på språköarna har uppmärksammats i samma utsträckning som
tidigare år, genom besök, gudstjänster, andakter, konsultationer och andra
kontakter. I anslutning till Kirkkopäivät i Jyväskylä ordnades en svenskspråkig
kyrkodag där deltagarantalet uppgick till 140 personer.
28) Målet nåddes inte då ingen paneldiskussion ordnades i anslutning till riksdags- och EU-valet.
29) KCSA har arbetat intensivt med dop och fadderskap och har också varit
representerat i arbetsgrupper. Dessutom har vi genomfört församlingsbesök
inför och gjort upp strategier för de fortbildningar som ska erbjudas under
2020. Under året ordnades två inspirationsdagar med sammanlagt 126 deltagare. Däremot producerades ingen video om fadderskap under året. Den
produceras under år 2020.
Övrig verksamhet
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 och 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.
Enheten för Kyrkans verksamhet arbetar med fostran, småbarnspedagogik,
skolsamarbete, konfirmandarbete, ungdomsarbete, vuxenarbete och kultur. Dessutom finns vid enheten en dövpräst och en omsorgspräst.
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Inom småbarnspedagogiken har fokus legat på stöd till åskådningsfostran i daghem och på församlingars samarbete med samhällets småbarnspedagogik. Arbetet
har skett genom konsultationer och utbildningsdagar i t.ex. Ingå och Jakobstad.
KCSA och Utbildningsstyrelsen har besökt Åbo, Helsingfors och Vasa och
mött personal inom samhällets småbarnspedagogik. Besöken och kontakterna
till samhällets småbarnpedagogik visade att det finns gemensamma värderingar
och en förståelse för vad åskådningsfostran och samarbete mellan daghem och
församling innebär.
Samarbetet med pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet har fortsatt
och i september bidrog KCSA med en föreläsningsserie om åskådningsfostran och
samarbete med andra organisationer för andra årets studerande (lärare inom småbarnspedagogik). Dokumentet ”Familjearbete min sak” har uppdaterats till ”Riktlinjer för familjecentrerad församling” och godkändes av kyrkostyrelsens plenum.
Inom skolsamarbete och religionsundervisning samarbetade KCSA med Regionförvaltningsverket kring två utbildningsdagar i Helsingfors och Vasa i åskådningsfostran för lärare inom den grundläggande utbildningen. Samarbetet med
Uskonnonopetus.fi har under året resulterat i en svensk undersida med materialet
Utforska rummet och Utforska bilden på deras webbplats.
Frågor kring skolsamverkan har tagits upp under Borgå stifts kyrkoherdekonferens i september och under Forum för kyrkans fostran i oktober. Dessutom
har sakkunniga under året konsulterats av och träffat församlingsanställda och
diskuterat församlingarnas samarbete med skolor och daghem. Kontakterna till
svenskspråkiga högskolor och yrkeshögskolor har fortgått enligt tidigare modell.
Satsningen på konfirmandarbetet har fortsatt under året. Genom en visstidsanställning kunde KCSA under tiden september-december sammanställa ett webbmaterial för konfirmandundervisningen. En stomme i materialet utgörs av tips
på övningar från handboken Ihme (Kirjapaja, 2018). Övningarna översattes med
författarnas och förlagets tillstånd. Under hösten medverkade även sakkunniga i
en arbetsgrupp som har tagit fram kriterier för Vihreät riparit 2.0. Materialet för
Grön skriba som utgår från omsorgen om skapelsen och en ökad miljömedvetenhet, lanseras våren 2020.
Dop- och fadderskapsprojektet har prioriterats högt under året. En arbetsgrupp har tagit fram material tillsammans med finska kolleger och alla anställda
behandlade frågan vid en gemensam planeringsdag. Arbetsgruppens medlemmar
har även besökt ett antal församlingar för att bekanta sig med situationen på fältet
och utgående från dessa erfarenheter har planeringen av de regionala utbildningarna år 2020 fortgått.
Arbetet bland kognitivt funktionshindrade och döva har likaså fortgått enligt
beprövade modeller. Omsorgsprästen har förutom de regelbundna veckobesöken
vid Kårkulla besökt regionerna och träffat klienter, vårdare och anhöriga. En omsorgsskriftskola hölls under året. Dövprästen arbetar, förutom med de svenskspråkiga döva, som sakkunnig i handikappfrågor (40%) vid Kyrkostyrelsens finska verksamhetsavdelning. Arrangemanget har fördjupat samarbetet mellan språkgrupperna
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inom den här sektorn. Dövas församlingsblad har utkommit med fyra nummer
och dess spridning är 350 exemplar.
Kontakterna till språköarna har upprätthållits genom e-post, telefonsamtal och
besök. Anställda från KCSA har hållit gudstjänster, andakter och skolandakter i
Nummela, Nurmijärvi, Kervo, Jyväskylä och Lahtis. Flera av församlingarna på
språköarna har någon eller några anställda som behärskar svenska så pass bra att
de klarar av att hålla andakter, förrättningar och högmässor, men kontakten till
Borgå stift upplevs ändå som viktig.
KCSA övertog från 1.1.2019 ansvaret för Kyrkans samtalstjänst i södra Finland
från Helsingfors kyrkliga samfällighet. Samtidigt inlemmades den österbottniska
verksamheten som handhafts av prosterierna också i helheten. Verksamheten har
delvis omorganiserats och förenhetligats, vilket har lett till både personella och
ekonomiska inbesparingar. Synergieffekter mellan samtalstjänsten och själavårdschatten har likaså kunnat noteras. En glädjande omständighet är att antalet samtal
till Samtalstjänsten och kontakterna till själavårdschatten har ökat. Under året har
även en planering för nya former av själavård på nätet gjorts.
Till Enhetens för kommunikation huvuduppgifter hör produktionen av andakts- och gudstjänstprogram i radio och tv. Under året ansvarade enheten för
koordineringen och produktionen av 566 radioandakter (2018: 580 st), varav 457
var nyproducerade (2018: 470 st). Sammanlagt 147 personer medverkade, 76 (67)
kvinnor och 71 (47) män. År 2019 sändes 62 gudstjänster i Yle Vega (2018: 62).
Gudstjänsterna produceras sedan 2018 av produktionsbolag som Yle ingått avtal
med. Utlokaliseringen har utvärderats regelbundet under året. Lyssnarantalet för
radiogudstjänsten var klart lägre, 18 000 lyssnare (2018: 21 300) medan det för
andakternas del stannade på tidigare års nivå; Andrum: 60 000/dag (2018: 60 600)
och Aftonandakten 16 000 (2018: 16 500). Under året producerade enheten andaktsserier om bland annat om dopet, fastan och gudstjänsten. Förutom andakter
och gudstjänster producerade enheten även programmet Ett ord om helgen som
sänds i samband med helgmålsringningen, lördagar kl. 18.03. Programmet hade
13 000 lyssnare (2018: 14 000).
År 2019 producerades nio gudstjänster för Yle Fem (2018: 9). Tv-gudstjänsterna hade i medeltal 12 800 tittare (2018: 15 300). Förutom traditionella gudstjänster under jul och påsk producerades tre speciella gudstjänster; Gudstjänst
med sommarsånger (Ekenäs), Alla helgons dag (Borgå) och biskopsvigningen i
Borgå domkyrka. De mest sedda tv-gudstjänsterna under året var Gudstjänst med
sommarsånger (16 000 tittare) och De vackraste julsångerna (20 000 tittare). En
del av gudstjänsterna samsändes i Yle Vega. Utöver tv-gudstjänster producerade
enheten 15 avsnitt av Himlaliv (2018: 15). Programserien hade i medeltal 23 500
tittare/program (2018: 27 700) med toppar på 28 000 tittare för ett program
om anhörigvård och ett om kristen tro i Estland under sovjettiden. Minskningen
beror på att det 2018 fanns några avsnitt med mycket höga tittarsiffror som drog
upp medeltalet för det året.
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I enlighet med kyrkans strategi om öppenhet och transparens erbjuder Kyrklig
tidningstjänst finlandssvenska redaktioner aktuell och ändamålsenlig information. Under 2019 gjorde Kyrklig tidningstjänst 116 nyheter (2018: 148 st) och
3 webbnyheter (2018: 3 st). Utöver nyheter sändes 13 mediekalendrar (2018: 14 st)
som också uppdaterades kontinuerligt på nätet.
Inom webbkommunikationen dominerades året av arbetet kring Klockaren,
förnyelsen av evl plus och utvecklingen av Kyrkans intranät. Totalt använder nu
85 procent av de svenska församlingarna Klockaren. Klockarenstödet sköttes fortsättningsvis av Kustens IT som inom ramen för köptjänsten också bidragit med
bl.a. gemensamt material och fortbildning för församlingarna.
Verksamheten i sociala medier har fortsatt att producera angeläget och aktuellt
innehåll i våra etablerade kanaler; Facebook, Twitter, Instagram och YouTube.
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland-sidan på Facebook hade 3 347 gillare vid
årets slut (2018: 2 641). I medeltal publicerades 5,7 inlägg per vecka (2018: 4–5
st) och inläggen nådde i medeltal 2 613 personer (2018: 1 390). Årets mest sedda
inlägg var ett om ljusandakten på allhelgonakvällen (27 069), en berättelse om ett
dopsamtal (14 706) och nyheten om stiftets nya biskop (13 248).
Kyrkans instagramkonto har dels fungerat i samband med kyrkans kampanjer
dels som ett vandringskonto, dvs. bilder har publicerats av vidtalade personer en
vecka åt gången. Kontot sköttes under året av 15 församlingar/aktörer (2018:
16). Antal följare är 1756 (2018: 1 479) och i medeltal hade inläggen 55 gilla-markeringar (2018: 45). Under en vecka i december nådde inläggen 1 565
personer. Instagram är det växande sociala mediet, vilket syns i ökat antal följare
och interaktioner.
Centralens blogg Kyrka nu fortsatte sin verksamhet. Under året publicerades
17 inlägg på bloggen som nådde 2 946 personer (2018: 2 796). Enhetens andra
blogg Andetag som förverkligas i samarbete med KSF-media hade något fler
sidvisningar än 2018.
Satsningen på nationella kampanjer som lyfter fram kyrkans värderingar och
verksamhet fortsatte under 2019 med flera lovvärda satsningar. Temat för Ekofastan var hållbar klädkonsumtion. Inför påsken erbjöds församlingarna en bildserie
och texter för stilla veckan och påsken som de kunde använda i sociala medier.
Välsignelsen av förstaklassister och Mikaelidagen var i fokus för satsningen #tryggidinfamn. Temat var detsamma som tidigare men materialet kompletterades med
några memes och ett inbjudningskort åt faddrar. I kampanjen #Delaljus lyfte vi
fram kyrkans samtalstjänsts chattjour och studentprästarbete på webben, i sociala
medier och genom evenemang i samarbete med några församlingar. Den primära
målgruppen var andra stadiets studerande och unga vuxna. Alla helgons dag uppmärksammades med två nysatsningar, en meditativ tv-gudstjänst inspelad i Borgå
domkyrka och en andakt med ljuständning som sändes direkt på Facebook från
Söderkulla kyrka. Andakten utmynnade i drygt 1 400 interaktioner och nådde
sammanlagt 4 200 personer. Satsningen bidrog också till att flera personer noterade
och besökte evl.fi/sorg (2018: 1 455 sidvisningar). Till advent och jul producerade
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vi fyra videon, en för varje adventssöndag, samt en musikvideo med Helsingfors
musikklassers kör. KCSA hade också ett samarbete med Kyrkans kommunikation
kring en julevangelievideo som spreds i olika medier. Den kommunikativa satsning
som krävde den största arbetsinsatsen under året var biskopsvalet och vigningen
av ny biskop i Borgå stift. I anslutning till valet och vigningen producerade enheten nyheter, videoinnehåll och radio- och tv-program.
Såsom tidigare har det hört till enheten att också stöda församlingar i deras
kriskommunikation och sköta kyrkans nationella kriskommunikation, antingen
på eget initiativ eller som en följd av samarbetet med de finska kollegerna. I och
med att Kyrkans kommunikation (Kirkon viestintä) var föremål för en utredning
om sin verksamhet och plats i Kyrkostyrelsens organisation så blev också den
svenska kommunikationsenheten hörd och involverad genom bl.a. sakkunnigutlåtanden och en enkät till församlingarna i Borgå stift. Enkäten besvarades av 23
församlingar och gav god och nyttig respons på vår verksamhet.
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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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Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)

Tehtävä

Tavoite

Keinot

Mittarit

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

1) Kirkon työntekijät ja uudet
luottamushenkilöt tuntevat
toimintamme.

Kirkkohallituksen työn mahdolliset
tulevat organisatoriset muutokset
huomioon ottaen teemme kyselyn,
jonka yhteydessä sekä tiedotamme että selvitämme, mitä mieltä
työntekijät ja luottamushenkilöt ovat
toiminnastamme.

Kysely on tehty ja arvioitu.

2) Tuomme julki kirkon sanomaa
ja arvoja eri medioissa.

Tuomme näkyviin kirkollisia juhlapyhiä, ajankohtaisia aiheita ja kampanjoita eri kanavissamme.

Tuotetun materiaalin ja vaikuttavuuden seuranta.

3) Kirkko näkee, kuulee ja kohtaa
yksittäisen ihmisen yleisötapahtumissa.

Osallistumme StafettkarnevalenKohtaamme 5 000 kävijää Kirjamestapahtumaan, Kirjamessuille ja Educa- suilla ja 2 000 osallistujaa Stafettmessuille.
karnevalen-tapahtumassa sekä järjestämme viisi kirjailijakeskustelua
Kirjamessuilla. Näissä tapahtumissa
käydyt keskustelut.

4) Kirkon työntekijöillä on valmiudet uskontojen ja kulttuurien
kohtaamiseen.

Teemme yhteistyötä Ekumeenisen
KRTK:n, SEN:n ja USKOT-foorumin
Neuvoston ja USKOT-foorumin kanssa. välillä on pidetty yhteinen neuvottelu.

5) Kirkon sanoma tavoittaa ihmiset eri medioiden välityksellä.
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Järjestämme kirkon työntekijöille koulutuspäivän uskontojen ja kulttuurien
kohtaamisesta.

Osallistujia on vähintään kymmenen, ja olemme arvioineet koulutuspäivän.

Koordinoimme, kehitämme, ylläpidämme ja markkinoimme Andetag- ja
Kyrka nu -blogeja. Rekrytoimme ja
ohjaamme uusia bloggaajia.

Lukukertojen sekä uusien rekrytointien määrät.

Seuranta

TULOSKORTTI 2019
Tehtävä

Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)
Tavoite

Keinot

Mittarit

Facebook-sivu Evangelisk-lutherska
kyrkan i Finland välittää olennaisen ja
monipuolisen kuvan kirkon elämästä,
toiminnasta ja uskosta.

Olemme tehneet neljä postausta viikossa, ja jakojen määrä on kasvanut
edellisestä vuodesta.

6) Seurakunnat ovat siirtyneet
koulutyöstä kouluyhteistyöhön,
ja ne tekevät yhteistyötä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten
kanssa.

Tarjoamme seurakuntien työntekijöille kouluyhteistyöhön ja varhaiskasvatukseen liittyvää konsultointia, tietoa
ja koulutusta.

Konsultaatioiden ja jaettujen esitteiden määrät. Dialogiyhteistyötä
koskeva koulutus on järjestetty.

Kannustamme edelleen seurakuntia
yhteistyöhön ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

Toteutunut yhteydenpito ja konsultointi.

7) Yhteydet yhteiskunnan oppilaitoksiin ovat vakaat.

Seuraamme keskustelua uskonnonopetuksesta. Toimimme yhteistyökumppanina ja etsimme rakentavia
tapoja kehittää uskonnonopetusta.

Olemme tarjonneet uskonnonopetusta koskevaa asiantuntemusta eri
yhteyksissä ja mediassa.

8) Tuemme uskonnonopetusta ja
katsomuskasvatusta koulussa ja
varhaiskasvatuksessa.

Järjestämme uskonnonpedagogiikan
päivät yhteistyössä SUOL:n kanssa
Helsingissä 1.–2.2.2019.

Kirjallinen arviointi päiville osallistuneiden antamasta palautteesta.

Olemme mukana Lapsen hyvä
päivä -työryhmässä, joka käsittelee
kokopäiväkoulukonseptiin liittyviä
kysymyksiä.

Kurssi järjestetty vuonna 2019.

Seuranta
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Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)

Tehtävä

Tavoite

Keinot

Mittarit

Seurakuntien toiminnan
kehittäminen ja tukeminen

9) Seurakuntien viestintä on
määrätietoista ja selkeästi
resursoitua.

Annamme tukea ja kehotamme
seurakuntia laatimaan viestintäsuunnitelmat, joissa selvennetään niiden
sisäistä ja julkista viestintää.

20 prosenttia (11) Porvoon hiippakunnan seurakunnista on laatinut
viestintäsuunnitelman.

Tarjoamme seurakunnille viestintään
liittyviä kehityshankkeita.

Toteutetut kehityshankkeet.

10) Radio- ja televisiotoimintaan
liittyvät toiminta- ja työskentelytapamme ovat tarkoin harkittuja
ja tarkoituksenmukaisia.

Arvioimme Ylen radiojumalanpalvelusten teknisen toteutuksen ulkoistamisen.

Arviointi on tehty.

Tarkastamme resursoinnin ja keskustelemme uusista työskentelytavoista
ja teknisistä mahdollisuuksista televisiotuotannossamme.

Olemme tarkastaneet resursoinnin
ja kokeilleet uusia työskentelytapoja.

11) Uuden rippikoulusuunnitelman tavoitteet näkyvät seurakuntien rippikoulutyössä.

Tuemme seurakuntia konsultoinnin,
kehityshankkeiden ja verkkomateriaalin avulla.

80 prosenttia seurakunnista on
laatinut paikallisen opetussuunnitelmansa ja toteuttanut sen rippikoulutyössään.

12) Lapset ja nuoret tulevat
nähdyiksi ja kuulluiksi ja tuntevat
osallisuutta seurakuntaelämässä
ja seurakunnan toiminnassa.

Järjestämme lapsiasiavaltuutetun päivän (Barnombudsdag) ja julkaisemme
ajankohtaisia artikkeleita Nyckelnlehdessä.

Päivien kirjallinen arviointi.

Järjestämme nuorten kirkkopäivät
(Ungdomens kyrkodagar).

Mukana edustajia ainakin 35:stä
Porvoon hiippakunnan seurakunnasta.

162

Seuranta
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Tehtävä

Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)
Tavoite

Keinot

Mittarit

13) Kirkon työntekijät voivat
hyvin työssään ja työskentelevät
ammattimaisesti.

Teemme yhteistyötä Porvoon hiippakunnan henkilöstöhuollon kanssa ja
järjestämme kirkon kasvatusfoorumin
(Forum för kyrkans fostran), kirkon
lapsitoiminnan foorumin (Forum för
kyrkans barnverksamhet) ja keskustelufoorumin.

Foorumit järjestetty. Osallistujien
kirjallinen arviointi

14) Ihmiset, joiden on vaikea
saada ääntään kuuluviin, tuntevat olevansa osa kirkkoa.

Työstämme rakenteita, jotta erityistarpeiset henkilöt ja ryhmät voivat
olla aktiivisesti mukana vapaaehtoistyöntekijöinä.

Työvuoro tai seminaari foorumeissamme.

15) Arvostamme perheiden
moninaisuutta.

Familjearbete min sak -perhetyökalu
päivitetään verkkomateriaaliksi.

Familjearbete min sak -perhetyökalu
on päivitetty verkkomateriaaliksi.

16) Nuorten hyvinvointi on
keskeistä toiminnassa lasten ja
nuorten parissa.

Monialainen yhteistyö alan toimijoiden kanssa. Tuemme seurakuntia tarjoamalla tietoa ja osaamista ennalta
ehkäisevästä työstä ja pahoinvoiville
nuorille tarkoitetuista palveluista.

Artikkeleita ja puheenvuoroja on
julkaistu. Erilaista ohjelmaa on järjestetty täydennyskoulutuskursseilla
ja muissa tilaisuuksissa.

17) Rauha (Dela fred) -teemavuodet ovat selkeä osa kirkon
kasvatusta.

Rauha (Dela fred) -teemavuosia
painotetaan kirkon kasvatukseen
liittyvässä työssä.

Teema on ollut esillä järjestetyissä
tilaisuuksissa.

Seuranta
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Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)

Tehtävä

Tavoite

Keinot

Mittarit

Kirkon yhteiset tehtävät

18) Vastaamme ruotsinkielisistä
hartaus- ja jumalanpalvelusohjelmista Svenska Ylen kanavilla.

Koordinoimme kristillisten kirkkojen
osallistumista Svenska Ylen hartauksiin ja jumalanpalveluksiin.

Olemme täyttäneet tuotettujen
hartauksien ja jumalanpalvelusten
määrää koskevan sopimuksen.

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

15 osaa Himlaliv-ohjelmaa on
tuotettu.

Raportoimme kirkolliskokouksesta,
piispainkokouksesta ja Kirkkohallituksen täysistunnosta.

Olemme raportoineet kirkolliskokouksesta, piispainkokouksesta ja
Kirkkohallituksen täysistunnosta.

Laadimme kuukausittaisia mediakalentereita, joissa on tietoa kirkon
ajankohtaisista asioista, ja tarjoamme
materiaalia ja faktatietoa.

Olemme tarjonneet kuukausittaisia
mediakalentereita suomenruotsalaisille medioille.

Tarjoamme ruotsinkielisiä verkkopalveluja (esimerkiksi evl.fi ja Sacrista)
ja osallistumme kirkon intranetin
uudistus- ja kehitystyöhön.

Verkkopalvelut ovat käytettävissä,
ja olemme osallistuneet uudistustyöhön.

Vastaamme kirkon näkyvyydestä
Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa ja työskentelemme aktiivisesti
blogiemme parissa.

Sosiaalisessa mediassa julkaistu
sisältö.

Olemme mukana järjestämässä Ekopaastoa (Ekofasta).

Medianäkyvyys.

19) Tarjoamme uutistoimituksille
tarkoituksenmukaista tietoa
ruotsiksi.

20) Tuemme kirkon ruotsinkielistä verkkoviestintää ja läsnäoloa
sosiaalisessa mediassa.

21) Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon työssämme.
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Tehtävä

Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)
Tavoite

22) Kirkko on kaikkien tavoitettavissa.

Keinot

Mittarit

Ympäristökysymykset ovat asialistalla
suunnitellessamme toimintaa, ja
järjestämme omat tapahtumamme
ekologisesti kestävällä tavalla.

Olemme käyttäneet Reilun kaupan
tuotteita ja pitäneet verkkokokouksia mahdollisuuksien mukaan sekä
lähettäneet asiakirjat sähköisesti.
Järjestämissämme tapahtumissa on
tarjottu kasvisruokaa kaikille ainakin
yhtenä päivänä.

Laadimme materiaalia ja tekstejä selkoruotsiksi ja käännämme keskeiset
hallinnolliset tekstit viittomakielelle.

Olennaista materiaalia on saatavilla
selkoruotsiksi, ja hallinnollisia tekstejä on tarjottu viittomakielellä.

23) Kuuroille tarjotaan viittoma- Järjestämme jumalanpalveluksia ja
kielisiä hartauksia, jumalanpalve- leirejä kuuroille sekä teemme kotiluksia ja toimituksia.
käyntejä ja pidämme toimituksia.

Olemme järjestäneet 12 jumalanpalvelusta ja yhden leirin sekä toteuttaneet kotikäyntejä ja toimituksia
tarpeen mukaan.

24) Kirkko tekee toimivaa kehitysvammaistyötä.

Vierailemme säännöllisesti Kårkullassa ja työkeskuksissa Suomen ruotsinkielisillä alueilla.

Olemme vierailleet laaditun suunnitelman mukaisesti Kårkullassa ja
työkeskuksissa Suomen ruotsinkielisillä alueilla.

Järjestämme rippikoululeirin EteläSuomessa.

Olemme järjestäneet rippikoululeirin.

Seuranta

Seuraamme organisatorisia muutoksia Yhteydenpito FDUV:hen ja muihin
kehitysvammaisten parissa tehtävässä yhteistyökumppaneihin.
työssä Suomen ruotsinkielisillä alueilla ja reagoimme tarpeen mukaan
(esimerkiksi sote-uudistus).
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Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)

KKH – strategiset painopisteet

Tavoite

Keinot

Mittarit

Nostamme kirkon sanoman
esiin:
Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä
yhteistyössä seurakuntien ja
muiden toimijoiden kanssa.

25) Korostamme uskonnonvapauden myönteisiä puolia
julkisessa keskustelussa.

Tuotamme sisältöä, jossa nostamme
esiin myönteisiä kokemuksia ja henkilökohtaisia tarinoita.

Sisällön laajuus ja vaikuttavuus eri
kanavissa.

Kohtaaminen koskettaa:
Keräämme järjestelmällisesti
palautetta suunnitelmistamme ja työstämme. Vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä
ja selkeytämme työnjakoa.

26) Kirkon kehittämistoimintaan
sisältyvän toiminnan suunta ja
malli ovat selkiytyneet.

KRTK tutustuu ehdotettuihin erilaisiin
malleihin ja turvaa tarkoituksenmukaisen ruotsinkielisen toiminnan
edellytykset.

Työryhmä on kuullut KRTK:ta, ja
KRTK on antanut lausuntonsa ehdotetuista malleista.

27) Kielisaarekkeiden ruotsinkielinen toiminta sujuu hyvin.

Pidämme yhteyttä kielisaarekkeisiin ja
vierailemme niillä.

Toteutettu ohjelma, jumalanpalvelusten ja toimitusten määrät.

Rakastamme lähimmäistä:
Edistämme heikoimmassa
asemassa olevien ja kestävän kehityksen puolesta
tehtävää työtä kirkossa.

28) Suomi kantaa enemmän
vastuuta maailmanlaajuisen
köyhyyden vähentämisestä.

Teemme yhteistyötä arvokysymyksiin keskittyvän paneelikeskustelun
(Arvoilta) parissa eduskunta- ja EUvaalien yhteydessä.

Paneelikeskustelu toteutettu.

Arvostamme jäsenyyttä:
Selvitämme keinoja helpottaa kirkkoon liittymistä ja
vahvistamme osallisuuden
toteutumista kirkossa.

29) Kaste säilyttää asemansa
suomalaisten perheiden keskuudessa.

Osallistumme aktiivisesti kokonaiskirkossa meneillään olevaan kehittämistyöhön.

Olemme olleet edustettuina eri
työryhmissä, ja yhteistyö on sujunut
hyvin.

Otamme yhteyttä pilottiseurakuntaan
ja teemme yhteistyötä kasteeseen ja
kummiuteen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteistyö pilottiseurakunnan kanssa
toteutunut. Suunnitelmastrategia.

166

Seuranta

TULOSKORTTI 2019
KKH – strategiset painopisteet

Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)
Tavoite

Keinot

Mittarit

Järjestämme inspiraatiopäivän, jossa
pohdimme yhdessä seurakuntien
kanssa kasteeseen liittyvää viestintäämme.

Inspiraatiopäivä on järjestetty, ja sitä
on pidetty mielekkäänä. Laadullinen
arviointi.

Tuotamme videon, jossa esitellään
sekä kummin että kummilapsen
tarinoita.

Video on tuotettu, ja sitä on käytetty eri kanavissamme.

Seuranta
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Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Ajanpuutteen takia ja meneillään olevan Kirkkohallituksen työn uudelleenorganisoinnin valmisteluun vaaditun työpanoksen vuoksi tehtiin vain kysely,
jossa selvitettiin seurakuntien näkemystä viestintäyksikön toiminnasta. Kyselyn tulokset käyvät ilmi yksikön toimintakertomuksesta.
2) KRTK toi julki kirkon sanomaa eri medioissa, oli mukana Ekopaasto (Ekofasta), Suuremman suojassa (Trygg i din famn) ja Jaa#valoa (#Delaljus) -kampanjoissa sekä toi näkyviin kirkollisia juhlapyhiä, kuten pääsiäistä, pyhäinpäivää,
adventtia ja joulua.
3) Tavoite täyttyi: KRTK:n työntekijät kohtasivat lähes 5 000 kävijää kirkon
osastolla Kirjamessuilla, ja Stafettkarnevalen-tapahtumassa kirkon osastolla
kävi yli 1 500 osallistujaa. Kirjamessuilla järjestettiin seitsemän kirjailijakeskustelua. Yksi KRTK:n asiantuntija osallistui Educa-messuille.
4) Vuoden aikana järjestettiin avioliittoa käsittelevä ekumeeninen seminaari
yhteistyössä Suomen Ekumeenisen Neuvoston kanssa. Helsingissä järjestetty
seminaari kokosi 25 osallistujaa. Lisäksi järjestettiin uskonnonvapautta käsittelevä seminaari Eduskuntatalossa Helsingissä yhteistyössä Frikyrklig samverkan -järjestön, USKOT-foorumin, Helsingin seurakuntayhtymän, Suomen
Ekumeenisen Neuvoston ja FOKUS-yhdistyksen kanssa.
5) KRTK tavoitti vuoden aikana aiempaa enemmän ihmisiä Andetag ja Kyrka
nu -blogien kautta. Sekä Andetag- että Kyrka nu -blogin lukukertojen määrä
oli vuoden aikana hieman aiempaa suurempi. Facebook-sivulla Evangelisklutherska kyrkan i Finland julkaistiin yleensä 5–6 postausta viikossa, ja kävijöiden määrä kasvoi edellisvuodesta.
6) KRTK on tukenut seurakuntia koulutusten, konsultoinnin ja vierailujen avulla. Seurakuntien ja koulujen välinen yhteistyö on ollut tässä työssä tärkeällä
sijalla. Erityisesti yhteistyö aluehallintoviraston (AVI) kanssa on kehittynyt
vuoden aikana.
7) KRTK:n kouluyhteistyön ja rippikoulutyön asiantuntijat ovat osallistuneet aktiivisesti uskonnonopetusta koskevaan keskusteluun eri yhteyksissä ja mediassa.
8) Tavoite on osittain saavutettu, sillä uskonnonpedagogiikan päiville osallistui kymmenen ruotsinkielistä opettajaa. Päivistä saatiin hyvää palautetta.
Kokopäiväkoulukonseptin kurssia ei järjestetty, joten tavoitetta ei tältä osin
saavutettu.
Seurakuntien toiminnan tukeminen ja kehittäminen
9) Tavoite on saavutettu, sillä ainakin 12 seurakuntaa on laatinut viestintäsuunnitelman. Jomalan seurakunnassa toteutettiin viestintään liittyvä kehityshanke
suunnitelman mukaisesti vuoden aikana.
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10) Ylen radiojumalanpalvelusten teknisen toteutuksen ulkoistamista on arvioitu säännöllisesti vuoden aikana. Myös resursointi on tarkastettu. KRTK ei
kuitenkaan ole vielä pystynyt testaamaan uusia teknisiä ratkaisuja televisiotuotantoaan varten, joten tavoitetta ei ole saavutettu siltä osin.
11) 80 prosenttia seurakunnista on osallistunut koulutuksiin ja toteuttanut rippikoulusuunnitelman sisällön työssään. Kaikki eivät ole kuitenkaan vielä
laatineet paikallista suunnitelmaa, joten tavoitetta ei ole saavutettu siltä osin.
12) Tampereella järjestettiin lapsiasiavaltuutetun päivä (Barnombudsdag), jossa
oli mukana 16 osallistujaa. Nuorten kirkkopäivät (Ungdomens kyrkodagar)
kokosi yhteensä 150 osallistujaa 33:sta Porvoon hiippakunnan seurakunnasta.
13) KRTK on järjestänyt vuoden aikana kirkon kasvatusfoorumin (Forum för
kyrkans fostran), jossa oli 33 osallistujaa, kirkon lapsitoiminnan foorumin
(Forum för kyrkans barnverksamhet), jossa oli 60 osallistujaa, ja keskustelufoorumin, jossa oli 14 osallistujaa. Arviointien perusteella näillä kokoontumisilla on suuri merkitys työntekijöiden identiteetin ja ammatillisuuden
kannalta heidän työssään.
14) Tätä työtä ei voitu priorisoida vuoden aikana, koska henkilöstötilanne muuttui
viranhaltijan vaihduttua.
15) Tavoite on saavutettu: Familjearbete min sak -perhetyökalu on päivitetty
verkkomateriaaliksi, joka löytyy evl.fi-sivustolta.
16) Nuorten hyvinvointia sekä tarvetta kiinnittää huomiota vaaravyöhykkeessä
oleviin nuoriin on käsitelty henkilöstökoulutuksissa, foorumeissa ja täydennyskoulutuspäivillä sekä Nyckeln-ammattilehden artikkeleissa. Lisäksi olemme kohdanneet vaaravyöhykkeessä olevia nuoria sielunhoito-chatin kautta ja
yhteistyössä Folkhälsanin kanssa Unga omsorgstagare -hankkeessa.
17) Rauha (Dela fred) -teemavuodet ovat olleet esillä kirkon kasvatukseen liittyvässä työssä. Vuonna 2019 aihetta käsiteltiin Nuorten kirkkopäivillä (Ungdomens
kyrkodagar). Lisäksi aiheesta on tuotettu kolme videota.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
18) Tavoite on täyttynyt: KRTK on koordinoinut kristillisten kirkkojen osallistumista Yle Vegan hartauksiin ja jumalanpalveluksiin. Radiossa on lähetetty
yhteensä 566 hartautta ja 62 jumalanpalvelusta, ja Yle Femille KRTK on
tuottanut yhdeksän jumalanpalvelusta ja 15 osaa Himlaliv (Taivaallista menoa) -ohjelmaa.
19) KRTK on tarjonnut vuoden aikana ruotsinkielisille uutistoimituksille materiaalia kirkolliskokouksesta, piispainkokouksesta ja Kirkkohallituksen täysistunnosta (yhteensä 116 uutista). Kuukausittaisia mediakalentereita, joissa on
tietoa kirkon ja yhteisön tapahtumista, on lähetetty vuoden aikana.
20) Tavoite on saavutettu, sillä olemme tarjonneet ruotsinkielisiä verkkopalveluja
evl.fi- ja Sacrista-sivustoilla ja osallistuneet niiden uudistamiseen. Yksikkö
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21)
22)

23)
24)

on myös pyrkinyt tuottamaan tärkeää ja ajankohtaista sisältöä vakiintuneissa
kanavissamme (Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube).
Tavoite on saavutettu, sillä Ekopaasto (Ekofasta) sai paljon enemmän medianäkyvyyttä kuin edellisenä vuotena. Oikeudenmukaisuusnäkökohdat on otettu
tavoitteiden mukaisesti huomioon toiminnassa ja järjestetyissä tapahtumissa.
Tavoite on täyttynyt vain osittain. Materiaalia on suunnitelman mukaisesti
ollut saatavilla selkoruotsiksi, mutta hallinnollisia tekstejä ei ole tarjottu viittomakielellä, koska kaikki käytettävissä olevat henkilöstöresurssit on tarvittu
viittomakielisten toimitus- ja jumalanpalvelustekstien tarjoamiseen.
Tavoite on täytetty ja ylitetty, sillä kuurojen papilla on ollut vuoden aikana
23 viittomakielistä messua, ja hän on järjestänyt yhden leirin. Lisäksi on
toteutettu kotikäyntejä ja toimituksia tarpeen mukaan.
Myös kirkon kehitysvammaistyön tavoite on saavutettu. Kehitysvammaispappi on vieraillut Kårkullassa joka viikko kesäkuukausia lukuun ottamatta.
Myös kehitysvammaisten rippikoulu on järjestetty, ja kehitysvammaispappi
on vieraillut työkeskuksissa ja asuntoloissa ja tehnyt yhteistyötä FDUV:n
kanssa sekä keskus- että aluetasolla.

Strategiset painopisteet
25) Uskonnonvapauden myönteisiä puolia on nostettu esiin kastetta ja kummiutta
koskevan strategisen panostuksemme yhteydessä, uskoa, toivoa ja rakkautta käsittelevien hartaussarjojen yhteydessä sekä kolmessa rajat ylittävää rauhantyötä
käsittelevässä videossa. KRTK:n työntekijät ovat tuoneet tämän näkökohdan
esiin myös julkisessa keskustelussa uskonnonopetuksesta.
26) Tavoite on saavutettu, sillä KRTK on työskennellyt vuoden aikana tulevan
organisaatiomuutoksen parissa. KRTK:n työntekijät ovat olleet mukana ja
heitä on kuultu eri työryhmissä. Lisäksi he ovat osallistuneet koulutuksiin
ja tiedotustilaisuuksiin.
27) Kielisaarekkeiden toimintaan on kiinnitetty huomiota samalla tavoin kuin
aiempina vuosina eli tekemällä vierailuja, järjestämällä jumalanpalveluksia
ja hartauksia, tarjoamalla konsultointia ja pitämällä yhteyttä muulla tavoin.
Jyväskylän Kirkkopäivien yhteydessä järjestettiin ruotsinkielinen kirkkopäivä,
johon osallistui 140 henkeä.
28) Tavoitetta ei saavutettu, sillä eduskunta- ja EU-vaalien yhteydessä ei järjestetty
paneelikeskustelua.
29) KRTK on työskennellyt tiiviisti kasteen ja kummiuden parissa ja ollut myös
edustettuna työryhmissä. Lisäksi olemme tehneet seurakuntakäyntejä ja
laatineet strategioita vuonna 2020 tarjottavia täydennyskoulutuksia varten.
Vuoden aikana järjestettiin kaksi inspiraatiopäivää, joissa oli yhteensä 126
osallistujaa. Kummiutta käsittelevää videota ei kuitenkaan tuotettu vuoden
aikana, vaan se tuotetaan vuonna 2020.
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Muu toiminta
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.
Toiminnallisen yksikön vastuualueisiin kuuluvat kasvatus, varhaiskasvatus,
kouluyhteistyö, rippikoulutyö, nuorisotyö, aikuistyö ja kulttuuri. Yksikössä toimii
myös kuurojen pappi ja kehitysvammaispappi.
Varhaiskasvatuksessa painopisteitä ovat olleet katsomuskasvatuksen tukeminen
päiväkodeissa ja seurakuntien yhteydet yhteiskunnan varhaiskasvatukseen. Työtä
on tehty tarjoamalla konsultointia ja järjestämällä koulutuspäiviä esimerkiksi Inkoossa ja Pietarsaaressa.
KRTK ja Opetushallitus ovat käyneet Turussa, Helsingissä ja Vaasassa tapaamassa yhteiskunnan varhaiskasvatuksesta vastaavaa henkilöstöä. Käynneistä ja yhteyksistä yhteiskunnan varhaiskasvatukseen kävivät ilmi yhteiset arvot ja ymmärrys siitä,
mitä katsomuskasvatus ja päiväkodin ja seurakunnan välinen yhteistyö merkitsevät.
Yhteistyö Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa on jatkunut. Syyskuussa KRTK järjesti toisen vuoden opiskelijoille (varhaiskasvatuksen
opettajat) luentosarjan, jonka aiheena oli katsomuskasvatus ja yhteistyö muiden
organisaatioiden kanssa. Asiakirjasta ”Familjearbete min sak?” (Minäkö perhetyöntekijä?) on tehty päivitetty versio ”Riktlinjer för familjecentrerad församling”
(Perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat), jonka kirkkohallituksen täysistunto
on hyväksynyt.
Kouluyhteistyön ja uskonnonopetuksen osalta KRTK järjesti yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa Helsingissä ja Vaasassa kaksi perusopetuksen opettajille
suunnattua koulutuspäivää, joiden aiheena oli katsomuskasvatus. Uskonnonopetus.
fi-sivuston kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena syntyi vuoden aikana ruotsinkielinen alasivu, josta löytyvät materiaalit ”Utforska rummet” (Tutki tilaa) ja ”Utforska
bilden” (Lue kuvaa).
Kouluyhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä keskusteltiin syyskuussa Porvoon
hiippakunnan kirkkoherrainkokouksessa ja lokakuussa kirkon kasvatusfoorumissa
(Forum för kyrkans fostran). Lisäksi seurakuntien työntekijät ovat vuoden aikana
konsultoineet asiantuntijoita ja keskustelleet heidän kanssaan seurakuntien yhteistyöstä koulujen ja päiväkotien kanssa. Yhteydet ruotsinkielisiin korkeakouluihin
ja ammattikorkeakouluihin ovat jatkuneet entiseen tapaan.
Panostus rippikoulutyöhön on jatkunut vuoden aikana. KRTK koosti määräaikaisen työntekijän avustuksella syys-joulukuussa verkkomateriaalia rippikouluopetusta varten. Materiaalin runkona ovat Ihme-oppaan (Kirjapaja, 2018) harjoitusvinkit. Harjoitukset käännettiin ruotsiksi kirjan tekijöiden ja kustantajan luvalla.
Syksyllä asiantuntijat olivat mukana myös työryhmässä, joka on laatinut kriteerit
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Vihreät riparit 2.0 -hanketta varten. Vihreät riparit (Grön skriba) -materiaali, jonka
lähtökohtana ovat huolenpito luomakunnasta ja lisääntynyt ympäristötietoisuus,
lanseerataan keväällä 2020.
Kaste ja kummius -hanke on ollut tärkeällä sijalla vuoden aikana. Työryhmä on laatinut materiaalia yhdessä suomenkielisten kollegoiden kanssa, ja kaikki
työntekijät käsittelivät asiaa yhteisen suunnittelupäivän aikana. Työryhmän jäsenet
ovat myös käyneet useissa seurakunnissa tutustumassa kentän tilanteeseen, ja vuoden 2020 alueellisten koulutusten suunnittelu on jatkunut näiden kokemusten
pohjalta.
Myös kehitysvammaisten ja kuurojen parissa tehtävä työ on jatkunut vakiintuneen mallin mukaan. Kehitysvammaispappi on säännöllisten viikoittaisten Kårkullan-käyntien lisäksi vieraillut alueilla ja tavannut asiakkaita, hoitajia ja omaisia. Vuoden aikana on järjestetty kehitysvammaisten rippikoulu. Kuurojen pappi
työskentelee paitsi ruotsinkielisten kuurojen parissa myös vammaiskysymysten
asiantuntijana (40 %) Kirkkohallituksen suomenkielisellä toiminnallisella osastolla.
Järjestely on syventänyt kieliryhmien välistä yhteistyötä tällä alalla. Dövas församlingsblad -lehdestä ilmestyi neljä numeroa, ja lehden levikki on 350 kappaletta.
Yhteyksiä kielisaarekkeisiin on ylläpidetty sähköpostitse ja puhelimitse sekä
vierailemalla niillä. KRTK:n työntekijät ovat pitäneet jumalanpalveluksia, hartauksia ja kouluhartauksia Nummelassa, Nurmijärvellä, Keravalla, Jyväskylässä ja
Lahdessa. Useissa kielisaarekkeiden seurakunnissa on yksi tai useampi työntekijä,
joka osaa ruotsia niin hyvin, että hartauksien, toimitusten ja messujen pitäminen
onnistuu ruotsin kielellä. Yhteyttä Porvoon hiippakuntaan pidetään silti tärkeänä.
Vastuu kirkon keskusteluavusta Etelä-Suomessa siirtyi 1.1.2019 Helsingin seurakuntayhtymältä KRTK:lle. Samaan kokonaisuuteen liitettiin myös rovastikuntien aiemmin hoitama Pohjanmaan toiminta. Toimintaa on osittain järjestetty uudelleen ja yhtenäistetty, mikä on tuonut sekä henkilöstö- että taloudellisia säästöjä.
Keskusteluavun ja sielunhoito-chatin välillä on todettu myös synergiavaikutuksia.
Keskusteluapuun soitettujen puhelujen määrä ja yhteydenotot sielunhoito-chatiin
ovat lisääntyneet, mikä on ilahduttavaa. Vuoden aikana on myös suunniteltu uusia
verkkosielunhoidon muotoja.
Viestintäyksikön päätehtäviin kuuluu radion ja television hartaus- ja jumalanpalvelusohjelmien tuotanto. Vuoden aikana yksikkö vastasi 566 radiohartauden
koordinoinnista ja tuotannosta (2018: 580); niistä 457 oli uusia tuotantoja (2018:
470). Mukana oli yhteensä 147 henkilöä, 76 (67) naista ja 71 (47) miestä. Vuonna
2019 Yle Vega -kanavalla lähetettiin 62 jumalanpalvelusta (2018: 62). Jumalanpalvelukset on tuottanut vuodesta 2018 lähtien tuotantoyhtiö, jonka kanssa Yle
on tehnyt sopimuksen. Ulkoistamista on arvioitu säännöllisesti vuoden aikana.
Radiojumalanpalvelusten kuuntelijamäärä 18 000 oli selvästi aiempaa pienempi
(2018: 21 300), kun taas hartauksien osalta määrä pysyi edellisvuoden tasolla.
Andrum-ohjelman päivittäinen kuuntelijamäärä oli 60 000 (2018: 60 600) ja
iltahartauden 16 000 (2018: 16 500). Viestintäyksikkö tuotti vuoden aikana hartaussarjoja, joiden aiheina olivat muun muassa kaste, paasto ja jumalanpalvelus.
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Hartauksien ja jumalanpalveluksien lisäksi yksikkö tuotti myös Ett ord om helgen
-ohjelmaa, joka lähetetään ehtookellojen yhteydessä lauantaisin klo 18.03. Ohjelmalla oli 13 000 kuuntelijaa (2018: 14 000).
Vuonna 2019 Yle Fem -kanavalle tuotettiin yhdeksän jumalanpalvelusta (2018:
9). Televisiojumalanpalveluksilla oli keskimäärin 12 800 katsojaa (2018: 15 300).
Perinteisten joulun- ja pääsiäisajan jumalanpalvelusten lisäksi tuotettiin kolme
erikoisjumalanpalvelusta: Gudstjänst med sommarsånger Tammisaaressa, Pyhäinpäivän jumalanpalvelus Porvoossa ja piispanvihkimys Porvoon tuomiokirkossa.
Vuoden katsotuimpia televisiojumalanpalveluksia olivat Gudstjänst med sommarsånger (16 000 katsojaa) ja Kauneimmat joululaulut (20 000 katsojaa). Osa
jumalanpalveluksista lähetettiin yhteislähetyksenä Yle Vegan kanssa. Televisiojumalanpalvelusten lisäksi viestintäyksikkö tuotti 15 osaa Himlaliv (Taivaallista menoa)
-ohjelmaa (2018: 15). Ohjelmasarjalla oli keskimäärin 23 500 katsojaa/ohjelma
(2018: 27 700). Eniten katsojia, 28 000, saivat omaishoitoa käsittelevä ohjelma
sekä ohjelma, jonka aiheena oli kristinusko Virossa neuvostoaikana. Katsojien
väheneminen johtuu siitä, että vuonna 2018 eräillä jaksoilla oli erittäin suuret
katsojamäärät, mikä nosti keskiarvoa sinä vuonna.
Kyrklig tidningstjänst (kirkon lehdistöpalvelu) tarjoaa kirkon avoimuus- ja
läpinäkyvyysstrategian mukaisesti suomenruotsalaisille toimituksille ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa. Vuonna 2019 Kyrklig tidningstjänst teki 116
uutista (2018: 148) ja kolme verkkouutista (2018: 3). Uutisten lisäksi lähetettiin
13 mediakalenteria (2018: 14), joita myös päivitettiin jatkuvasti verkossa.
Verkkoviestintää hallitsivat vuoden aikana Klockaren (Lukkari) -julkaisujärjestelmään liittyvä työ, evl plus -sivuston uudistaminen ja kirkon intranetin kehittäminen. Klockaren-järjestelmää käyttää nyt yhteensä 85 prosenttia ruotsinkielisistä
seurakunnista. Klockaren-tukipalveluista vastasi edelleen Kustens IT / Rannikon
IT, joka tarjosi ostopalveluna myös muun muassa yhteistä materiaalia ja täydennyskoulutusta seurakunnille.
Sosiaalisessa mediassa on tuotettu edelleen tärkeää ja ajankohtaista sisältöä
vakiintuneissa kanavissamme eli Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja YouTubessa. Facebook-sivulla Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland oli vuoden lopussa
3 347 tykkääjää (2018: 2 641). Postauksia julkaistiin viikossa keskimäärin 5,7
(2018: 4–5), ja ne tavoittivat keskimäärin 2 613 henkilöä (2018: 1 390). Vuoden katselluimpia postauksia olivat kynttilähartaus pyhäinpäivän iltana (27 069),
kertomus kastekeskustelusta (14 706) ja uutinen hiippakunnan uudesta piispasta
(13 248).
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 15 seurakuntaa/toimijaa (2018: 16).
Seuraajien määrä on 1 756 (2018: 1 479), ja postaukset saivat keskimäärin
55 tykkäystä (2018: 45). Yhden viikon aikana joulukuussa postaukset tavoittivat
1 565 henkilöä. Instagram on kasvava sosiaalinen media, mikä näkyy seuraajien
määrän ja vuorovaikutuskertojen lisääntymisenä.
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KRTK:n Kyrka nu -blogi jatkoi toimintaansa. Vuoden aikana julkaistiin 17
blogikirjoitusta, jotka tavoittivat 2 946 henkilöä (2018: 2 796). Yhteistyössä KSF
Median kanssa toteutettavalla Andetag-blogilla oli hieman enemmän lukukertoja
kuin vuonna 2018.
Panostukset kirkon arvoja ja toimintaa esiin tuoviin valtakunnallisiin kampanjoihin jatkuivat vuonna 2019 kiitettävästi. Ekopaaston (Ekofasta) teemana oli
vaatteiden vastuullisuus. Ennen pääsiäistä seurakunnille tarjottiin hiljaista viikkoa ja pääsiäistä käsittelevä kuvasarja ja tekstejä, joita ne voivat käyttää sosiaalisessa mediassa. #Suuremmansuojassa (#tryggidinfamn) -kampanjan aiheena oli
ekaluokkalaisten siunaaminen ja mikkelinpäivä. Teema oli sama kuin aiemmin,
mutta materiaaliin lisättiin joitakin meemejä ja kutsukortti kummeille. Jaa#valoa
(#Delaljus) -kampanjassa esittelimme kirkon keskusteluavun palvelevaa chatia
sekä opiskelijapapin työtä verkossa, sosiaalisessa mediassa ja yhteistyössä eräiden
seurakuntien kanssa järjestetyissä tapahtumissa. Ensisijaisena kohderyhmänä olivat toisen asteen opiskelijat ja nuoret aikuiset. Pyhäinpäivää tuotiin esiin kahdella uudella panostuksella: Porvoon tuomiokirkossa nauhoitetulla meditatiivisella
televisiojumalanpalveluksella sekä Söderkullan kirkossa pidetyllä kynttilähartaudella, joka lähetettiin suorana Facebookissa. Hartaus tuotti runsaat 1 400 vuorovaikutuskertaa ja tavoitti yhteensä 4 200 henkilöä. Panostuksen ansiosta myös
evl.fi/sorg-sivu sai enemmän huomiota ja sen kävijämäärä kasvoi (2018: 1 455
lukukertaa). Adventtia ja joulua varten tuotimme neljä videota – yhden jokaista
adventtisunnuntaita varten – sekä musiikkivideon Helsingin musiikkiluokkien
kuoron kanssa. KRTK teki myös yhteistyötä Kirkon viestinnän kanssa eri medioissa levitetyn jouluevankeliumivideon parissa. Eniten työtä vaatinut viestintäpanostus vuoden aikana oli Porvoon hiippakunnan piispan vaali ja uuden piispan
vihkiminen. Vaalin ja vihkimisen yhteydessä yksikkö tuotti uutisia, videosisältöä
sekä radio- ja televisio-ohjelmia.
Kuten aiemminkin, yksikön tehtäviin on kuulunut seurakuntien tukeminen
kriisiviestinnässä ja kirkon valtakunnallinen kriisiviestinnän hoitaminen joko omaaloitteisesti tai yhteistyönä suomenkielisten kollegoiden kanssa. Kirkon viestinnän toiminnasta ja paikasta Kirkkohallituksen organisaatiossa tehdyn selvityksen
johdosta myös ruotsinkielistä viestintäyksikköä kuultiin, ja se oli mukana muun
muassa asiantuntijalausunnoissa ja Porvoon hiippakunnan seurakunnille tehdyssä
kyselyssä. Kyselyyn vastasi 23 seurakuntaa, ja se antoi hyvää ja hyödyllistä palautetta toiminnastamme.
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4.11 Piispainkokouksen kanslia (PK)

Pohjoismainen piispainkokous 2019 kokoontui Lappeenrannassa.
Kuva: Ari Nakari

Erillisyksikön perustehtävän kuvaus
Piispainkokouksen kanslia auttaa piispainkokousta toteuttamaan kirkkolain ja kirkkojärjestyksen tälle säätämät tehtävät, jotka liittyvät kirkon uskoon, opetukseen,
ekumeniaan ja lähetystehtävään sekä uskontosuhteisiin, hiippakuntien hoitoon,
pappisvirkaan, jumalanpalveluselämään ja rippikouluun. Lisäksi piispainkokouksen kanslia tukee arkkipiispan ja piispojen kollegion työskentelyä sekä kirkkohallituksen toimintaa erityisesti teologisissa kysymyksissä.
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TULOSKORTTI 2019

Piispainkokouksen kanslia (PK)

Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Avainmittarit

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

1) Piispojen tekemät linjanvedot ja kirkon opilliset tulkinnat
tunnetaan.

Tiedotamme piispainkokouksen päätöksistä ja olemme aktiivisia yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Piispainkokouksen päätökset näkyvät mediassa ja huomioidaan
keskustelussa.

2) Suomessa on vahva positiivinen uskonnonvapaus.

Edistämme positiivista uskonnonvapautta esim. yhdessä Suomen ekumeenisen neuvoston sekä USKOT foorumin
kanssa.

Uskonnonvapaus ymmärretään
positiivisesti.

Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen

3) Kirkon töihin on riittävästi
hakijoita.

Vaikutamme teologikoulutustoimikunnan kautta ja osallistumme Kirkkohallituksen ennakointityöhön.

Pappisvirkaan ja muihin kirkon
töihin hakeudutaan.

Koko kirkon yhteiset tehtävät

4) Kirkon opillista perustaa
tulkitaan suhteessa muuttuvan
toimintaympäristön haasteisiin.

Valmistelemme piispainkokouksen
lausunnot ja kannanotot hyödyntäen
uusinta ekumeenista teologiaa.

Kannanottojen ja lausuntojen
painoarvo tulee esiin kirkollisessa päätöksenteossa ja kansalaiskeskustelussa.

5) Piispojen kollegiolla on tarvittava apu yhteisissä toiminnoissa.

Tuemme piispojen kollegiota yhteisissä
hankkeissa.

Piispojen kollegio pystyy työskentelemään tarkoituksenmukaisesti.

6) Pohjoismainen piispainkokous järjestetään onnistuneesti
Suomessa vuonna 2019.

Suunnittelemme pohjoismaisen
piispainkokouksen yksityiskohtaisesti ja
toteutamme kokouksen suunnitelman
noudattaen.

Kokous järjestetään onnistuneesti.
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Arvio

TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue

Piispainkokouksen kanslia (PK)
Tavoite

Keinot

Avainmittarit

7) Piispainkokous osallistuu
kirkon seuraavan strategian
valmisteluun huhtikuussa 2017
tekemän päätöksensä mukaan.

Koordinoimme piispainkokouksen
kanslian osalta piispainkokouksen ja
kirkkohallituksen yhteistä työskentelyä
strategian laatimiseksi.

Uusi strategia valmistuu ja myös
piispainkokous on antanut siihen
oman panoksensa.

KKH - strategiset painopisteet:

Tavoite

Keinot

Avainmittarit

Nostamme kirkon sanoman
esiin:
Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä
yhteistyössä seurakuntien ja
toimijoiden kanssa monikanavaisesti.

8) Kirkon traditio nähdään
voimavarana muuttuvassa yhteiskunnassa.

Lisäämme luterilaisuutta koskevaa ymmärrystä osallistumalla ajankohtaiseen
keskusteluun.

Näkyvyys mediassa ja kansalaiskeskustelussa.

Arvio

Arvio
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Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
1) Tavoite toteutui varsin suurelta osin, mutta jäänee niukasti keltaisen puolelle.
Piispat antoivat loppuvuonna yhteisen kannanoton ”Tieteiden lahja: Piispojen
puheenvuoro tieteiden arvosta ja tehtävästä Jumalan luomakunnassa”, joka sai
varsin hyvin valtakunnallista julkisuutta ja herätti keskustelua. Lisäksi piispainkokous antoi vuoden aikana esimerkiksi teologis-juridisen määritelmän
siitä, mitä merkitsee kirkkojärjestyksessä mainittu käsite ’kristillinen kirkkokunta’, sekä laati hiippakuntavaltuustojen kehittämiseen liittyvän raportin.
Kannanottoja voisi olla enemmän ja nopeammin, mihin liittyen prosesseja
on tarkoitus kehittää.
2) Tavoite toteutui osin. Piispainkokouksen kansliasta osallistuttiin uskonnonvapautta koskevaan vilkkaaseen kansalaiskeskusteluun (oman uskonnon opetus,
ns. joulujuhla-case) virkamiesvoimin esim. jakamalla tietoa hallinnollisista
ja uskonnonpedagogisista näkökulmista. Pääsihteeri osallistui myös Suomen
Ekumeenisen Neuvoston delegaatiossa opetusministeri Li Anderssonin audienssille, jossa ministerille tuotiin esille uskonnonopetukseen liittyviä vähemmistönäkökulmia ja korostettiin hyvän uskonnollisen yleissivistyksen
merkitystä. Tämän lisäksi oltiin mukana valmistelemassa 5.12.2019 julkaistua piispojen kannanottoa ”Uskontoa ei tule eristää eikä siirtää pois silmistä
ja mielestä”. Uskonnonvapauteen liittyvät kysymykset ovat monin tavoin
pinnalla, eikä kokonaiskehitys aina välttämättä mene kirkon kannalta suotuisimmalla mahdollisella tavalla.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
3) Tavoite toteutui. Piispainkokous saattoi omalta osaltaan valmiiksi kirkon
johtamiskoulutuksen uudistamisen Kirkon koulutuskeskuksen kanssa. Piispainkokouksen aloittama seurakuntatyön johtamisen tutkinnon uudistaminen
valmistui piispainkokouksen teologisen sihteerin ja työryhmän toimesta. Tutkinto uudistettiin kokonaan, jotta se antaisi nykyistä paremmat edellytykset
toimia kirkkoherrana. Tutkinnon edellytyksiin lisättiin moniammatillinen
koulutus, joka palvelee pappien ohella muita seurakunnan esimiestehtävistä
kiinnostuneita. Psykologiseen soveltuvuustutkimukseen ja arviointiin liittyviä
ongelmakohtia ratkottiin muuttamalla tutkimuksen paikkaa ja roolia osana
kokonaisuutta. Lisäksi saatiin valmiiksi ylemmän pastoraalitutkinnon uudistaminen, jolla vastataan toimintaympäristön muutoksesta johtuviin muutostarpeisiin sekä kirkkolainsäädännön uudistukseen. Kirkon teologikoulutustoimikunnan sekä Ammatillisen koulutuksen seurannan ryhmän kautta
jatkettiin kirkon virkoihin rekrytoitumisen edistämistä, moniammatillisuuden
vahvistamista ja henkilöstön kehittämistä.
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Koko kirkon yhteiset tehtävät
4) Tavoite toteutui. Esimerkiksi pääsihteeri toi virkatyönään aktiivisesti esille
globaaliin teologiaan liittyviä näkökulmia muun muassa opettamalla kirkon
koulutuksissa ja osallistumalla kahden kirjan toimittamiseen, joiden molempien käsikirjoitus valmistui toimintavuoden aikana: Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Kirkon tutkimuskeskuksen yhteistyönä julkaistava kirja käsittelee
ekumeenista missiologiaa. Erään kaupallisen kustantajan julkaisuna julkaistava
kirja puolestaan käsittelee sitä, miten kirkon tulisi reagoida uskonnollisen
ilmapiirin muutokseen (esim. uushenkisyys, jooga, mindfulness).
5) Tavoite toteutui, sillä piispojen kollegiolla oli tarvittava tuki kollegion yhteisiin toimintoihin: kanslian henkilökunta oli aktiivisesti tukemassa piispojen
yhteistä toimintaa.
6) Tavoite toteutui. Nordic Bishops’ Conference järjestettiin Lappeenrannassa
24.–28.6.2019 yhdessä Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin sekä arkkipiispan kanslian kanssa. Osallistujia oli yhteensä 84 ja konferenssiin liittyi
ekskursio Imatralle, jossa vierailtiin mm. rajavartioasemalla sekä Päivärannan
kurssikeskuksessa. Muun muassa kirkollisasioista vastaava ministeri Annika
Saarikko (kesk.) vieraili konferenssissa tuomassa valtiovallan tervehdyksen.
Järjestelyt onnistuivat erinomaisesti ja osanottajilta kerätty palaute oli hyvin
myönteistä.
7) Tavoite toteutui. Piispainkokouksen pääsihteeri on ollut mukana strategiaa
valmistelevassa työryhmässä ja myös piispat ovat mukana kommentoimassa
laadintaprosessia.
Strategiset painopisteet
8) Tavoite toteutui. Kanslian virkatyötä kohdistettiin monin tavoin uskon ajankohtaisten tulkintojen edistämiseen sekä strategiseen suunnitteluun ja kirkon
tulevaisuuden visiointiin yhdessä Kirkkohallituksen muiden osastojen kanssa.
Myös medianäkyvyyttä ulostuloilla on ollut huomattavankin paljon: paitsi
sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter) myös uskontokysymysten kommentoinnissa valtakunnalliseen mediaan (esim. YLE, MTV3).
Muu toiminta
Piispainkokouksen kanslia valmisteli piispainkokouksen istunnoissa käsiteltyjä asioita sen mukaan, kun näitä tuli esityslistalle. Käytännössä vireillä olevien asioiden
määrä ja laatu on vaikeasti ennakoitavissa, koska piispainkokouksen esityslistat
ovat riippuvaisia siitä, mitä muut toimielimet päättävät (kirkolliskokous, kirkkohallitus, tuomiokapitulit). Toimintavuonna kansliaa työllisti mm. Suunta-hanke,
piispainkokouksen antamien täytäntöönpanomääräysten uudistaminen kirkkolainsäädännön uudistamisen seurauksena, hiippakuntavaltuustojen kehittäminen
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ja ennen muuta edellä mainittu Pohjoismainen piispainkokous. Lisäksi piispainkokouksen teologisen sihteerin työtehtäviin kuului toimintavuoden aikana arkkipiispan kanslian säännöllinen avustaminen. Piispainkokouksen toimistosihteeri
siirtyi toimintavuoden alussa kansliapäällikön toimistosta koordinoituihin toimistosihteeripalveluihin, josta käsin yhteistyö piispainkokouksen kansliaan jatkui
olennaisilta osin entiseen malliin.
Istuntoihin liittyvän perustyön ohessa kanslian henkilökunta harjoitti vaikuttamistyötä verkostoitumalla ja tuomalla kirkon näkökulmia esiin erilaisissa seminaareissa ja paneeleissa. Pääsihteeri osallistui yhteiskunnalliseen sekä ekumeeniseen
vaikuttamiseen myös Suomen Ekumeenisen Neuvoston kasvatusasioiden jaoston
puheenjohtajana, Suomen Ekumeenisen Neuvoston missiologisessa asiantuntijaryhmässä ja Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksen jäsenenä (Kirkkohallituksen mandaattipaikka). Lisäksi pääsihteeri osallistui Kirkkohallituksen
blogin tuottamiseen ja isännöi omaa Kirkon viestinnän tuottamaa podcastia, jonka
vieraina oli yhteiskunnallisia vaikuttajia. Teologinen sihteeri työskenteli kielen uudistamiseksi Kirkollisten toimitusten uudet rukoukset -työryhmässä ja osallistui
selkokielen toimintaryhmään Kirkkohallituksessa.
Lokakuussa piispainkokouksen kanslia osallistui vuosittaiseen pohjoismaisten piispainkokousten sihteerien tapaamiseen Uppsalassa. Lisäksi on osallistuttu
kansainväliseen ekumeniaan: toimintavuoden aikana pääsihteeri osallistui esim.
yhteistyön vahvistamiseen Intian luterilaisten kirkkojen kanssa ja Kirkkojen Maailmanneuvoston uskontodialogin asiantuntijoiden verkostotapaamiseen Cardiffissa,
Isossa-Britanniassa. Teologinen sihteeri puolestaan osallistui Societas Liturgican
järjestämään jumalanpalveluselämän kongressiin Durhamissa, Isossa-Britanniassa.
Edellä mainittujen lisäksi kansliasta annettiin työpanos pastoraalikoulutusten
toteuttamiseen Kirkon koulutuskeskuksessa, Kaste ja kummius ‑hankkeen Teologia ja monikulttuurisuus -työryhmään, soveltuvuustutkimuksen toteuttamisen
seurantaan, ulkomaisten tutkintojen rinnastuspäätösten valmisteluun sekä piispainkokouksen asettaman uskontojen kohtaamisen toimikunnan työskentelyyn.
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4.12 Arkkipiispan kanslia (APK)

Arkkipiispan teologinen erityisavustaja Petri Merenlahti työpöytänsä ääressä
Kuva: Aarne Ormio

Erillisyksikön perustehtävän kuvaus
Arkkipiispan kanslian tehtävänä on toiminnallaan tukea arkkipiispan viranhoitoa
avustamalla häntä arkkipiispan kokonaiskirkollisissa johtamistehtävissä, kaitsentaalueen tehtävissä, yhteiskunta- ja mediasuhteiden hoitamisessa sekä kansainvälisten
ja ekumeenisten suhteiden hoitamisessa.
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TULOSKORTTI 2019
Tehtäväalue

Arkkipiispan kanslia (APK)
Tavoite

Edunvalvonta ja vaikuttaminen Arkkipiispa saa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
tarvittavan tuen.

Keinot

Avainmittarit

Huolehdimme, että arkkipiispalla on
käytössään riittävästi tietoa, asiantuntemusta ja keskusteluapua kannanottojen ja tapaamisten valmistelussa.

Toteutuneet kannanotot ja tapaamiset,
niiden relevanssi ja niille asetettujen
tavoitteiden toteutuminen.

Järjestämme säännöllisesti laajapohjaisia kutsuseminaareja (Arvojen
Akatemia, Arvojen Areena, Arvojen
Eurooppa) sekä tarpeen mukaan vaikuttaja- ja asiantuntijatapaamisia.

Toteutuneet tapaamiset, niistä kerätty
palaute ja niissä saadun tiedon, näkemysten ja kontaktien hyödyntäminen.

Arkkipiispa saa mediaesiinty- Tapaamme säännöllisesti kirkon
misiin tarvittavan tuen.
viestinnän johtoa ja kirkon viestinnän
neuvottelukuntaa; teemme mediatalovierailuja ja kutsumme päätoimittajia
tapaamisiin vuosittain.
Seuraamme julkisuudessa käytävää
keskustelua; hoidamme päivittäisiä
yhteyksiä tiedotusvälineisiin; autamme arkkipiispaa valmistautumaan
haastatteluihin sekä valmistelemaan
puheita ja kirjoituksia ideoimalla sisältöjä, antamalla kriittistä palautetta ja
tekemällä toimitustyötä; huolehdimme
arkkipiispan someläsnäolosta.
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Toteutuneet tapaamiset, niistä kerätty
palaute ja niissä saadun tiedon, näkemysten ja kontaktien hyödyntäminen.

Toteutuneet haastattelut, puheet ja
kirjoitukset; haluttujen viestien läpimeno ja tavoittavuus mediassa; arkkipiispan reagointivalmius ajankohtaisiin
asioihin ja tilanteisiin.

Arvio

TULOSKORTTI 2019

Arkkipiispan kanslia (APK)

Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Avainmittarit

Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen

Arkkipiispa saa tarvitsemansa tuen työssään arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa
sekä kaitsenta-alueensa
seurakuntien parissa.

Autamme piispantarkastusten ja
muiden tapaamisten valmistelussa ja
toteutuksessa; osallistumme soveltuvin
osin arkkihiippakunnan tuomiokapitulin työhön.

Toteutuneet piispantarkastukset;
tuomiokapitulin arviointivälineet ja
-menetelmät.

Koko kirkon yhteiset tehtävät

Arkkipiispa saa kirkon keskushallinnon johtotehtäviin
tarvitsemansa tuen.

Seuraamme vireillä olevia asioita ja
teemme taustavalmistelua; järjestämme piispojen neuvotteluja ja arkkipiispan lähiverkostotapaamisia.

Sujuva ja hyvän hallinnon mukainen
päätöksenteko arkkipiispan johtamissa
toimielimissä.

Arkkipiispa saa tarvitsemansa tuen johtaessaan kirkon
ulkosuhteita ja ekumeenisia
yhteyksiä.

Seuraamme vireillä olevia asioita ja
teemme taustavalmistelua; järjestämme säännöllisiä tapaamisia KUO:n
johdon kanssa; verkostoidumme
keskeisten ekumeenisten ja kansainvälisen työn yhteistyökumppanien
kanssa; tarjoamme vieritukea matkoilla
ja vierailuilla.

Vireät ja toimivat ulko- ja ekumeeniset
suhteet; sujuvasti toteutuneet matkat,
joiden tavoitteet on saavutettu hyvin.

Arkkipiispa saa tarvitsemansa tuen edustaessaan
kirkkoa suomalaisessa
yhteiskunnassa.

Tuemme arkkipiispaa edustustehtävissä Toteutuneet edustustehtävät ja niistä
ja ylläpidämme niiden edellyttämiä
saatu palaute.
yhteyksiä.

Arkkipiispa saa virkatehtäviensä hoitoon tarvittavan
käytännön tuen.

Pidämme säännöllisesti kansliakokouksia ja suunnittelupäiviä; huolehdimme
siitä, että arkkipiispalla on käytössään
hyvät sihteeripalvelut.

Arvio

Sujuva arki; ajantasainen ja tarkoituksenmukaisesti täytetty kalenteri,
kansalaispalautteeseen vastaaminen
kohtuullisessa ajassa.
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Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Arkkipiispan kanslian tavoitteet arkkipiispan tukemisessa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, edustamiseen ja mediaesiintymisiin ovat toteutunut suunnitellulla
tavalla. Samoin kanslia on tukenut arkkipiispaa suunnitellulla tavalla kirkon ulkomaansuhteiden ja ekumeenisten yhteyksien hoitamisessa.
Toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin nähden kanslian henkilöstöresurssi
on ollut riittämätön, joten tavoitteita arkkipiispan työn tukemisesta kirkon hallintoon ja arkkipiispan kaitsenta-alueeseen liittyvissä tehtävissä ei ole voitu asettaa
riittävälle tasolle.
Arkkipiispan kanslia sai joulukuun alussa 2019 merkittävän lisäresurssin, kun
kolmas erityisavustaja aloitti työssään. Tämän resurssilisäyksen vuoksi kanslian työn
tavoitteet on mahdollista asettaa sille tasolle, jota arkkipiispan viranhoidon tukeminen sekä kanslian työn sujuvuus ja tehtävien mukainen joustavuus edellyttää.
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4.13 Kirkon palvelukeskus (Kipa)

Kipan kesäjuhlat
Kuva: Sanna Hirvaskari

Erillisyksikön perustehtävän kuvaus
Kirkon palvelukeskus (Kipa) on Kirkkohallituksen erillisyksikkö, jonka tehtävänä
on tuottaa kaikille Suomen evankelis-luterilaisen 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 2019

Kirkon palvelukeskus (Kipa)

Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Avainmittarit

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Palveluita kehitetään asiakassegmentti-kohtaisesti.

Palvelukehitys tapahtuu asiakassegmenteittäin asiakastyöryhmissä
yhteistyössä seurakuntien kanssa.

Asiakastyöryhmätyöskentelyn pohjalta priorisoidut palvelusisällöt ovat
kehityskäytössä ja jatkokehittämistarpeet on tunnistettu.

Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen

Yhteyshenkilöiden lähettämien palvelupyyntöjen ratkaisuajat lyhenevät.

Palvelupyyntöjen hallinnointia tehosPalvelupyynnöille on määritelty
tetaan ja tunnistetaan palvelupyyntö- ratkaisuajat ja palvelupyynnöt ratkaisjen läpimenoaikaan vaikuttavat tekijät. taan sovittujen aikojen mukaisesti.

Järjestelmäkehityksillä helpotetaan sovellusten käyttöä ja
tehostetaan toimintaa.

Kehitystarpeet tunnistetaan ja priorisoidaan yhdessä asiakastyöryhmien
kanssa.
Automatisoinnin ja robotiikan hyödyntämisen kautta tehostetaan toimintaa.

Järjestelmien käytön tukea on
vahvistettu asiakastarpeiden
pohjalta.
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Järjestelmien ja sovellusten kehitykset on määritelty ja toteutettu palvelukeskuksen taloudelliset puitteet
huomioiden.

Parannetaan ohjeiden käytettävyyttä
ja muun palvelukeskusmateriaalien
saatavuutta.

Asiakkaiden käytössä on paremmat
työkalut ohjeiden ja palvelukeskusmateriaalien hallintaan.

Asiakkaille tarjotaan maksullista
lisäkoulutusta.

Asiakkaiden tilaamat lisäkoulutukset
on pidetty.

Arvio

TULOSKORTTI 2019

Kirkon palvelukeskus (Kipa)

Tehtäväalue

Tavoite

Keinot

Avainmittarit

Koko kirkon yhteiset tehtävät

Palvelukeskuksen talous on
tasapainossa.

Palvelukeskuksen talouden kehittymis- Palvelukeskuksen toiminnasta
tä seurataan kuukausittain.
aiheutuvat kulut katetaan palveluista
saatavilla tuotoilla.

Palvelukeskuksen palvelutuotantoa voidaan ohjata prosessikohtaisilla mittareilla.

Rakennetaan soveltuvat mittaristot,
joilla tuotetaan kuukausittain prosessikohtaista seurantatietoa.

Seurantamittaristot on rakennettu
prosesseittain ja ovat palvelutuotannon käytössä.

Järjestelmä-kilpailutuksin
ja hankinnoin uudistetaan
palvelukeskuksen tarjoamia
sovelluksia ja ratkaisuja.

Tehdään tarvemäärittelyt ja suoritetaan kilpailutus ja/tai hankintaneuvottelut tarvittaville sovelluksille ja niiden
ylläpitopalveluille.

Kilpailutettujen sovellusten ja palveluiden hankintapäätös on tehty ja
käyttöönotto on suunniteltu.

KKH – strategiset painopisteet

Tavoite

Keinot

Avainmittarit

Kohtaaminen koskettaa:
Keräämme järjestelmällisesti
palautetta suunnitelmis-tamme
ja työstämme. Vahvistamme
kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme
työnjakoa.

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja työvaiheet
on päivitetty koko prosessin
pituudelta.

Tarkistetaan palvelukeskuksen ja asiakkaiden välinen rajapinta arvioiden
nykyinen vastuunjako sekä etsien
mahdollisia päällekkäisiä tehtäviä.

Kirkon palvelukeskuksen ja asiakkaiden välinen vastuunjako on määritelty asiakassegmenteittäin. Uudet
vastuunjaot ovat käytössä.

Arvio

Arvio
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Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
Kipassa toimii kolme rinnakkaista asiakastyöryhmää – yksi isoille, yksi keskisuurille
ja yksi pienille asiakkaille.
Asiakastyöryhmien työskentelyn osana on palveluiden kehittämiseen pyritty löytämään asiakassegmenttikohtaisia tarpeita, eli eri kokoisten seurakuntien erilaisia palvelutarpeita. Eri asiakastyöryhmissä ei ole kuitenkaan pystytty
identifioimaan erityisiä segmenttikohtaisia tarpeita. Useita palvelulaajennuksia
on jo käytössä eri kokoisille asiakkaille.  Uusia palvelulaajennuksia on pilotoitu
ja otettu käyttöön asiakkaiden tarpeiden pohjalta.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen
Yhteyshenkilöiden lähettämien palvelupyyntöjen ratkaisuaikojen lyhentämiseksi on etsitty erilaisia keinoja ja ratkaisuja. Nykyisessä palvelupyyntöjärjestelmässä ei
ole toiminnallisuutta, jossa ratkaisuaikoja pystyttäisiin seuraamaan automaattisesti
luotettavalla tarkkuudella. Vaativuusmäärittelyt ko. toiminnallisuudesta on tehty
Kirkkohallituksessa kilpailutettavaa palvelupyyntöjärjestelmää varten.
Toistaiseksi palvelupyyntöjen ratkaisuaikoja seurataan nykyisellä järjestelmällä
manuaalisesti tietyllä otannalla ja palvelupyyntöjen tehokkaampaan ratkaisuun ja
lyhyempään ratkaisuaikaan on kiinnitetty huomiota erilaisin työjärjestelyin.
Sovellusten käytön helpottamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi asiakastyöryhmien kanssa on tunnistettu ja priorisoitu kehitystarpeita. Korkeimman priorisoinnin saaneet kehitykset on suoritettu. Järjestelmien automatisointeja on jatkettu palkanlaskennan, kirjanpidon ja reskontran osalta. Robotit suorittavat tällä
hetkellä kymmentä tehtävää sekä talous- että henkilöstöhallinnossa.
Järjestelmien käytön tuen vahvistamiseksi asiakkaiden käytössä olevat ohjeet
on käyty läpi ja päivitetty. Hakutoimintoa tukeva uusi Sharepoint tulee käyttöön
keväällä 2020, jolloin nykyisten ohjeiden käytettävyys paranee entisestään.
Kaikki asiakkaiden pyytämät lisäkoulutukset on pidetty. Kirkon palvelukeskuksen järjestämillä vuotuisilla asiakaspäivillä on erikseen myös muistutettu maksullisten lisäkoulutusten mahdollisuudesta.
Koko kirkon yhteiset tehtävät
Palvelukeskuksen talous on tavoitteiden mukaisesti tasapainossa ja Kirkon palvelukeskuksen johtokunta päättää kertyneen vuosiylijäämän käytöstä erikseen.
Jokaiseen palvelukeskuksen palvelutuotannon prosessiin on tehty oma prosessikohtainen seurantamittaristo. Niillä tuotetaan kuukausikohtaista seurantatietoa
lähiesimiehille palvelutuotannon johtamisen, ohjaamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi.
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Järjestelmäkilpailutuksin ja hankinnoin on uudistettu joitakin palvelukeskuksen tarjoamia sovelluksia ja ratkaisuja: SAP-sovellukseen liittyvät kilpailutukset on
tehty ja kilpailutusten myötä hankitut palvelut on käyttöönotettu. Vaatimusmäärittelyjä on tehty maksuliikenteen, laskujen välityspalvelun ja palkkahallinnon järjestelmien osalta. Kirkkohallituksessa on lisäksi aloitettu Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien kehittämishanke, jossa selvitetään myös Kipan nykyisen
järjestelmäkokonaisuuden osalta mahdollinen tarve uudistuksille.
KKH-strategiset painopisteet: Kohtaaminen koskettaa
Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien ja työvaiheiden osalta ei ole tunnistettu
asiakassegmenttikohtaisia eroja, joten niiden osalta ei ole tehty muutoksia. Nykyisessä vastuunjaossa ei ole päällekkäisiä tehtäviä seurakunnan ja palvelukeskuksen välillä, mutta nykyistä työnjakoa kehitetään edelleen yhteistyössä asiakkaiden
kanssa. Tämä saattaa vaikuttaa myös käyttöoikeuksiin ja lisenssimäärin.
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5

KIRKON YHTEINEN TOIMINTA:
HIIPPAKUNNALLINEN TOIMINTA

Piispainkokous 4.12.2019 Kirkon talossa. Kuvassa tuoreimmat piispat Kaisamari Hintikka ja BoGöran Åstrand.
Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio
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5.1

Turun arkkihiippakunta

Miten tuomiokapitulin toiminta tukee kirkon tehtävän toteutumista
Turun tuomiokapituli tukee uskon ja rakkauden toteutumista seurakuntien ja
seurakuntayhtymien kumppanina arkkihiippakunnan alueella.
Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa
Vuosi 2019 oli 743. toimintavuosi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin
historiassa. Piispa Kaarlo Kalliala ja arkkipiispa Tapio Luoma toimittivat kolme
pappisvihkimystä, joissa vihittiin yhteensä 6 pappia (2018/12, 2017/4) ja 11
diakonia (2018/5, 2017/6). Hiippakunnassa uudistettiin piispantarkastusta ja piispa Kalliala toimitti piispantarkastuksen Pöytyän ja Kankaanpään seurakunnissa.
Arkkipiispan toimittamia piispantarkastuksia ei toimintavuoteen sisältynyt. Edellä
mainittujen toimiensa lisäksi piispat ovat pitäneen hengellisiä aamupäiviä rovastikunnissa sekä osallistuneet luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden
tapaamisiin, olleet näkyvästi läsnä mediassa ja hiippakunnallisessa viestinnässä
sekä Turun tuomiokirkon jumalanpalveluselämässä.
Vuonna 2019 arkkihiippakuntaan kuului 51 seurakuntaa Varsinais-Suomen,
Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla. 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
noin 71 prosenttia (493 577/marraskuu 2019).
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 sekä edusti kirkkoa hiippakunnan asioissa. Hiippakuntavaltuusto kokoontui
kaksi kertaa. Hiippakunnassa toimivat ympäristötyötä ja kulttuuriperintötyötä
edistävät työryhmät.
Henkilöstö
Arkkihiippakunnan henkilöstöön kuuluivat piispa ja arkkipiispa sekä 13 viranhaltijaa ja työntekijää, jotka työskentelivät piispan alaisuudessa. Arkkipiispan viranhoidon tukena oli lisäksi arkkipiispan kanslian henkilökunta, joka kuuluu
Kirkkohallituksen henkilöstöön.
Vuonna 2019 tuomiokapitulin henkilöstö uusiutui kahden hiippakuntasihteerin ja hiippakuntadekaanin osalta. Myös henkilöstörakennetta ja tehtävänkuvia
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muokattiin. Tarkennusten lähtökohtana olivat seurakuntien ja hiippakunnan
toimintaympäristön ja toimintaedellytysten muutokset sekä muutoksessa olevat
seurakuntien tuen tarpeet.
Muutostarpeet
Turun arkkihiippakunnan seurakunnat elävät murroksessa, joka koskettaa koko
kirkkoa. Seurakuntien jäsenmäärä laskee, kastettujen määrä on vähentynyt merkittävästi, muuttoliike vaikuttaa osaan seurakunnista, toimintamäärärahat vähenevät ja resurssit supistuvat. Tämä vaatii muutoksia seurakuntarakenteessa ja
seurakuntien toiminnoissa. Samaan aikaan myös suomalaisten hengelliset tarpeet
ja odotukset kirkkoa kohtaan hahmottuvat uudella tavalla.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin tavoitteena oli tukea seurakuntia
ja seurakuntayhtymiä tässä muutoksessa. Tuimme toimintakulttuurin muutosta
vahvistamalla osallisuutta ja vapaaehtoistyötä. Tämä edellyttää realismin ja toivon
ottamista laaja-alaisesti todesta.
Seurakuntien toimintakulttuurin muutos on yhtä aikaa haaste ja mahdollisuus.
Tässä muutoksessa halusimme edistää armon, oikeudenmukaisuuden ja elämän
mielekkyyden toteutumista kirkossa ja yhteiskunnassa vuorovaikutuksessa arkkihiippakunnan ihmisten kanssa. Sitouduimme edistämään kirkon ilmasto-ohjelmaa.
Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019
Tavoite: Seurakuntalaisvastuu, yhteisöllisyys sekä muutoksen tuki
Arvio: Turun arkkihiippakunnassa käynnistettiin seurakuntien toimintakulttuurin muutosta tukeva Realismi ja toivo -hanke (2019–2020). Hankkeen tavoitteena on tukea seurakuntia erityisesti seuraavilla osa-alueilla: kaste ja seurakunnan
jäsenyys, jumalanpalveluselämä ja kirkkotilat sekä osallisuus ja vapaaehtoisuus.
Hanketta koordinoimaan palkattiin määräaikainen hiippakuntasihteeri, ja työtä
toteutti koko tuomiokapitulin henkilöstö. Hankkeessa on mukana 18 hiippakunnan seurakuntaa. Hankkeen kautta rakensimme verkostomaista työskentelytapaa.
Tavoitteena on toimintakulttuurin muutos, jossa moniammatillisuus ja yhteinen
työnäky työntekijöiden kesken lisääntyy ja seurakuntalaisten toimijuus vahvistuu.
Etsimme erilaisin kokeiluin muutosta, jossa seurakuntien elämä avautuu ulospäin
ja jossa tehdään yhteistyötä alueen ihmisten verkostoissa ja yhteisöissä. Samaan
aikaan vahvistimme ymmärrystä kirkkotilojen monimuotoisesta käytöstä, jotta
ne voivat toimia uudella tavalla yhteisön keskuksina, kun osasta kiinteistöistä
tullaan luopumaan.
Vuonna 2019 Realismi ja toivo -hankkeen tavoitteena oli realistisen kuvan vahvistuminen nykytilanteesta ja voimavaroista tulevaisuudessa. Työtä tehtiin hankeseurakuntien lisäksi kaikkien hiippakunnan seurakuntien johtavien viranhaltijoiden
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ja luottamushenkilöiden keskuudessa, jotta muutoksen johtaminen yhdessä on
mahdollista. Tätä yhteistä tilannekuvaa luotiin ja tarkasteltiin erilaisissa kokoontumisissa luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa vuoden 2019 aikana.
Kehittämistyön innostamiseksi, verkostoryhmien tutustumiseksi ja ideoiden
jakamiseksi on järjestetty yhteinen verkostopäivä 1.10.2019, jossa oli koolla noin
70 hankeseurakuntien työntekijää ja vapaaehtoista. Seurakuntien Realismi ja toivo
-tiimit ovat saaneet kehittämistyön aloitettua hankkeen verkoston ja tuomiokapitulin tuen tiimien tapaamisissa ja loppuvuonna alkaneissa työyhteisöjen työpajoissa.
Hankeseurakuntia on tuettu toimintakulttuurin muutoksessa ja muutoksen viestinnässä. Hankeseurakuntien toivon tekoja, muutoksen tuloksia ja hyviä käytänteitä
on nostettu näkyväksi koko arkkihiippakunnan tavoittavassa hankeviestinnässä,
mm. Uutisarkissa, sosiaalisessa mediassa ja videolla. Hanke jatkuu vuonna 2020.
Tilaisuuksien sisällöissä painottuivat toimintakulttuurin muutos, vallan ja
vastuun kysymykset seurakunnassa sekä muutoksen johtaminen. Työhön kuului
myös uusien luottamushenkilöiden ja johtajien perehdyttäminen, johtajien työnohjauksen ja mentoroinnin kysymykset sekä seurakuntaliitosten tuen prosesseja.
Koulutuksiin liittyen vuoden erityispiirre oli vanhamuotoisen Kirjo-koulutuksen
toteuttamisen rinnalla kirkon johtamiskoulutuksen uudistaminen sekä uusiin
vuonna 2020 alkaviin koulutuksiin valmistautuminen.
Seurakuntien ja seurakuntayhtymien rakennemuutosprosesseille ja yhteistyöhankkeille annettiin konsultatiivista ja hallinnollista tukea. Erityisesti tuettiin
1.1.2019 toteutuvien seurakuntaliitosten käytännön toteutusta. Sauvo-Karunan
seurakunta liittyi Paimion seurakuntaan, Kosken Tl ja Marttilan seurakunnat
yhdistyivät Martinkosken seurakunnaksi, Jämijärven ja Honkajoen seurakunnat
liittyivät Kankaanpään seurakuntaan ja Pomarkun seurakunta liittyi Noormarkun
seurakuntaan sekä samalla Porin seurakuntayhtymään.
Tuomiokapitulin edustajat osallistuvat maakuntayhteyksien rakentamiseen tukeakseen seurakuntien ja seurakuntayhtymien työtä alueellisten verkostojen kautta.
Tavoite: Kulttuurienvälinen ja missionaarinen kirkko
Arvio: Hiippakunnan koulutuksissa ja erilaisissa kohtaamisissa pidettiin esillä
uskonnollista muutosta, jota Suomen evankelisluterilainen kirkko käy läpi: Suomi moniuskontoistuu, kirkon jäsenmäärä vähenee, osallistumisaktiivisuus laskee,
yhteiskunnallinen eriarvoistuminen kasvaa ja tästä seuraa kokemusmaailmojen
eriytyminen. Myös vaihtoehtoinen uskonnollisuus voimistuu ja maahanmuuton
myötä uskonnollinen moninaisuus kasvaa. Pyrimme vahvistamaan työntekijöiden yhteistä sitoutumista kirkon hengelliseen perustaan, taitoa toimia erilaisissa
yhteisöissä ja konteksteissa sekä kykyä missionaariseen kommunikaatioon ja valmiuksia uskontojen ja kulttuurien kohtaamiseen. Vaikutteita maailmalta saatiin
työntekijävaihdon kautta.
Uskontojen välinen dialogi näkyi hiippakunnan elämässä monenlaisen vuorovaikutuksen ja vaikuttamistoiminnan kautta. Arkkihiippakunnassa on onnistuttu
pitkäjänteisellä työllä rakentamaan luottamukselliset suhteet erilaisten uskontojen
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ja eri taustoista tulevien ihmisryhmien välille. Seurakuntia ja seurakuntayhtymiä
tuettiin ja kannustettiin sellaisten seurakuntayhteisöjen rakentamiseen, joissa on
tilaa erilaisista kulttuuritaustoista tuleville ja joissa luodaan tietoisesti yhteyttä
kantasuomalaisten ja muualta tulleiden välille.
Vuoden 2019 aikana arkkihiippakunnassa tehtiin taustavalmisteluja vuosiin
2020−22 sijoittuvaan pyhiinvaellushankkeeseen liittyen. Valmistelujen pohjalta
kirkolliskokous myönsi marraskuussa 2019 merkittävän osarahoituksen (40 000 €/
vuosi) pyhiinvaelluskoordinaattorin palkkaamista varten. Yhtä merkittävä on Turun
kaupungin osarahoitus (30 000 €/vuosi). Hankkeen muu rahoitus tulee arkkihiippakunnan ja Porvoon hiippakunnan rahoittamana.
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5.2

Tampereen hiippakunta

Miten tuomiokapitulin toiminta tukee kirkon tehtävän toteutumista
Tampereen hiippakunta vahvistaa ja tukee seurakuntia niiden hengellisen perustehtävän toteuttamisessa.
Kytkeydymme seurakuntien omaan kehittämistyöhön. Autamme seurakuntia
rakentamaan toimivia yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia. Tuemme osallistavaa
ja valmentaa johtamista seurakunnissa. Vahvistamme työntekijöiden ohjausosaamista. Rohkaisemme kokeiluihin.
Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa
Seurakuntien taloudellinen tilanne on kiristynyt merkittävästi. Seurakuntien tarve
myydä kiinteistöjä, supistaa toimintaa ja vähentää henkilöstöä on ilmeinen. Varsinkin kiinteistöistä luopuminen on tuottanut luottamushenkilöille sekä johtaville
viranhaltijoille haastetta ja vaikeutta tehdä kipeitä ratkaisuja. Seurakuntalaisille
merkityksellisistä rakennuksista luopuminen ei ole helppo päätös. Henkilöstön
vähentyminen, varsinkin jo valmiiksi pienissä seurakunnissa, on kuormittanut
työntekijöitä, kun toiminnan tasoa on haluttu pitää yllä.
Samaan aikaan seurakunnissa on intoa heittäytyä kokeiluihin ja uudistaa omaa
toimintaansa. Yhteisölähtöinen työote, yhteistoimintojen kehittely ja uudenlainen
tila-ajattelu ovat tästä esimerkkejä.
Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019
Tavoite 1: Alueelliset kehittämispalvelut
Arvio: Kapitulin virasto hajautui vuoden alusta Tampereen ja Lahden seurakuntayhtymien tiloihin. Muutto heijasteli kapitulin ekonomisia, ekologisia ja toiminnallisia muutoksia ja tavoitteita. Muutos vahvisti entisestään hyvää yhteistyötä
Tampereen seurakuntien kanssa. Lahteen perustettiin hiippakunnan toimipiste,
mutta vahvemman yhteyden rakentaminen jäi odottamaan mahdollista tulevaa
hiippakuntarajojen muutosta.
Hiippakunnassa ei täytetty jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin asiantuntijan virkaa. Tämän takia perustettiin Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueelliset työryhmät tukemaan seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittämistyötä.
Pidemmällä aikavälillä verkoston toivotaan paitsi tuottavan ja testaavan uusia
innovaatioita, myös vahvistavan kirkkomuusikoiden vertaistukea.
Tampereen seudulla tutkittiin mahdollisuuksia yhteistyölle Tampereen ja sen
ympäristöseurakuntien kanssa. Pisimmälle yhteistyö eteni varhaiskasvatuksessa,
jossa käynnistyi seurakuntien yhteinen VASU-projekti varhaiskasvatuksen kehittämiseksi.
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Kapituli kutsui hiippakunnan konsulttiverkoston koolle suunnittelemaan ja
pohtimaan alueellisten kehittämispalveluiden mahdollisuuksia ja konsulttien roolia
siinä. Hiippakuntarajan muutosta koskevan päätöksen jälkeen ajatus alueellisista
kehittämispalveluista kehittyi suunnitelmaksi vahvistaa uusien seurakuntien integroitumista osaksi hiippakuntaa. Alueellisten ohjaustiimien rakentaminen ei siksi
enää kertomusvuoden loppua kohden ollut ensisijaista.
Tavoite 2: Seurakuntalaisten jäsenyyden vahvistaminen
Arvio: Tampereen ja sen ympäristön seurakunnilla on pitkä ja toimiva yhteistyösuhde. Kapituli jatkoi tämän yhteistyörenkaan kumppanina kutsumalla sitä
kokoon kuukausittain jonkin teeman ympärillä sekä mm. toimimalla sparraajana
sen yhteishankkeissa, kuten pääsiäisen 2019-kampanjassa.
Kapituli tarjosi viestintäkonsultointia mm. viestinnän suunnitteluun, erityisesti
seurakunnille, joiden omat viestinnälliset resurssit ovat pienet, ja seurakuntien
pyynnöstä erilaisiin viestinnän projekteihin.
Hiippakuntavaltuuston päätöksen mukaan tuomiokapitulissa valmisteltiin vuosittain jaettava Kasvun Verso -palkinto toiminnalle, jossa on onnistuttu kehittämään seurakuntalaisten vastuunkantoa.
Yhteisövalmennus toteutettiin yhdessä Turun hiippakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n kanssa. Vuoden aikana valmennuksiin osallistui yhteensä
10 eri seurakuntaa. Tiimeissä oli mukana sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä.
Piispantarkastuksia käynnistettiin viisi kappaletta: Nastolassa, Vesilahdessa, Janakkalassa, Hausjärvellä ja Riihimäellä. Piispantarkastus saatettiin päätökseen kahdeksassa seurakunnassa (Keski-Lahti, Tammela, Jämsä, Nokia, Mänttä-Vilppula,
Somero, Nastola ja Vesilahti). Piispantarkastuksissa korostuu seurakuntalaisten,
erityisesti luottamushenkilöstön, mukaan ottaminen ja sitouttaminen seurakunnan yhteiseen työhön.
Hiippakunnallinen lähetysseminaari toteutettiin Launeen kirkossa 14.3.2019.
Seminaari kokosi 54 osallistujaa lähinnä Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakunnista. Luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten osuus ilmoittautuneista oli
huomattavan korkea.
Piispan merkkipäivän juhlallisuuksissa maaliskuussa erilaisiin tilaisuuksiin kutsuttiin laajalti seurakuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sekä yhteiskunnan
eri toimijoita. Piispantalon avoimet ovet syyskuussa houkuttelivat paikalle yli 400
vierasta.
Kertomusvuonna vahvistui edelleen hiippakunnan tapa rakentaa toimintaa,
koulutusta ja tilaisuuksia erilaisia kumppanuuksia hyödyntäen. Esimerkiksi Dareenat kokosivat yhteiskunnan eri toimijoita keskustelemaan yhdessä seurakuntien
työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Samoin esimerkiksi Hämeenlinnassa
toteutettu ”Auttajan hyvinvointi” -koulutus kokosi runsaasti myös yhteistyökumppaneita sosiaali- ja terveysalalta. Hiippakunta on tietoisesti tukenut seurakuntia
siinä, että erilaiset foorumit avataan jo suunnitteluvaiheessa kumppaneille. Tämä
vuorovaikutus vahvistaa seurakuntien yhteiskunnallista roolia.
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Syyskuussa toteutettiin Kirkon yhteiskuntapäivät yhteistyössä Kirkkohallituksen sekä Tampereen seurakuntien diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikön kanssa.
Hiippakunta oli mukana suunnittelussa ja ohjauksessa. Päivien ohjelmaan osallistuivat mm. Tampereen piispa Matti Repo sekä ystävyyshiippakunnan piispa David
Walker. Päivien aikana tutkittiin yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä tehtiin yhdessä
kokemuksesta lähtevää teologiaa.
Seurakuntien verkostoitumista ja uusia kumppanuuksia vahvistettiin hiippakunnan kansainvälisessä työssä eritoten globaalikasvatuksen brunssien tuella. Kyse
on Suomen Lähetysseuran konseptista, jota Tampereella kuitenkin muokattiin
alkuperäisestä formaatista poiketen vahvasti verkostomaiseen suuntaan. Kaikkiaan
lähes sata kirkon ja yhteiskunnan varhaiskasvattajaa yhteen koonneet brunssit pureutuivat ilmastonmuutoksen, uskontodialogin ja globaalikasvatuksen teemoihin.
Brunssit toteutettiin tiiviissä yhteistyössä järjestäjäseurakuntien sekä Suomen
Lähetysseuran kanssa. Forssan brunssin toteutukseen osallistui myös Hämeen ammattikorkeakoulun paikallisen kampuksen kestävän kehityksen koulutusohjelma.
D-areenat toteutettiin yhdessä Ylöjärven seurakunnan kanssa sekä Hämeenlinnassa yhteistyössä seurakunnan, kaupungin sosiaalitoimen ja Kelan kanssa. Yksi
D-areena toteutui osana Keski-Lahden seurakunnan piispantarkastusta ja tehtiin
yhteistyössä Lahden Diakonissalaitoksen kanssa.
Tavoite 3: Seurakuntien strategisen johtamisen tuki
Arvio: Syyskuussa toteutettiin yhdessä seurakuntaopiston kanssa luottamushenkilökoulutus, jonka teemoina olivat seurakuntien kiinteistöstrategiat, rekrytointiprosessit sekä verkostoituminen. Luottamushenkilöiden kouluttautuminen
ajankohtaisten aiheiden äärellä koettiin merkityksellisenä, ja päivän seurauksena
eri seurakuntien luottamushenkilöt verkostoituivat keskenään jatkaakseen keskusteluja.
Strategisen suunnittelun tueksi hiippakunnan asiantuntijatiimi on ollut mukana seurakuntien johtoryhmä- tai strategiatyöskentelyissä. Esimerkiksi Tampereen
seurakuntayhtymän johtoryhmän strategiatyöskentelyssä tutkittiin muutoksen ja
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mahdollisuuksia ja luotiin yhtymätason yhteistä
pohjaa strategialle. Lisäksi hiippakunnan konsultit ovat olleet mukana strategiaprosesseissa. Seurakunnissa tunnistetaan melko hyvin hiippakunnassa oleva osaaminen ja mahdollisuus tukea näitä prosesseja. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä
pieniresurssisten seurakuntien strategisen suunnittelun tukemiseen.
Vuoden aikana järjestettiin kaksi johtamisen brunssia, joihin kokoontui seurakuntien johdon lisäksi paikallisia yritys- ja yhteisönjohtajia.
Kuluneen vuoden aikana johtavia viranhaltijoita on tuettu mm. aloittavien
viranhaltijoiden henkilökohtaisilla tapaamisilla ja henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien rakentamisella, tiimityönohjauksilla sekä johtavien viranhaltijoiden tapaamisilla.
Tiimityönohjausten tarve nousee usein juuri muutoksesta. Johtamistyötä aloittavat viranhaltijat ovat halukkaita käyttämään tiimityönohjausta osana työnsä
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tukea, mikä kertoo oppimisen ja kehittymisen halusta.
Työyhteisön peili -työskentelyyn, jossa tutkitaan johtamisen ja työyhteisön
vuorovaikutusta, osallistui vuoden aikana 65 työntekijää ja vuoden aikana kokoontui kaksi johtamisvalmennusryhmää.
Resilienssi-hanke toteutettiin yhdessä konsulttiyritys KK-Verve Oy:n kanssa.
Luotiin työyhteisön resilienssiä mittaava ja resilienssin vahvistamista tutkiva työkalu yhdessä Ruoveden, Nokian ja Urjalan seurakuntien kanssa. Työskentelystä
valmistui työskentelykokonaisuus esimerkiksi konsulttien käyttöön.
Uusien työntekijöiden valmennukset (yksi keväällä ja yksi syksyllä) sekä hiippakunnan järjestämä Kirjo 1 -koulutus toteutettiin kaikki jo totuttuun tapaan
moniammatillisesti. Tämä vahvistaa eri ammattialojen keskinäisen vuorovaikutuksen ja yhteisten mahdollisuuksien löytämistä oman työn voimavaraksi jo työuran
ja johtamisuran alussa.
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5.3

Oulun hiippakunta

Miten tuomiokapitulin toiminta tukee kirkon tehtävän toteutumista
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli rakentaa Kristuksen kirkkoa tukemalla seurakuntien työntekijöitä ja vastuunkantajia tehtävässään.
Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa
Vuosi 2019 oli piispa Jukka Keskitalon ensimmäinen täysi vuosi Oulun hiippakunnan piispana. Keväällä piispa teki vierailun kaikkiin rovastikuntiin tavaten
seurakuntien työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Tutustumisen lisäksi tavoitteena
oli hyvän työyhteyden luominen seurakuntiin.
Piispan ja hiippakunnan näkyvyys viestimissä on lisääntynyt vuoden aikana.
Tuomiokapitulin viestintätiimi aloitti toimintansa vuoden alussa. Piispan erityisavustajana aloitti TM Harriet Urponen, joka on viestinnän ammattilainen ja
mukana viestintätiimissä. Tuomiokapitulille on luotu vuoden aikana someviestinnän strategia. Hiippakunta otti osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun muun
muassa piispan järjestämän Kartalla-arvofoorumin myötä, johon osallistui kattava
joukko valtakunnan vaikuttajia. Ensimmäinen arvofoorumi järjestettiin Oulun
seksuaalirikosten nostattamaan laajaan keskusteluun liittyen ja sitä analysoiden.
Arvofoorumeille on tarkoitus tulla jatkoa.
Piispantarkastuskäytäntöjen kehittäminen jatkui toimintavuonna. Siitä muodostui yhä enemmän koko tuomiokapitulin yhteinen prosessi, jonka tarkoituksena
on tukea seurakuntaa ja sen toiminnan kehittämistä. Tuomiokapitulin henkilöstö
on entistä laajemmin mukana piispantarkastusprosessissa.
Maaliskuussa järjestettiin ensimmäiset alueelliset päivät Kokkolassa, Kempeleessä, Kemissä ja Sodankylässä. Niiden teemana oli vapaaehtoisuus. Ideana on, että
tuomiokapitulin henkilöstö menee vuosittain eri alueille kohtaamaan seurakuntien
työntekijöitä jonkin ajankohtaisen teeman merkeissä. Vuoden suurin ponnistus
olivat syyskuussa järjestetyt hiippakuntapäivät teemalla Samalla kartalla. Siihen
osallistui 489 hiippakunnan seurakuntien työntekijää, luottamushenkilöä ja vapaaehtoista. Hiippakuntapäivät ovat hiippakunnan toiminnan kannalta merkittävä
katselmus, joka järjestetään muutaman vuoden välein.
EU-rahoitteinen, kaksivuotinen Kohdataan-hanke aloitti helmikuussa. Kohdataan-hankkeella tuetaan seurakuntia uudenlaisen työkulttuurin kehittämisessä
muuttuviin olosuhteisiin. Mukana hankkeessa ovat Utsjoki, Inari, Kittilä, Oulunsalo, Tuira, Utajärvi, Vaala ja Haapavesi.

199

Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019
KUMPPANUUS
Strateginen tavoite

Toimenpide

Osatoimenpide

Seuranta, arviointi

Toteutuksen seuranta

Tuetaan seurakuntien työntekijöiden identiteettiä ja
hengellistä elämää työkulttuurin muutoksessa erityisesti
pitämällä esillä työkulttuurin
uudistamista ja vapaaehtoisuuden lisäämistä

Koulutus, neuvottelupäivät,
rovastikuntatapaamiset,
johtamisenpäivät

- Johtamiskoulutus / uudet kirkkoherrat

- Koulutuksen alueellisen
kattavuuden seuranta
- on / ei

- Yhteenveto tehdään vuoden 2020 alussa

Tuetaan seurakuntia johtamisen ja työyhteisöjen haasteissa
sekä muutosprosesseissa

- on / ei

- Toteutui
- Toteutui, viestintätiimin
toiminta käynnistyi, somestrategia luotu

Vapaaehtoisuuden lisäämiseen liittyvien käytäntöjen kehittäminen kaikilla
työaloilla

- Työntekijöiden koulutus, tukeminen
ja kannustus
- Vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksien laajentaminen
- Tiedotus

Vapaaehtoistyö on huomioitu koulutuksissa ja
toiminnassa

Hiippakuntapäiville
kutsuttiin myös maallikot,
Vapaaehtoistoiminnan
aluetapaamiset

- Työnohjaus ja konsultointi

- Konsulttikoulutus Oulun hiippakunnassa
- DIGI-hankkeet sekä uudet hankkeet
(UUTE2)

- on/ei

- Käynnistyi

- uusien hankkeiden
määrä

- Ohjeistuspaketti seurakunnille hyödyntäen Uutteen tuloksia.

- on/ei

- Kohdataan-hanke käynnistyi, Monikatsomukselliset
oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa-OKM
Kesken

- Kehittämis- ja hanketoiminta
- Ohjaus ja neuvonta
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- Rippikoulun kehittämiskoulutus
- Koulutusten ja tapahtumien viestinnän kehittäminen: nostot Tiennäyttäjä/Ofelaksessa.

TYÖNILO JA TYÖHYVINVOINTI
Strateginen tavoite

Toimenpide

Osatoimenpide

Seuranta, arviointi

Toteutuksen seuranta

Henkilöstön hyvinvoinnista
huolehtiminen muutostilanteessa

Aktiivisen tuen käyttö

Kohtaamiset. Asioiden puheeksi
ottaminen nopeasti
Työyhteisön yhteiset tapahtumat (esim. retket, virkistyspäivät, Lucia-juhla). Hyvät
käytöstavat

Aktiivisen tuen mallin koulutus tehty
Työhyvinvointia ja vuorovaikutusta koskeva kysely henkilöstölle 2020

Käynnistetty

Työilmapiiristä huolehtiminen

Työpanoksen arvostaminen
Hyvä työterveyshuolto

- Tarvittaessa tukitoimet ja kuntoutus. Muut tukitoimet

Työyhteisökokous

Henkilöstön hyvinvoinnista
huolehtiminen
- Suunnittelu hyvissä ajoin

- Isojen muutosten ennakointi
ja tiedottaminen (esim. henkilövaihdokset)
Työmäärän suhteuttaminen
olemassa oleviin resursseihin

- Työnkuvien tarkistaminen

Matkustamisen vähentäminen

- Työn järkeistäminen

- Työtehtävien priorisointi

- Kehityskeskustelut / sihteeristö
/ työyhteisökokous
- Työajan seuranta
Kehityskeskustelut
- Etäyhteyksien käytön hyödyntäminen

Palautteen antaminen työtovereille toimii
Työhyvinvointia ja vuorovaikutusta koskeva kysely henkilöstölle 2020
- sis. edelliseen

Yhteisiä tapahtumia on ollut

Kysely henkilöstölle toteutuu
2020

- Siirrytty kuukausittaisiin
kokouksiin, joissa tiedotetaan
muutoksissa
- Palaute esimiehelle kehityskeskustelun yhteydessä
- Arvioidaan yhdessä esimiehen kanssa toteutettua
seurantaa.

- Toimisto sihteerien työnkuvien tarkastus tehty
- Työajan seuranta on otettu
käyttöön, arviointi vuonna
2020

- Matkustaminen on vähentynyt.

- Etäyhteyksiä hyödynnetty
lisääntyvästi
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TYÖN EDELLYTYKSET
Strateginen tavoite

Toimenpide

Osatoimenpide

Varautuminen kirkon kokonaistalouden muutoksiin

- Vuoden 2020 talousarvion
realistinen laadinta huomioiden
keskusrahastomaksun alenemisen vaikutukset

- Tulevaisuuspäivä / skenaario- Talous- ja toimintasuunnittelun
työskentely
onnistuminen
- Toiminta- ja taloussuunnittelupäivä/ kevään sihteeristöt

Haasteita vuonna 2019,
talous- ja toimintasuunnittelun terävöittämistä
jatketaan vuonna 2020

- Toimenkuvien tarkistaminen
suhteessa tuleviin muutoksiin
(rovastikunta/maakunnat huomioiden)

- Kehityskeskustelut, esitys,
käsittely henkilöstön / hiippakuntasihteereiden kanssa

- Valmis vuoden 2019 loppuun
mennessä

- Kesken

Päätökset huomioitu ja saatettu
henkilöstön tietoon

Tulevaisuustyö kirkossa
edelleen valmisteluvaiheessa

Kirkon tulevaisuustyön
ennakointi

Kokonaiskirkon päätösten arviointi hiippakunnan tasolla

Arviointi

Toteutuksen seuranta

TYÖN RAKENTEET
Strateginen tavoite

Toimenpide

Osatoimenpide

Seuranta, arviointi

Toteutuksen seuranta

Lisätään hiippakunnan
toiminnan alueellista kattavuutta

- Koulutuksiin ja tapahtumiin
etäyhteydellä osallistuminen
mahdolliseksi sekä niiden ja
muiden tapahtumien tallentaminen verkkoon

- Striimauksen ja tallennuksen
tekninen toteutus
- Koulutusten ja tapahtumien
striimaus sovitusti, huomioidaan tilaisuuksien suunnittelussa

- Riittävä osaaminen ja resurssit

- Toteutui, käytetty ulkopuolista teknikkoa
- Toteutui

- Lisätään pitkäjänteistä yhteistyötä rovastikuntien kanssa
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- Toimii/ei toimi

- On konkreettisia toimenpiteitä

- Lääninrovastien rooli on
vahvistunut esim. selvittelytehtävissä

5.4

Mikkelin hiippakunta

Miten tuomiokapitulin 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. Tuomiokapituli tukee seurakuntia ja niiden työntekijöitä erityisesti
siinä toiminnallisessa tavoitteessa, että hengellistä sanomaa nostetaan esiin. Jumalanpalveluselämän rikastuttaminen, seurakuntalaisten motivointi ja sitouttaminen
sekä kristillisen kasteen ja kasvatuksen korostaminen ovat olleet keskeisiä teemoja
esimerkiksi piispantarkastuksissa sekä hiippakunnallisissa koulutuksissa.
Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa
Seurakunnat ovat etsineet ratkaisuja seurakuntatyön jatkuvuuden takaamiseksi.
Mikkelin hiippakunnan alueella monet seurakunnat kärsivät muuttotappiosta.
Myös väestön ikääntyminen ja vähäinen syntyvyys aiheuttavat haasteita etenkin
pienissä maalaisseurakunnissa. Vuoden 2019 alusta toteutui seurakuntaliitoksia
kolmella paikkakunnalla, kun Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakunnat
muodostivat Taipaleen seurakunnan, Hartolan ja Sysmän seurakunnat yhdistyivät
Tainionvirran seurakunnaksi ja Rautjärven seurakunta liittyi Ruokolahden seurakuntaan. Toukokuussa 2019 kirkolliskokous teki päätöksen hiippakuntarajojen
muutoksesta. Tämän päätöksen mukaisesti Mikkelin hiippakunta koostuu vuoden
2020 alusta neljästä maakunnasta, jotka ovat Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Päijät-Häme. Rajamuutokset aiheuttavat sen, että Mikkelin hiippakunnasta
siirtyvät Kuopion hiippakuntaan Kiteen ja Tohmajärven seurakunnat ja Lapuan
hiippakuntaan siirtyy Joutsan seurakunta. Mikkelin hiippakuntaan puolestaan siirtyy Kuopion hiippakunnasta Pieksämäen seurakunta. Tampereen hiippakunnasta
Mikkelin hiippakunta saa koko Hollolan rovastikunnan eli kahdeksan seurakuntaa:
Lahden seurakuntayhtymän seurakunnat Keski-Lahti, Laune, Salpausselkä, Joutjärvi ja Nastola, sekä Orimattila, Hollola ja Asikkala. Näiden uusien seurakuntien
vastaanottamiseen valmistauduttiin Mikkelin tuomiokapitulissa etenkin syksyn
2019 aikana. Syksyllä 2019 Mikkelin tuomiokapitulissa tehtiin myös päätös rovastikuntarajojen muutoksesta 1.1.2020 alkaen. Aiemmat rovastikuntarajat oli jo
pitkään koettu epätarkoituksenmukaisiksi ja nyt tuli sopiva hetki niiden tarkistamiseen. Päätettiin muodostaa neljä rovastikuntaa, joiden rajat ja nimet vastaavat
alueen maakuntia: Etelä-Savon tuomiorovastikunta, Etelä-Karjalan rovastikunta,
Kymenlaakson rovastikunta ja Päijät-Hämeen rovastikunta. Mikkelin hiippakunnan ja tuomiokapitulin uutta strategiaa valmisteltiin koko vuoden 2019 ajan.
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Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019
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 on toimintavuoden aikana järjestetty useissa seurakunnissa. Tematiikkaa käsiteltiin myös hiippakuntavaltuustossa. 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 sekä kutsusta että
piispantarkastusten yhteydessä havaittujen tarpeiden mukaan. Hyvänä välineenä
on palvellut sähköinen työyhteisön kuntokartoitus-kysely, jota on voitu tarvittaessa
toistaa ja saada näin selville kehityskulkuja työyhteisön tilassa. Toimintavuoden
2019 aikana on annettu keskustelu- ja konsultointiapua kriisiin ajautuneille seurakuntien työyhteisöille. Työyhteisöjen ja etenkin johtajuuden kehittäminen sai
hyvää tukea, kun Mikkelin tuomiokapitulin hankehakemus ”Johtajana maaliin” sai
elokuussa 2019 ainoana kirkollisen tahon hankkeena Kevan rahoituksen. Kyseessä
on esimiesvalmennus seurakuntien ylimmälle johdolle ja väliportaan esimiestasolle. Ensimmäinen tämän hankkeen opintoryhmä käynnistyi loppuvuodesta 2019.
Tavoite 3: Tuetaan rekrytoitumista seurakuntatyöhön pitämällä yhteyttä kirkon
virkaan opiskeleviin eri oppilaitoksissa ja järjestetään erityisesti uusille työntekijöille
työnohjausta, mentorointia ja vertaisryhmätukea.
Arvio: Mikkelin hiippakunnan alueelta on viime vuosina lähdetty valitettavan heikosti opiskelemaan kirkon virkoihin. Yleisesti ottaen avautuneet virat on
kuitenkin saatu täytettyä, mutta hakijoiden hieman suurempi määrä antaisi seurakunnille enemmän valinnan mahdollisuuksia. Ainoastaan seurakuntapastorien
viranhauissa on havaittavissa hakijoiden tulva, mikä korreloi valtakunnallisen tilanteen kanssa. 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.
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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.
Tavoite 5: Kehitetään toimintaa Kirkon ympäristödiplomin mukaisesti ja tuetaan
seurakuntia ympäristödiplomin hankkimisessa. Tavoitteena on ympäristödiplomiseurakuntien määrän lisääminen hiippakunnassamme.
Arvio: Kirkkohallitus hyväksyi alkuvuodesta 2019 Kirkon uuden energia- ja
ilmastostrategian. Tuomiokapitulin henkilökunta kävi esittelemässä sen sisältöä
muutamissa paikallisseurakunnissa sekä kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden kokouksissa. Strategian tavoitteisiin kuuluu mm. Kirkon hiilineutraalius vuonna 2030
sekä se, että kaikilla seurakunnilla olisi Kirkon ympäristödiplomi jo vuonna 2025.
Näiden tavoitteiden tehostamiseksi ja toimivien ideoiden vaihtamiseksi Mikkelin
hiippakunta aloitti vuonna 2019 ympäristöyhteistyön Lapuan hiippakunnan kanssa. Toukokuussa 2019 pidettiin Jyväskylässä ensimmäinen tapaaminen Mikkelin
ja Lapuan hiippakuntien ympäristövastaavien ja auditoijien kesken.
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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
Budskapets förmedling stöder vi genom utbildning, kontakter till media och genom
att stöda församlingarna i deras verksamhet. Genom kursutbudet utrustar vi de
anställda för att kunna möta kyrkans medlemmar med förståelse, respekt och kärlek. I enlighet med strategin anser vi det viktigt att utveckla frivilligverksamheten.
Viktiga händelser i verksamhetsmiljön och verksamheten
Borgå stift är geografiskt splittrat vilket innebär att relativt mycket arbetstid går
åt till resor. Församlingarna, som år 2019 var 53 till antalet, är relativt små och
behöver stöd från stiftet i förvaltningsärenden. Biskopen förrättade under året
tre prästvigningar i vilka sju prästvigdes, samt en diakonvigning där stiftet fick
tre nya diakoniarbetare. Under året förrättade biskopen fyra biskopsvisitationer.
Biskopsvisitationerna föregås av förhandsbesök, förhandsgranskning av ekonomi
och förvaltning samt samtal med varje anställd, vilket har bundit personal främst
inom förvaltningen. Domkapitlets kollegium sammanträdde 12 gånger och stiftsfullmäktige sammanträdde två gånger. Under året förrättades biskopsval. Biskop
Björn Vikströms stavnedläggningsmässa hölls 25.8.2019. En porträttavtäckning
hölls före mässan, varvid också en festskrift offentliggjordes och överräcktes. Den
nya biskopen Bo-Göran Åstrand tillträdde 1.9.2019 och vigdes till sitt ämbete
29.9.2019. Under året förrättades även assessorsval och tre nya kontraktsprostar
utsågs.
Inom förvaltningen har arbetet med församlingsstrukturerna fortlöpt med
rådgivning och uppföljning samt stödjande av personalen genom konsultering
i arbetslags- och strukturfrågor i de församlingar där sammanslagningar gjorts.
Personalförvaltningen i stiftet kräver allt mer resurser också av domkapitlet. Nya
arbetslagskonsulter utbildas, vilket kommer att underlätta situationen på lång sikt.
Vid ämbetsverket har den nya hemsidan utvecklats under året. Från 1.1.2019
togs ett nytt förvaltningsprogram i bruk, vilket förorsakade tilläggsarbete. Flera
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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 underskott om
-7 655,83 €.
Kyrkostyrelsen har ställt 50 000 € till förfogande för varje stift för att utveckla
stiften och församlingarna. Domkapitlet har använt ca 32 000 € till att utreda
möjligheterna till utökat samarbete på Åland, till 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 några samfälligheter.
Uppfyllandet av verksamhetsmål som godkänts i budgeten för år 2019
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: Arbetslagsutveckling har erbjudits i form av utvecklingsprojekt i samband med utvecklingsprojekt som lanserades under året som gick. En
del församlingar har fått stöd i akuta och utmanande situationer. Mentorskapsprogrammet för nya kyrkoherdar fortsätter. Det har noterats att även unga tf.
kyrkoherdar önskar sig en mentor.
Mål 2: Borgå stift har helhetsansvar för kyrkans svenskspråkiga personalutbildning. Den svenskspråkiga personalutbildningen bör kontinuerligt utvecklas för
att bibehålla en så hög kvalitet som möjligt.
Förverkligande: Eftersom domkapitlet har ansvar för stiftets personalutbildning har stor vikt lagts vid planering och genomförandet av både kortkurser och
längre utbildningar. Stiftsdekanen följer aktivt med utvecklingen vid kyrkans utbildningscentral. Dekanen deltog i januari i en tankesmedja där pastoralutbildningen diskuterades.
Mål 3: En ny arbetshandledarutbildning anordnas 2018–2020 och den sker i
stiftets egen regi. Tillgången till arbetslagskonsulter säkras genom utbildning.
Förverkligande: Arbetshandledarutbildningen inleddes under hösten 2018. Intresset var så stort att alla intresserade inte fick utrymme på den femdelade kursen.
Borgå stift fick fem nya arbetslagskonsulter i och med att konsultutbildningen vid
kyrkans utbildningscentral avslutades under hösten. I slutet av året godkändes
tre nya deltagare från stiftet till konsultutbildningen 2020–2021.
Mål 4: Domkapitlet i Borgå lanserar tillsammans med Kyrkans central för det
svenska arbetet (KCSA) så kallade utvecklingsprojekt. Projekten skräddarsys och
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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. Två närstudiedagar har hållits och projektet fortsätter under 2020. Enheten
för kommunikation (KCSA) har ansvarat för ett kommunikationsprojekt i Jomala
församling. Två närstudiedagar har hållits och projektet fortsätter under 2020.
Mål 5: Rekryteringen till kyrkliga yrken har uppmärksammats på stiftsnivå. En
mindre arbetsgrupp går igenom utvecklingsförslagen för att ge riktlinjer inför
framtiden.
Förverkligande: Arbetet med en rekryteringsvideo har fortsatt under 2019.
Domkapitlets personal har även fört samtal med kontaktgruppen för studerande
till kyrkliga yrken med tanke på aktuella frågeställningar bland ungdomar.
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 ordnades för femte gången och
retreater erbjöds på Retreatgården Snoan. Ordinationsretreaten för nya präster
under ledning av biskopen och stiftssekreteraren för personalvård genomfördes
för tredje gången 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. Cablekurser, där målet är
att nå utsatta, har erbjudits och genomförts i flera församlingar. Sorgbear -betningskursen som ger redskap för att hantera förluster i livet genomfördes för andra
gången med många deltagare, av vilka de flesta var diakoniarbetare.
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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
Tuemme sanoman välittymistä järjestämällä koulutusta, huolehtimalla yhteyksistä
mediaan ja tukemalla seurakuntien toimintaa. Kurssitarjonnan avulla annamme
työntekijöille valmiuksia kohdata kirkon jäsenet ymmärtäen, kunnioittavasti ja
rakkaudella. Katsomme strategian mukaisesti, että vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on tärkeää.
Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa
Porvoon hiippakunta on maantieteellisesti hajallaan, minkä vuoksi matkat vievät verraten paljon työaikaa. Hiippakunnan seurakunnat, joita vuonna 2019 oli
53, ovat suhteellisen pieniä, ja ne tarvitsevat hiippakunnan apua hallintoasioissa.
Piispa toimitti vuoden aikana kolme pappisvihkimystä, joissa seitsemän henkilöä
vihittiin papiksi, sekä yhden diakonivihkimyksen, jossa hiippakunta sai kolme
uutta diakonia. Vuoden aikana piispa toimitti neljä piispantarkastusta. Piispantarkastuksia edelsivät ennakkotapaamiset, hallinnon ja talouden tarkastukset sekä
– etupäässä hallinnon työntekijöitä koskien – keskustelut kunkin työntekijän
kanssa. Tuomiokapitulin kollegio kokoontui 12 kertaa ja hiippakuntavaltuusto
kaksi kertaa. Vuoden aikana toimitettiin piispanvaali. Piispa Björn Vikströmin
lähtömessu järjestettiin 25.8.2019. Ennen messua järjestetyssä tilaisuudessa paljastettiin piispan muotokuva ja julkistettiin juhlajulkaisu, joka myös ojennettiin
piispalle. Bo-Göran Åstrand aloitti uutena piispana 1.9.2019 ja hänet vihittiin
virkaansa 29.9.2019. Vuoden aikana toimitettiin myös asessorinvaali ja nimitettiin
kolme uutta lääninrovastia.
Hallinnossa seurakuntarakenteiden kehittämistyö on jatkunut neuvonnalla ja
seurannalla, ja liitosseurakuntien henkilöstöä on tuettu auttamalla työyhteisö- ja
rakennekysymyksissä. Hiippakunnan henkilöstöhallinto vaatii yhä enemmän resursseja myös tuomiokapitulilta. Uusia työyhteisökonsultteja koulutetaan, mikä
helpottaa tilannetta pitkällä aikavälillä. Vuoden aikana virastossa on myös valmisteltu uutta verkkosivustoa. Uusi hallinto-ohjelma otettiin käyttöön 1.1.2019,
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mistä on aiheutunut lisätyötä. 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 7 655,83 euroa alijäämäinen.
Kirkkohallitus on määrännyt jokaiselle hiippakunnalle 50 000 euroa käytettäväksi hiippakunnan ja sen seurakuntien kehittämiseen. Tuomiokapituli on
käyttänyt noin 32 000 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 seurakuntayhtymien rakenteellista kehitystyötä.
Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019
Tavoite 1: Seurakuntarakenteen muuttumista seurataan ja tuetaan tarvittaessa
kehittämällä työyhteisöjä ja tarjoamalla työnohjausta. Jatkamme Porvoon hiippakunnan uusien kirkkoherrojen mentorointiohjelmaa.
Toteutus: Työyhteisön kehittämistä on tarjottu kehityshankkeina kuluneena
vuonna käynnistyneiden kehityshankkeiden yhteydessä. Useat seurakunnat ovat
saaneet tukea äkillisissä ja haastavissa tilanteissa. Uusien kirkkoherrojen mento
rointiohjelma jatkuu. Myös nuoret vt. kirkkoherrat ovat toivoneet mentoria.
Tavoite 2: Porvoon hiippakunnalla on kokonaisvastuu kirkon ruotsinkielisestä
henkilöstökoulutuksesta. Ruotsinkielistä henkilöstökoulutusta jatketaan edelleen,
jotta laatu säilyisi mahdollisimman korkeana.
Toteutus: Koska tuomiokapituli vastaa hiippakunnan henkilöstökoulutuksesta,
sekä lyhytkurssien että pidempien koulutusten suunnittelulle ja toteuttamiselle on
pantu suurta painoa. Hiippakuntadekaani seuraa aktiivisesti Kirkon koulutuskeskuksen kehitystyötä. Dekaani osallistui tammikuussa suunnitteluryhmään, jossa
keskusteltiin pastoraalikoulutuksesta.
Tavoite 3: Uusi työnohjaajakoulutus järjestetään vuosina 2018–2020, ja se toteutetaan hiippakunnan omassa ohjauksessa. Työyhteisökonsulttien saatavuus
varmistetaan koulutuksilla.
Toteutus: Työnohjaajakoulutus alkoi syksyllä 2018. Kiinnostus oli niin suurta,
että kaikki kiinnostuneet eivät mahtuneet viisiosaiselle kurssille. Porvoon hiippakunta sai viisi uutta työyhteisökonsulttia syksyllä päättyneen Kirkon koulutuskeskuksen konsulttikoulutuksen myötä. Vuoden lopussa hiippakunnasta hyväksyttiin
kolme uutta osallistujaa konsulttikoulutukseen 2020–2021.
Tavoite 4: Porvoon tuomiokapituli ottaa yhdessä Kirkon ruotsinkielisen työn
keskuksen (KRTK) kanssa käyttöön niin kutsutun kehitysprojektin. Projekti
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räätälöidään, ja se tarjoaa mahdollisuuden seurakunnan toiminnan tai hallinnon
pitkäaikaiseen kehitykseen.
Toteutus: Kirkon ruotsinkielisen työn keskuksen (KRTK) toiminnallinen
yksikkö on johtanut kristillisen kasvun polkua koskevaa kehityshanketta LänsiTurunmaan ruotsalaisessa seurakunnassa. Sen tiimoilta pidettiin kaksi lähiopetuspäivää, ja projekti jatkuu vuonna 2020. Kirkon ruotsinkielisen työn keskuksen
viestintäyksikkö on johtanut viestintähanketta Jomalan seurakunnassa. Sen tiimoilta pidettiin kaksi lähiopetuspäivää, ja projekti jatkuu vuonna 2020.
Tavoite 5: Rekrytointiin kirkollisiin ammatteihin on kiinnitetty huomiota hiippakunnan tasolla. Pieni työryhmä käy läpi kehitysehdotuksia ja laatii suuntaviivoja
tulevaisuutta varten.
Toteutus: Rekrytointivideon valmistelutyötä on jatkettu vuonna 2019. Tuomiokapitulin henkilökunta on käynyt keskustelua kirkolliseen työhön opiskelevien yhteydenpitoryhmän kanssa tavoitteenaan kartoittaa nuorten ajankohtaisia
kysymyksiä.
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.
Toteutus: Hengellisen syventymisen kurssi järjestettiin viidettä kertaa, ja retriittikeskus Snoanissa pidettiin retriittejä. Osana ordinaatiovalmennusta toteutettiin kolmannen kerran piispan ja henkilöstöhuollon hiippakuntasihteerin vetämä
uusien pappien ordinaatioretriitti. 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.
Toteutus: Seurakuntadiakonian hiippakuntasihteeri on tarjonnut tukea vierailemalla rovastikunnan kokouksissa ja seurakunnissa. Useissa seurakunnissa on
tarjottu ja järjestetty Cable-kursseja, joiden päämääränä on tavoittaa haavoittuvassa
asemassa olevia henkilöitä. Sorgbear-kurssi, joka antaa välineitä elämässä koettujen
menetysten käsittelyyn, järjestettiin toista kertaa. Kurssilla oli paljon osallistujia,
joista suurin osa oli diakoniatyöntekijöitä.
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5.6

Kuopion hiippakunta

Miten tuomiokapitulin toiminta tukee kirkon strategian toteutumista
Kuopion hiippakunta edistää kirkon tehtävää ja ykseyttä sekä tukee hiippakunnan
seurakuntia niiden tehtävässä. Vuoden 2019 alussa tuli voimaan hiippakunnan
uudistettu toimintalinjaus (strategia), jossa määritellään viisi toimintaa ohjaavaa
painopistettä: 1. Hiippakunnan seurakunnissa jumalanpalveluselämä hoidetaan
hyvin ja hengellinen elämä on monimuotoista. 2. Seurakunnissa noudatetaan
hyvää hallintoa ja ne ovat taloudellisesti kestävällä pohjalla. 3. Työhyvinvointi
seurakunnissa on kohentunut ja ongelmien osalta noudatetaan varhaisen puuttumisen periaatetta. 4. Seurakuntalaisten osallisuus on vahvistunut. 5. Tuomiokapituli on kehittänyt omaa toimintaansa vastaavien periaatteiden ja annettujen
resurssien mukaisesti.
Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa
Seurakuntien välisen yhteistyön lisäämiseksi myönnettiin kehittämismäärärahaa
Ylä-Savon seurakuntayhtymän Veto 3 -hankkeelle, Valtimo-Nurmes ja HyrynsalmiPuolanka-Suomussalmi yhteistyöhankkeille sekä Tervo-Vesanto liitoshankkeelle.
Seurakuntaliitoksista tehtiin kaksi päätöstä, jotka tulivat voimaan 1.1.2020:
Valtimon seurakunta liitettiin osaksi Nurmeksen seurakuntaa ja Tervon ja Vesannon seurakunnat yhdistettiin perustamalla uusi Niiniveden seurakunta. Valtimon
ja Nurmeksen seurakunnissa järjestettiin ylimääräiset seurakuntavaalit.
Hiippakuntarajojen muutosten myötä 1.1.2020 Hankasalmen ja Konneveden
seurakunnat siirtyvät Lapuan hiippakuntaan, Pieksämäen seurakunta Mikkelin
hiippakuntaan ja Pyhäjärven ja Vaalan seurakunnat Oulun hiippakuntaan. Kiteen
ja Tohmajärven seurakunnat siirtyvät Mikkelin hiippakunnasta Kuopion hiippakuntaan. Ne päätettiin liittää Joensuun rovastikuntaan.
Vuonna 2019 hiippakuntaan kuului 52 seurakuntaa, mutta 1.1.2020 alkaen
hiippakunnassa on 47 seurakuntaa. Seurakuntayhtymiä hiippakunnassa on kolme,
ja niihin kuuluu yhteensä 17 seurakuntaa.
Piispantarkastuksia toimitettiin kuudessa seurakunnassa: Nurmeksessa, Outokummussa, Pieksämäellä, Ristijärvellä, Tervossa ja Vesannolla. Seurakunnille
annettiin kehittämistehtäviä, joissa tuettiin erityisesti tulevaisuussuunnittelua sekä
työilmapiirin, jumalanpalveluselämän ja vapaaehtoistyön kehittämistä. Konneveden seurakunnassa suoritettiin ylimääräinen hallinnon ja talouden tarkastus.
Hiippakuntavaltuusto kokoontui kaksi kertaa. Tilinpäätös ja toimintakertomus
vuodelta 2018 hyväksyttiin 13.2.2019. Vuoden 2020 talousarvio sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2020–2022 hyväksyttiin 13.6.2019.
Tuomiokapituli kokoontui 13 kertaa. Tuomiokapituli teki päätöksen viranhaltijapäätöksiin siirtymisestä 1.1.2020 alkaen työjärjestyksessä määrätyissä asioissa. Tuomiokapituli päätti lakkauttaa Outokummun ja Polvijärven seurakuntien
212

kirkkoherrojen virat 1.6.2020 lukien ja perustaa seurakunnille yhteisen kirkkoherran viran. Kirkkoherran virka oli vuoden aikana avoimena seitsemässä seurakunnassa. Haettavaksi julistettiin kuuden seurakunnan kirkkoherran virat. Kirkkoherran
vaalit olivat poikkeuksetta välilliset vaalit.
Ordinaatiovalmennuksia ja pappisvihkimyksiä oli kaksi ja pappeja vihittiin
yhdeksän. Pastoraalitutkintoja suoritettiin yhdeksän. Ylemmän pastoraalitutkinnon suoritti yksi. Seurakuntatyön johtamisen tutkintoja suoritettiin seitsemän.
Kertomusvuosi oli hiippakunnan 80-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuotta vietettiin
monella eri tavalla. Kuopion torilla järjestettiin keväällä riemumessu ja elokuussa
järjestettiin pyhiinvaellus Kuopion alueella. Diakonian neuvottelukunnan kehittämä diakonian kehittäjäkumppanikoulutus saatiin päätökseen ja kehittäjäkumppanit aloittavat toimintansa vuonna 2020. Tuomiokapituli käynnisti kaksivuotisen työhyvinvointihankkeen, jonka tavoitteena on työhyvinvoinnin johtamisen
kehittäminen. Hankkeessa on mukana kolme pilottiseurakuntaa. Heinäkuussa
järjestettiin yhteistyössä muiden hiippakuntien ja Nuori Kirkko ry:n kanssa Pisarasuurleiri Partaharjulla ja elokuussa Mikkelin hiippakunnan kanssa kasvatuksen
teemaseminaari Tievatuvalla. Kertomusvuonna saatiin päätökseen yhteistyössä
Mikkelin hiippakunnan ja Kirkon koulutuskeskuksen kanssa toteutettu kolmevuotinen Sielunhoidon erityiskoulutus.
Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019
Tavoite 1: Seurakuntien jumalanpalveluselämä kehittyy. Tuomiokapitulin tuen
avulla kasvatuksen, diakonian ja lähetyksen yhteys jumalanpalveluselämään vahvistuu.
Arviointi: Vuoden 2019 aikana valmistui seurakunnille suunnattu kysely, jonka
tuloksia esiteltiin hiippakunnan eri koulutustilanteissa. Jumalanpalveluselämän
kehittämisprojekti sai päätoimisen sihteerin kolmeksi kuukaudeksi. Projektisihteeri aloitti kehittämisen neljän pilottiseurakunnan kanssa. Kehittämiseen pyritään
osallistamaan kaikki työntekijäryhmät sekä seurakuntalaisia.
Tavoite 2: Yhteistyö Jordanian ja Pyhän maan ev.lut. kirkon kanssa rikastuttaa
seurakuntien elämää.
Arviointi: Juhlavuoden johdosta hiippakunta kutsui vierailulle nuorten tanssiryhmän Ramallahin seurakunnasta Jordanian ja Pyhän maan evankelis-luterilaisesta
kirkosta. Nuoret kiersivät eri paikkakuntien kouluissa ja seurakunnissa sekä osallistuivat useisiin messuihin ja nuorten tapaamisiin.
Tavoite 3: Kirkkoherrojen ja muiden esimiesten osaaminen vahvistuu.
Arviointi: Piispan johtama työryhmä laati uusille kirkkoherroille Kirkkoherran
oppaan, joka jaettiin kaikille kirkkoherroille. Opasta käytettiin myös koulutusmateriaalina. Syksyllä käynnistettiin lähiesimiesten moniammatillinen työnohjausryhmä
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Joensuun seurakuntayhtymässä. Virassa nuorille kirkkoherroille neljän hiippakunnan alueella järjestettiin Kirjo 2A ‑johtamiskoulutusta. Piispantarkastusten yhteydessä tehtävän kyselyn perusteella johtamisen osaaminen on vahvistunut.
Tavoite 4: Kirkkoherran virkoihin löytyy hakijoita.
Arviointi: Uusien kirkkoherrojen työn tukemiseen on kiinnitetty huomiota.
Kaikki uudet kirkkoherrat saavat halutessaan mentorin. Hakijoita on yhä melko
vähän. Rekrytointivaiheeseen tuleekin kiinnittää enemmän huomiota ja kirkkoherran tehtävään tulee edelleen rohkaista. Mahdollisuus toimia lyhytaikaisena
sijaisena on joillekin tärkeä vaihe oman työuran suunnittelussa.
Tavoite 5: Seurakuntien välinen yhteistyö lisääntyy.
Arviointi: Ylä-Kainuussa on käynnissä kolmen seurakunnan hanke yhteistyön
lisäämisestä. Outokummun ja Polvijärven seurakuntiin päätettiin perustaa yhteinen
kirkkoherran virka. Paltamon ja Ristijärven seurakunnat tiivistivät kertomusvuonna yhteistyötä hallinnon osalta. Tervo-Vesannon ja Valtimo-Nurmeksen liitokset
toteutettiin onnistuneesti. Ylä-Savon seurakuntayhtymän VETO 3 –hankkeessa on
selvitetty yhden seurakunnan malliin siirtymistä. Yhteistyön tarve hiippakunnan
seurakunnissa on kasvanut seurakuntien taloudellisten paineiden takia.
Tavoite 6: Tuomiokapitulin toiminta sopeutetaan talouden resursseihin. Yhteistyö
yli työalarajojen lisääntyy.
Arviointi: Kirkkohallituksen hankkeita on seurattu ja arvioitu tulevien vuosien
näkökulmasta. Yhteistyö muiden tuomiokapitulien kanssa toimii kaikilla tasoilla. Tuomiokapitulin henkilöstön määrää on vähennetty jo aikaisempina vuosina.
Sihteeristö toimii entistä enemmän yhteistyössä tai työpareina. Pyrkimyksenä on
yhteisöllisyyden lisääminen niin omassa kuin seurakuntienkin toiminnassa. Niukkenevien resurssien myötä tuomiokapitulin henkilöstön yhteistyö on välttämätöntä. Talouden haasteissa seurakuntien taloushallinto tarvitsisi erityistä tukea, mutta
tällä hetkellä tuomiokapitulilla ei ole siihen resursseja.

214

5.7

Lapuan hiippakunta

Miten tuomiokapitulin toiminta tukee kirkon strategian toteutumista
Lapuan hiippakunnan toiminta-ajatus on edistää kirkon tehtävän toteutumista ja
vahvistaa seurakuntien toimintaedellytyksiä alueellaan. Toiminta-ajatuksen neljä
suuntaviivaa ovat: 1) Seurakuntien hengellisen elämän tukeminen, 2) Kirkon missionaarisuuden vahvistaminen, 3) Seurakuntien aktiivinen tukeminen muutoksessa
ja 4) Tuomiokapitulin toiminnan uudistaminen muutoksessa. Suuntaviivojen 1 ja
2 avulla tuomiokapituli tukee seurakuntia suoraan Kohtaamisen kirkko -strategian toteuttamisessa. Suuntaviivojen 3 ja 4 mukaisella toiminnalla tuomiokapituli
pyrkii siihen, että tuomiokapitulin ja seurakuntien resurssit kohdentuvat kirkon
strategian toteuttamiseen.
Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa
Seurakuntien talous- ja henkilöstöresurssit ovat kaventuneet, ja erot toimintaresursseissa seurakuntien välillä ovat kasvaneet. Pienien ja muuttotappioisten seurakuntien toimintamahdollisuudet ovat entisestään heikentyneet. Kiinteistöjen määrä ja
niiden huonokuntoisuus vaativat entistä enemmän ja rohkeampia toimenpiteitä.
Yhteistyötä edistäviä rakennemuutoksia on käynnissä ja suunnitteilla lukuisia.
Seurakunnat hakevat toimintaansa taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta yhteistyöstä toistensa kanssa. Verkostoitumisen merkitys on ymmärretty, mutta siinä
on vielä paljon kehittämistä.
Piispantarkastukset Viitasaaren, Petäjäveden ja Karstulan seurakunnassa sekä
Kristiinankaupungin suomalaisessa seurakunnassa tukivat seurakuntien toimintaa ja
seurakuntaelämän uudistumista. Niistä lähti liikkeelle kehittämishankkeita. Piispan
teemapäiviä on ollut vuoden aikana kaksi, Viitasaarella ja Vaasassa. Aiheena oli rukous. Osallistujat paneutuivat teologisesti ja moniammatillisesti rukoukseen ja sen
toteuttamiseen. Syyskauden aloittaneita moniammatillisia Starttipäiviä oli kolme,
Alajärvellä, Isossakyrössä ja Äänekoskella. Niissä teemana olivat kirkkoon sitoutuminen ja yhteisöllisyys. Seurakuntalaisuuden päivä toteutui syyskuussa Keuruulla.
Lapuan, Härnösandin ja Nidarosin hiippakuntien yhteinen Mittnordenmöte järjestettiin tällä kertaa kolmipäiväisenä Vaasassa. Kokouksen teemoina olivat
Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä -raportti ja seurakuntien vähenevät jäsenmäärät. Lapuan hiippakunta solmi yhteistyösopimuksen Etiopian
Mekane Yesus -kirkon Jimma Bethel -synodin ja Suomen Evankelisluterilaisen
Kansanlähetyksen kanssa. Tavoite oli saada yhteistyökumppani jostain kasvavasta
luterilaisesta kirkosta. Piispa osallistui Keski-Saksan evankelisen kirkon (EKM)
uuden maapiispan vihkimykseen, ja hiippakuntadekaanin johdolla osa hiippakuntasihteereistä kävi tutustumassa kirkon kokeilevaan Erprobungsräume-toimintaan
(www.erprobungsraeume-ekm.de). Hankkeen tavoitteena on löytää kokonaan kirkosta vieraantuneita takaisin kirkon yhteyteen.
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Hiippakunnan käynnistämän koulutus- ja kehittämistoiminnan taustalla on
vallitsevan ajattelu- ja toimintatavan uudistaminen. Näkökulma kirkon, hiippakunnan ja seurakuntien toimintaan on yhteinen työ. Pyrimme madaltamaan ahtaita
työalarajoja. Vuoden 2019 koulutukset suunniteltiin ja toteutettiin moniammatillisina. Erityiskoulutukset ja ammatillista erityisosaamista vahvistavat koulutukset pyritään toteuttamaan yhteistyössä hiippakunnan suurten seurakuntien kanssa siten,
että myös pienten seurakuntien työntekijät voivat osallistua niihin. Rakennamme
yhteistyötä myös hiippakunnan alueella toimivien, kirkon tehtäviin kouluttavien
oppilaitosten ja valtakunnallisten kirkollisten järjestöjen kanssa.
Uutiskirje Lehtisen julkaiseminen on vakiintunut. Se jaetaan yli 2 400 sähköpostiosoitteeseen keskimäärin kymmenen kertaa vuodessa. Sisältö muodostuu
ajankohtaisviestinnästä, erilaisten toiminnallisten näkökulmien esiin nostamisesta
ja hengellisen elämän tukemisesta. Toimintaa sosiaalisessa mediassa tehostettiin
ja monipuolistettiin.
Lapuan hiippakunnan yhteinen keskusrekisteri valmisteltiin niin, että se pääsi
aloittamaan vuoden 2020 alusta. Mukana on noin 400 000 seurakunnan jäsentä
ja 35 seurakuntaa.
Kristillinen kasvatus kuuluu työn keskiöön. Valitettavasti rippikoulujen paikallissuunnitelmat valmistuivat hitaasti. Sopimustason verkostoitumista kuntien
opetustoimen ja päivähoidon osalta jatkettiin. Moni seurakunta ja kunta eivät ole
vielä tehneet yhteistyösopimusta.
Sielunhoidon erityiskoulutus 2019−2021 käynnistettiin yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa. Koulutuksen rakennetta ja sisältöjä uudistettiin paremmin
seurakuntia palveleviksi.
Pappeja vihittiin vuonna 2019 poikkeuksellisen paljon (15). Avoinna oleviin
papinvirkoihin hakevien määrä jatkoi kuitenkin laskuaan ja samalla viranhaltijoiden vaihtuvuus oli kohtuullisen suurta. Diakonian virkaan vihittiin viisi (5)
diakoniatyöntekijää.
Lapuan hiippakunnan pitkäaikainen tavoite maakuntarajoihin perustuvasta
hiippakunnasta toteutui kirkolliskokouksen päätöksellä. Tuomiokapitulin johtoryhmä vieraili hiippakunnasta pois siirtyvissä Parkanon rovastikunnan seurakunnissa, Karviassa, Kihniössä, Parkanossa ja Virroilla.
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Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019
Tavoite: Seurakuntien hengellisen elämän tukeminen
Arvio: Työn keskiössä olivat seurakuntaelämän yhteisöllisyys, jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, rippikoulu ja seurakuntalaisten kohtaamisiin valmentaminen. Seurakunnan työn perustehtävälähtöisyyttä korostettiin. Työntekijöitä kannustettiin hoitamaan spiritualiteettiaan. Hartaus- ja jumalanpalveluselämä oli
mukana kaikissa hiippakunnan koulutuksissa ja tapahtumissa. Seurakuntalaisuuden vahvistaminen jatkui erilaisin tapaamisin ja koulutuksin. Seurakuntalaisuuden
kehittäjätyöryhmä jatkoi toimintaansa. Työntekijöiden rooli muuttuu vähitellen
tekijöistä valmentajiksi.
Lapuan hiippakunnan lähtökohtana on, että seurakunnan työ on yhteistä työtä.
Sen vuoksi jokaisen seurakunnan työntekijän on tärkeää mieltää itsensä kirkon,
hengellisen yhteisön, työntekijäksi. Kirkon työntekijän identiteettiä vahvistettiin.
Toiminnan työalarajoja pyrittiin madaltamaan ja yhteisöllisyyttä tuettiin. Jumalanpalveluselämän monimuotoistuminen jatkui. Suurimmassa osassa hiippakunnan
seurakuntia jumalanpalveluselämää kehitettiin yhteisöllisemmäksi. Kirkon sanoman sähköiseen viestintään panostamista jatkettiin vuonna 2019. Välineinä olivat
erityisesti Uutiskirje Lehtinen ja sosiaalisen median välineet. Seurakuntien, koulujen ja päivähoidon yhteyksien vahvistamisessa ei onnistuttu tavoitteen mukaisesti.
Tavoite: Kirkon missionaarisuuden vahvistaminen
Arvio: Missiologian tuntemus ja osaaminen -raportti antoi hyvä pohjan kirkon ulospäin suuntautumisen pohtimiselle. Seurakuntien tilahaasteet ja -ratkaisut
ovat mahdollistaneet työajattelun muutoksen. Työhön mentiin enenevässä määrin
ihmisten luo, toimitiloja vuokrattiin liikekeskuksista ja työtä siirrettiin seurakuntalaisten luo. ”Yhteinen työ” -ajattelu tukee sitä, että missio on kaikkien kirkon
työntekijöiden tehtävää.
Seurakuntien verkosto-osaaminen vahvistui ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa tuli luontevammaksi. Tuomiokapitulin työntekijät toimivat luontevasti verkostoissa. Moniammatilliset koulutukset tai neuvottelupäivät vahvistivat yhteistä työnäkyä. Toimintaympäristön monikulttuurisuus auttaa yhteisen tavoitteen
hahmottamisessa.
Lapuan hiippakunnan toiminta-ajatukseen on kuulunut kokeiluihin innostaminen. Saa yrittää, onnistua ja epäonnistua. Näin syntyy uutta. Monissa seurakunnissa tähän tartuttiin ja löydettiin työyhteisössä ja verkostojen kanssa uusia
malleja toimia. Nämä mallit vastaavat seurakuntalaisten tarpeisiin.
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Tavoite: Seurakuntien aktiivinen tukeminen muutoksessa
Arvio: Seurakuntien johtajuuden kehittäminen on haasteellista. Resurssien
pienentyessä johtajuuden laatu mitataan. Tuomiokapituli otti käyttöön lääninrovastin ja kirkkoherran vertaiskeskustelut, ja ne käytiin joka seurakunnassa. Kirkkoherroja kehotettiin käymään samankaltainen keskustelu taloudesta ja hallinnosta vastaavien kanssa. Väliportaan johtajien tukemisessa ja koulutuksessa on
edelleen kehitettävää. Tämä haaste kasvaa hallintoyksiköiden koon ja väliportaan
johtajien määrän kasvaessa. Seurakuntien taloushallinnollinen ja toiminnallinen
yhteistyö lisääntyi. Rakennemuutoksia käynnistettiin ja suunniteltiin eri puolilla
hiippakuntaa. Neljää seurakuntaa valmisteltiin siirtymään toiseen hiippakuntaan
maakunnallisen hiippakuntajaon johdosta.
Seurakuntia haastettiin uudistamaan viestintäänsä tapahtumatiedottamisesta
vuorovaikutteisuuteen. Viestinnän monipuolistuminen on haaste, ja viestinnän
henkilöstöresurssien supistuminen tekee siitä erityisen hankalan.
Tuomiokapitulin henkilöstön työpanos seurakuntien ongelmatilanteiden ratkaisemiseen oli suuri. Lapuan ja Mikkelin hiippakuntien kaksivuotinen Tiedosta
toimeen -hanke käynnistyi syksyllä 2019 työntekijöille suunnatulla kyselyllä. Mukana on noin kymmenen Lapuan hiippakunnan seurakuntaa. Hankkeen tavoitteena on hakea välineitä toimia vähenevien resurssien kanssa, muuttaa työkulttuuria
ja yhtenäistää toimintatapoja.
Tavoite: Tuomiokapitulin toiminnan uudistaminen muutoksessa
Arvio: Jokainen tuomiokapitulin työntekijä pitää yhteyttä oman alansa toimijoihin. Uusia verkostokontakteja syntyi.
Hallinnolliset tehtävät kyettiin hoitamaan henkilöstöresurssien supistumisesta
huolimatta. Tuomiokapituli pyrki neuvonnalla puuttumaan ongelmatilanteisiin jo
ennen hallinnollisten valitusprosessien syntyä. Siinä onnistuttiin.
Tuomiokapituli on varautunut resurssien pienenemiseen. Työtä on suunniteltu pitkällä aikavälillä pienemmälle toteuttajajoukolle. Työn tekemisen tapa on
muuttunut. Laajan hiippakunnan alueella matkustaminen on jaksamis- ja turvallisuushaaste. Sähköiset yhteydenpitovälineet ja kokousalustat helpottavat tilannetta.
Oman henkilöstön täydennyskoulutukseen käytettiin työaikaa ja rahaa.
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5.8

Helsingin hiippakunta

Miten tuomiokapitulin toiminta tukee kirkon tehtävän toteutumista
Kirkon ytimen muodostavat paikallisseurakunnat, joissa kirkollinen työ toteutuu.
Kirkon lainsäädännössä hiippakuntien ja piispojen tehtäväksi on annettu seurakuntien ja seurakuntayhtymien tukeminen ja valvominen. Kirkolliskokouksen
tulevaisuuskomitean mietinnössä piispan ja tuomiokapitulin tehtäviin on todettu
kuuluvan seurakuntien johtajuuden tukeminen, toimintakulttuurin kehittäminen ja hengellisyyden vahvistaminen. Piispa on myös hengellinen johtaja, jonka
työpanosta tarvitaan enenevässä määrin ulkoiseen viestintään, yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen, kansainvälisiin suhteisiin ja kirkon ykseyden vaalimiseen.
Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa
Vuosi 2019 oli Helsingin hiippakunnan 60-vuotisjuhlavuosi, mikä näkyi vahvasti hiippakunnan toiminnassa. Juhlavuoden keskeiset tapahtumat olivat yhdessä
Kirkkohallituksen kanssa järjestetyt Messu keskukseen! Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivät 29.–31.3.2019 Helsingissä, piispan viisi Myötätuntoiltaa Helsingin
Vanhassakirkossa sekä helatorstain juhlamessu Senaatintorilla, jonka toteutukseen osallistuivat Helsingin seurakuntayhtymän ohella kaikki hiippakunnan seurakunnat ja johon osallistui 7 870 ihmistä. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman
käsittelyn yhteydessä linjattiin, että juhlavuoden kustannuksia voidaan kattaa
tuomiokapitulin rahastojen varoista.
Hiippakunnan seurakuntien määrä väheni kolmella, kun seurakuntajaotusta
muutettiin siten, että vuoden 2019 alusta perustettiin uusi Töölön seurakunta ja
Agricolan suomalainen seurakunta.
Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019
Tavoite: Hengellinen elämä vahvistuu
Vuoden 2019 aikana vietettiin 25 piispanmessua tai -jumalanpalvelusta, jotka valmisteltiin yhteistyössä seurakuntien kanssa. Piispa vieraili tuomiokapitulin
työntekijöiden kanssa kahdeksassa seurakunnassa piispanpäivän merkeissä. Lisäksi
pidettiin kaksi piispantarkastusta. Piispantarkastusten ja piispan vierailujen ajaksi
hiippakunnan sosiaalisen median kanavat annettiin seurakunnan käyttöön. Myös
seurakuntien omaa sisältöä jaettiin sosiaalisessa mediassa.
Vuoden 2019 erityisenä teemana oli myötätunto. Myötätunnon vuosi oli kokonaisuus, joka piti sisällään viisi myötätuntoiltaa, joissa vieraili yhteensä 15 asiantuntijakeskustelijaa politiikan, taiteen, tutkimuksen ja kirkon saralta. Vuoden
aikana jaettiin myös 12 myötätuntopalkintoa. Palkituiksi tulivat työelämäprofessori
Pekka Sauri, kulttuurialan vaikuttaja Aira Samulin, Helsingin seurakuntayhtymä,
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Myllypuron elintarvikeavun toiminnanjohtaja Sinikka Backman, sateenkaariyhdistys Malkus ry., Kallion seurakunnan sateenkaarityö sekä Helsingin seurakuntien
erityisnuorisotyön perhe- ja parisuhdeterapeutti (koul.) Henna-Mari Kettusaari,
Vantaan Yhteinen Pöytä -hanke, Porvoon suomalaisen seurakunnan yhteisötyöntekijä Maria Jylhä, Alppila Basketin perustaja Pablo Pérez, Pukkilan seurakunnan lastenohjaaja tiedottaja Noora Kalpio sekä Riku Rantala ja Tuomas ’Tunna’ Milonoff.
Vuoden aikana vihittiin kymmenen pappia, yksi lehtori ja 11 diakonia. Orientoitumiskoulutukseen osallistui 18 seurakuntien työntekijää. Kirkon alan oppilaitoksissa tuomiokapitulin työntekijät ovat olleet mukana järjestämässä mm. saarnaseminaaria, opiskelijamessuja, opiskelijamentorointia, arkiretriittiryhmiä, lasten
virsivisaa sekä hengellisen elämän syventämisestä pidettyjä kolmea seminaaria,
joissa puhujana oli Henry Morgan. Olemme niin ikään olleet aktiivisesti mukana kirkon yhteisessä Kaste – Kummius – Kasvun polku -hankkeessa. Kummiutta
ja kummipäivää on nostettu esiin sosiaalisen median sisällöntuotannossa. Myös
yhteydet etnisiin seurakuntiin ovat olleet aktiivisia.
Tavoite: Kirkko näkyy ja kuuluu
Hiippakunnan juhlavuoden tapahtumat ovat tuoneet kirkolle positiivista näkyvyyttä. Hiippakunta on ollut aktiivisesti esillä myös sosiaalisessa mediassa, ja hiippakunnan sosiaalisen median tileillä on ollut vuoden aikana kasvua noin 38 %.
Piispan julkaisut sosiaalisen median kanavissa ovat pyrkineet omalta osaltaan tukemaan arjen kristillisyyttä. Parhaimmillaan yksittäinen julkaisu on tavoittanut
157 000 ihmistä ja sitä on jaettu yli 500 kertaa.
Jumalanpalvelusten, piispantarkastusten ja piispan päivien lisäksi piispa on ollut
luennoimassa, haastateltavana, panelistina tai vieraana noin 60 eri tapahtumassa
tai tilaisuudessa kouluissa, yliopistolla, järjestöissä, seurakunnissa, yrityksissä ja
yleishyödyllisissä yhdistyksissä. Piispa antoi lisäksi noin 30 haastattelua eri medioille televisiosta podcasteihin. Yhteistyö Kotimaa-lehden kanssa sisälsi kuusi
kolumnia ja Kirkko ja kaupunki –lehden kanssa 17 teesivideota. Myötätunnon
vuodesta uutisoivat mm. Iltalehti, Kotimaa, Kirkko ja kaupunki ja Radio Dei,
joka julkaisi iltojen keskusteluosuudet.
Osallisuutemme maailmanlaajuisessa kristillisessä kirkossa konkretisoitui ystävyyshiippakuntasopimuksen allekirjoittamiseen St. Asaphin hiippakunnan kanssa
Walesissa. Walesilaisen ystävyyshiippakuntamme ajatukset mm. kirkon kasvusta
ovat olleet inspiraationa myös meille. Yhteistyötä onkin jatkettu mm. rippikoulun
ja isoskoulutuksen puitteissa.
Olemme osaltamme olleet luomassa myönteistä mielikuvaa kirkosta työpaikkana olemalla läsnä kirkon alan oppilaitoksissa ja edistämällä siellä moniammatillista
yhteistyötä. Olemme myös koordinoineet seurakuntaharjoittelujen järjestämistä ja
toteuttaneet Kirkon työssäoppijoiden päivän, jossa osallistujia oli 62. Seurakuntaharjoitteluun on vuonna 2019 osallistunut 17 teologian, 66 diakonia-alan, 45
suntio- ja seitsemän kirkkomusiikin opiskelijaa.
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Tavoite: Seurakuntien toimintaedellytykset vahvistuvat
Piispantarkastuksia on kehitetty konsultatiivisiksi seurakuntien työyhteisöjä tukeviksi tapahtumiksi. Vuonna 2019 piispantarkastuksia on pidetty kahdessa seurakunnassa. Niin ikään kahden seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille
on laadittu räätälöity työhyvinvointikysely, jonka pohjalta on suunniteltu kehittämistoimenpiteitä ja niiden toteutumista on seurattu. Helsingin seurakuntayhtymän
henkilöstöhallinnon kanssa on käyty läpi seurakuntayhtymän toteuttaman laajan
työhyvinvointikyselyn tuloksia seurakuntakohtaisesti. Konsultatiivisia tapaamisia
on vuoden 2019 aikana pidetty yhteensä 50. Seurakuntien henkilöstölle on vuoden
aikana pidetty useita temaattisia koulutuksia kuten hiippakunnan viestintäpäivä,
suntiokoulutus sekä opintomatka interkulttuurisiin seurakuntiin Tukholmassa.
Hallinnollista ja juridista konsultaatiota on vuoden aikana annettu puhelimitse ja sähköpostitse noin 2 100 kertaa. Yhteydenottoja on lakimiesasessorille ja
notaarille tullut yhteensä noin 10 kappaletta päivässä. Kirkkoherrojen yhteydenottoja on vuoden aikana ollut noin 300. Asiantuntijakonsultaatioita haastavissa
henkilöstöhallinnon oikeudellisissa kysymyksissä on annettu vuoden 2019 aikana
seitsemälle seurakunnalle.
Papiston henkilöstöhallinnon tavoitteena on varmistaa, että seurakuntiin saadaan motivoitunutta, ammattitaitoista ja kutsumustietoista papistoa. Viranhoitomääräyksiä on vuoden aikana annettu noin 160, virkavapauksia koskevia päätöksiä
noin 45 ja sivutoimilupia koskevia päätöksiä noin 10. Muita hallinnollisia päätöksiä
tuomiokapitulin istunto on vuoden aikana tehnyt esittelyjen pohjalta noin 55.
Hyvää hallintoa seurakunnissa on edistetty koulutusten keinoin. Vuonna 2019
järjestettiin kaksi työyhteisö ja hallinto -pastoraalikurssia, joilla osallistujia oli
yhteensä 30. Hallinnon koulutusta on annettu myös ordinaatiovalmennuksen
yhteydessä pappisvihkimystä ja diakonian virkaan vihkimystä hakeneille. Lakimiesasessori on ollut kouluttamassa uusia luottamushenkilöitä Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymissä, luottamushenkilöiden neuvottelupäivässä Lapinjärvellä
sekä kahdessa seurakuntaneuvostossa. Vuoden alussa voimaan tulleeseen uuteen
etu- ja sukunimilakiin liittyviä koulutuksia järjestettiin Helsingissä ja Vantaalla
sekä lisäksi räätälöitynä Helsingin kirkkoherroille. Nimilakikoulutuksiin osallistui
noin 125 henkeä. Lakimiesasessori oli lisäksi kouluttamassa Kirkkohallituksen
järjestämässä seksuaalista häirintää käsittelevässä seminaarissa, jossa osanottajina
oli häirintäyhdyshenkilöitä kaikista hiippakunnista.
Kokonaiskirkon hallinnon kehittämiseen liittyy jäsenyys Kirkkohallituksen
Suunta-hankkeen Kirkon kehityspalvelut -työryhmässä ja hiippakuntavaltuustojen kehittämistyöryhmässä. Lisäksi lakimiesasessori on osallistunut asiantuntijana
Helsingin seurakuntayhtymän sääntöjen uudistamista työstävään työryhmään.
Arvio tavoitteiden toteutumisesta
Juhlavuoden viettäminen on ollut hiippakunnalle tärkeä mahdollisuus tehdä kirkkoa näkyväksi. Tämän tavoitteen juhlavuoden tilaisuudet ovat täyttäneet hyvin.
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Tapahtumat ovat saaneet positiivista näkyvyyttä sekä paikallisesti että mediassa ja
niiden kautta on tavoitettu paljon ihmisiä. Jaetut eväät -jumalanpalveluspäiville
osallistui 784 ihmistä ja Senaatintorilla järjestettyyn juhlamessuun 7 870 ihmistä.
Jumalanpalveluspäivien kautta on palveltu valtakunnallisesti seurakuntien työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.
Piispan esiintyminen monenlaisilla foorumeilla ja erilaisissa viestinnän välineissä on tavoittanut laajasti sekä seurakuntien aktiivijäseniä että seurakuntayhteydestä kauempana olevia. Monenlaisia kohtaamisia on tapahtunut myös yhteiskunnan toimijoiden kanssa niin esimerkiksi ministeriöiden joulutilaisuuksissa
kuin pienimuotoisissa tapaamisissa. Tällaiset kohtaamiset ovat omiaan antamaan
kirkolle sellaista näkyvyyttä ja läheisyyttä, joka edesauttaa kirkon ja seurakuntien
toimintaedellytysten säilymistä ja kehittymistä monikulttuurisessa ympäristössä.
Tuomiokapitulin muiden työntekijöiden ja istunnon jäsenten toiminta erilaisissa
verkostoissa, kirkon alan oppilaitoksissa sekä yhteistyössä seurakuntien työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa laajentaa kontaktipintaa entisestään. Käytettävissä oleviin resursseihin nähden hiippakunnan toiminta on ollut merkittävän
laaja-alaista, tavoittavaa ja monipuolista.
Vaikka hengellisen elämän vahvistumista on vaikea mitata, voidaan joka tapauksessa todeta, että kristillinen sanoma on piispan ja tuomiokapitulin työntekijöiden työn kautta ollut esillä monipuolisesti ja monenlaisilla foorumeilla. Sanan
kylvöön on panostettu ja pyritty löytämään siihen tapoja, jotka sopivat tähän
aikaan ja ympäristöön ja puhuttelevat tämän ajan ihmistä.
Tuomiokapitulin antaman hallinnollisen ja juridisen neuvonnan, koulutuksen,
henkilöstöhallinnon tuen sekä tuomiokapitulin istunnon seurakuntiin ja niiden
työntekijöihin liittyvän päätöksenteon voidaan arvioida tukeneen seurakuntien ja
seurakuntayhtymien toimintaa ja edistäneen hyvää hallintoa sekä luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuuksia. Kun kasvot ovat puolin ja toisin tulleet tutuiksi,
on se edesauttanut myös matalan kynnyksen yhteydenpitoa. Tämä puolestaan on
mahdollistanut sen, että neuvonta-, konsultointi- ja muita tukitoimia on ollut
mahdollista järjestää oikea-aikaisesti ja sisällöltään räätälöityinä.
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5.9

Espoon hiippakunta

Kutsuttuna kirkon työssä
Kutsuttuna kirkon työssä -toimintalinjauksen vision ohjaamana kapituli on keskittynyt erityisesti hengellisen elämän, työn rakenteiden, merkityksen ja ilon sekä
työhyvinvoinnin vahvistamiseen omassa työssään tukeakseen näitä ulottuvuuksia
myös hiippakunnan seurakuntien elämässä. Työn tulosten ja merkityksellisyyden
arvioimiseen on kuluneena vuonna saatu merkittävää lisämateriaalia sekä piispan
visitaatioiden että uuden toimintalinjauksen valmisteluun kuuluneiden seurakuntatapaamisten ja syksyllä toteutetun avoimen kyselyn sekä luottamushenkilöiden
osaamiskartoituksen välityksellä.
Vuotta on leimannut yhä vahvistunut vuorovaikutus hiippakunnan seurakuntien kanssa sekä työntekijöiden että luottamushenkilöiden kanssa. Tämän kaltaisesta työskentelyotteesta saatu palaute on ollut voittopuolisesti positiivista. Keskeisiä
uusia esiin nousseita teemoja ovat toimintaympäristön monet yhteiskunnalliset
ja taloudelliset muutokset, joiden seurauksena seurakunnat elävät uudenlaisessa
lähetystilanteessa. Samanaikaisesti kirkon virkaan hakeutuvien valmiudet työskennellä seurakunnassa ovat muuttuneet tavalla, joka asettaa rekrytoinnille ja uusien
työntekijöiden perehdyttämiselle uudenlaisia vaatimuksia.
Seurakuntien toimintaympäristön nopea muutos sekä jäsenmäärän lasku ja
siitä aiheutuvat erilaiset toiminnalliset ja taloudelliset seuraamukset korostavat
strategisen ajattelun merkitystä seurakunnissa. Selkeä ja suunnitelmallinen strateginen ajattelu on välttämätön edellytys määrätietoiselle johtamiselle, akuuttien
muutosten hallinnalle ja realistisen tulevaisuususkon säilyttämiselle tilanteessa, jossa
perinteiset kirkolliset rakenteet ja toimintamallit eivät enää ole käyttökelpoisia.
Seurakunnissa on kyllä runsaasti erilaisia strategiadokumentteja, mutta samalla
myös paljon kehitettävää ja opittavaa niiden konkretisoinnissa ja toimeenpanossa. Tuomiokapitulin on tarpeen koulutuksen ja ohjauksen sekä rakenteellisten
toimien keinoin tukea ja vahvistaa strategisen tietoisuuden kasvua ja aktiivista
uudistumisvalmiutta seurakunnissa.
Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa /
Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Uusi piispa aloitti virassaan helmikuussa. Piispanvihkimys juhlallisuuksineen 10.2.
oli tuomiokapitulin viraston alkuvuoden suuri voimainponnistus. Televisioitu messu Espoon tuomiokirkosta sai paljon positiivista palautetta, ja juhlista muodostui
monipuolinen, kansainvälinen ja iloinen kokonaisuus. Messun jälkeen tarjottiin
kaikelle kansalle juhlakahvit Espoon kuntayhtymän koulutuskeskus Omniassa.
Juhlalounas tarjottiin Hanasaaren kulttuurikeskuksessa 220 kutsuvieraalle.

223

Hiippakunnan johtamisforumiin – Läsnä! oli kutsuttu kaikki hiippakunnan
kirkkoherrat, seurakuntien ja seurakuntayhtymien muu johto sekä lähiesimiehet.
Tilaisuudessa käsiteltiin ihmisten erilaisuuden hyödyntämistä tiimityössä ja ammatillisen käyttäytymisen kehittämistä niin johtamistyössä, henkilöstön vuorovaikutuksessa kuin koko työyhteisössäkin. Paneuduttiin myös siihen, miten olla
läsnä johtajana työyhteisön vuorovaikutussuhteissa.
Hiippakunnan kirkkoherrojen kokous pidettiin Oulussa. Kokouksen teemana
oli ”Muutos - uhka vai mahdollisuus?” Kokouksen aikana piispa tutustui hiippakunnan kirkkoherroihin ja keskusteltiin johtajuuteen liittyvistä asioista.
Hiippakuntafoorumissa ”Joka päivä eteemme avautuvat uudet mahdollisuudet
ja tiet” etsittiin luottamushenkilöiden kanssa vuorovaikutteisesti ja dialogisesti
positiivisia teitä tulevaisuuteen.
Hiippakunnan seurakuntien hallinnon ja henkilöstöhallinnon hyvää toteuttamista tuettiin moninaisella neuvonnalla, julkaisemalla kotisivuilla ohjeita sekä
järjestämällä Kevan kanssa yhteistyössä eläkeinfotilaisuus.
Hiippakunnan vastuulla oleva tutkintokoulutus sekä Kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa ilmoitettu muu seurakuntien henkilöstön koulutus ja neuvotteluym. tapahtumat toteutettiin suunnitellulla tavalla. Nykyistä laajempaa tarjontaa
ei olemassa olevilla resursseilla ole mahdollista tuottaa. Tuomiokapituli kehitti
edelleen ilmiöperusteisia ja osallistavia tilausvalmennuskokonaisuuksia, joiden
tavoitteena on mahdollistaa seurakunnan proaktiivinen työskentely ja reagointi
muuttuvassa toimintaympäristössä. Valmennuksien rinnalla seurakunnille tarjottiin tuomiokapitulin fasilitoimia ajatushautomoita. Erityistä tarvetta on havaittavissa seurakuntien työhyvinvointia tutkiville ja tukeville prosesseille.
Kirkon alan opiskelijoille järjestettiin kaksi moniammatillista KiTOS-päivää eli
Kirkon työhön opiskelevien seminaaria. Seminaarissa osallistuja voi pohtia kirkkoa
ja seurakuntaa mahdollisena tulevana työpaikkana yhdessä muiden kirkon tehtäviin opiskelevien kanssa. Palautteiden perusteella opiskelijat pitävät seminaaria
tarpeellisena. KiTOS-päiviin osallistuneiden määrä on vähentynyt aikaisemmista
vuosista, koska seurakuntaharjoittelunsa suorittavia on aikaisempaa vähemmän.
Tuomiokapituli mahdollisti lähetyksen ja kansainvälisen työn verkoston kokoontumisen neljä kertaa. Verkostossa osallistujille tarjottiin vertaistukea, tietoa
ajankohtaisista ilmiöistä ja mahdollisuutta hyödyntää jaettua asiantuntijuutta.
Monikulttuurista seurakuntaelämää tuettiin hyödyntämällä uutta Kirkon vieraskielisen työn opasta, josta järjestettiin työpaja kirkon kansainvälisen työn valtakunnallisilla verkostopäivillä Turussa.
Tuomiokapituli tiivisti yhteistyötä etenkin Espoon alueen paikallisten toimijoiden kanssa. Se solmi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa
aiesopimuksen yhteistyöstä. Sopijaosapuolet pyrkivät yhteisin toimin rakentamaan
kestävän tulevaisuuden ja hyvän elämän edellytyksiä.
Piispan vuosittain myöntämä Yhdessä-palkinto jaettiin kolmannen kerran.
Sen sai Tuusulan seurakunta tunnustuksena innovatiivisesta yhdessä tekemisestä
uuden seurakuntakeskuksen aikaansaamiseksi.
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Hiippakunnan hengellisen elämän verkosto on kokoontunut kolme kertaa.
Fransiskus-päivä ja Henry Morganin vierailu tavoittivat verkoston lisäksi laajan
joukon seurakuntalaisia. Työntekijäretriitti järjestettiin ensimmäistä kertaa Tallinnan Birgittalaisluostarissa. Arkiretriittejä tarjottiin paastonaikana, helluntain alla,
luomakunnan aikana sekä adventtina. Syksyllä toteutettiin piispan johtama Hengellisen elämän päivä, jossa syvennyttiin rukoukseen ja sen merkitykseen hengellisessä elämässä. Hiippakunnalliset hengelliset ohjaajat ovat aloittaneet toimintansa.
Tuomiokapitulilla on kirkon ympäristödiplomi. Hiippakunnan seurakuntia
kannustetaan ympäristödiplomityöhön ja Hiilineutraali kirkko -tavoitteiden toteuttamiseen. Hiippakunnan seurakunnissa taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen on kiinnitetty hyvin huomiota, mutta ekologisen kestävyyden
osalta on vielä työtä jäljellä. Tätä varten tuomiokapitulissa on kehitetty koulutuksia,
valmennuksia ja ajatushautomoita, joissa voidaan yhdessä paikallisseurakunnan
toimijoiden kanssa löytää kestäviä ympäristöratkaisuja, jotka ottavat huomioon
koko kirkon tavoitteet ja paikallisseurakunnan toimintaympäristön. Hiippakunnan
ympäristöryhmä (HYRRÄ) liitettiin hiippakuntien yhteiseen ympäristöryhmään,
johon kuuluvat Espoon, Helsingin ja Porvoon hiippakunnat (HEP!). Ryhmä tukee
ympäristötyöhön sitoutuneita työntekijöitä ja luottamushenkilöitä seurakunnissa
sekä tuottaa koulutuspalveluita ja mahdollistaa yhteentuloja esimerkiksi teemapäivien muodossa.
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LIITTEET
LIITE 1
Kirkkohallituksen kokoonpano
Kirkkohallituksen jäsenet vuonna 2019
Puheenjohtaja

arkkipiispa Tapio Luoma

Varapuheenjohtaja

lääkäri 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 diakoniaPirjo Sariola
Lapuan hiippakunta
työntekijä
diplomi-insinööri
Heikki Sorvari
Espoon hiippakunta
toimittaja
Vuokko Vänskä
Tampereen hiippakunta
lääkäri
Åsa A. Westerlund Porvoon hiippakunta
Kirkolliskokouksen valitsemat pappisjäsenet:
kirkkoherra
Aulikki Mäkinen
lääninrovasti
Kalervo Salo
Piispainkokouksen valitsemat jäsenet:
piispa
Simo Peura
piispa
Matti Repo
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Virastokollegio vuonna 2019
Puheenjohtaja:
kirkkoneuvos
kirkkoneuvos
kirkkoneuvos
kirkkoneuvos
vt. kirkkoneuvos
ma. kirkkoneuvos
vt. kirkkoneuvos
Läsnäolo- ja
puheoikeus
Sihteeri:

kansliapäällikkö Pekka Huokuna
Leena Rantanen
Pirjo Pihlaja
Kimmo Kääriäinen
Anna Kaarina Piepponen
Aulikki Mäkinen (1.1.−30.6.2019)
Kari Kopperi (1.−31.7.2019)
Petri Määttä (1.8.2019 lähtien)
viestintäjohtaja Tuomo Pesonen
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 2019
Kirkkohallituksella on kaksi julkaisusarjaa:
1.

2.

Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja, Kirkko ja toiminta, jossa ilmestyy eri
osastojen eri kieliset painetut ja verkkojulkaisut. Sisällöllisesti julkaisut on
jaettu seuraaviin luokkiin: 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 kahdeksan julkaisua:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saman katon alle. Kirkkotilatyöryhmän mietintö kirkkotilojen kehittämisestä
yhteisöjen keskuksiksi
Turvallinen seurakunta
Romanit kirkossa. Opas seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille
Aktiivisesti osallinen – YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen
kirkon toimintaohjelma 2019–2024
Aktiivisesti osallinen – Yhdistyneiden Kansakuntien eli YK:n vammaisten
henkilöiden oikeuksien sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019–2024.
Selkomukautus
Aktivt delaktiv − kyrkans handlingsprogram 2019–2024 för FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Tieteiden lahja. Piispojen puheenvuoro tieteiden arvosta ja tehtävästä Jumalan
luomakunnassa
Trygg församling

Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja, Kirkko ja päätöksenteko -sarjassa on ilmestynyt yksi julkaisu vuonna 2019:
1.
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LIITE 3
Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisut vuonna 2019
Kirkon tutkimuskeskuksella on kolme omaa sarjaa: julkaisuja-sarja, verkkojulkaisuja-sarja ja Publication-sarja. Sarjoissa ilmestyi kertomusvuonna yhteensä
kolme julkaisua seuraavasti:
Julkaisuja 130

Tuomas Hynynen, Uskon ja rakkauden asialla. Oppi, usko
ja etiikka Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eettisissä
kannanotoissa 2005–2010.

Verkkojulkaisuja 60 Laura Kallatsa, Jouko Kiiski, Vihkiäkö vai ei? Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien oikeudesta kirkolliseen avioliittoon.
Verkkojulkaisuja 61 Mikko Malkavaara, Minna Valtonen, Uusi elämisen kulttuuri – Tampereen uusi suunta.
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LIITE 4
Kannettujen kolehtien jako vuonna 2019
Oppilaitos- ja nuorisotyölle on Kirkkohallituksen päätöksen mukaisesti suomenkielisiin hiippakuntiin kuuluvissa seurakunnissa kannettu vuosittain kolehti
oppilaitos- ja nuorisotyön eri järjestöille. Vuonna 2019 kolehtia ei poikkeuksellisesti kerätty. Kertomusvuonna jaettiin edellisvuosien tuotosta seuraavasti: Suomen
Kristilliselle ylioppilasliitolle 23.000 euroa, Nuori Kirkko ry:lle 15.000 euroa ja
Suomen ev-lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:lle 9.000 euroa. Lisäksi Suomen
ev. lut. Koululais- ja Opiskelijalähetys sai oman kolehdin.
Päihde- ja kriminaalityön kolehdin tuotto 28.000 euroa jaettiin seuraavasti:
Sininauhaliitto ry 5.750 euroa, Suomen Valkonauhaliitto 4.750 euroa, Suomen
Katulähetysliitto 4.000 euroa, Sininen Pysäkki 4.750 euroa, Alkoholiperheessä
kasvaneiden tuki 1.250 euroa ja Nuori kirkko 7.500 euroa.
Tunturi- ja tiekirkkotoiminnan kehittämiseen kertomusvuonna kannetusta kolehdista jaettiin Saariselän kappelin toimintaan 18.900 euroa, (josta Pohjois-Lapin
seurakunnalle 13.230, Kansan Raamattuseuralle 2.835 ja Suomen Luterilaiselle
Evankeliumiyhdistykselle 2.835), Marian Kappelin toimintaan Levillä Kittilän
seurakunnalle 18.900 euroa, Ylläksen Pyhän Laurin kappelin toimintaan Kolarin seurakunnalle 18.900 euroa ja Revontulikappelin toimintaan Pyhätunturilla
Kansan Raamattuseuralle 6.300 euroa.
Vuoden 2019 kirkkokolehdit – Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2018
Kollekterna år 2019 – Kyrkostyrelsens cirkulär 12/2018
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LIITE 5
Yhteisvastuukeräys vuonna 2019
Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2019 kokonaistuotto oli 3.069.473,52 euroa. Keräyksen tuotto pieneni edellisestä vuodesta 69.228,62 euroa.
Keräysluvan mukaisesti yhteisvastuukeräyksen tuotto jakautuu 60 % kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun Kirkon Ulkomaanavun kautta ja 40 % kotimaiseen diakoniaan (20 % Kirkon diakoniarahasto ja 20 % keräävä seurakunta).
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LIITE 6
Kirkkohallituksen myöntämät avustukset seurakunnille vuonna 2019

Avustuksen saaja
Koko kirkko
Turun arkkihiippakunta
Martinkoski
Siikainen
Taivassalo
Tampereen hiippakunta
Akaa
Oulun hiippakunta
Alavieska
Enontekiö
Haapavesi
Hailuoto
Halsua
Kärsämäki
Pelkosenniemi
Perho
Posio
Pudasjärvi
Ranua
Reisjärvi
Salla
Sievi
Siikalatva
Taivalkoski
Toholampi
Utajärvi
Mikkelin hiippakunta
Joutsa
Kangasniemi
Mäntyharju
Sulkava
Tainionvirta
Tohmajärvi
Porvoon hiippakunta
Sund-Vårdö
Ålands södra skärgård
Kuopion hiippakunta
Hankasalmi
Heinävesi
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Verotulojen
täydennysavustus
1 134 104

Harkinnanvarainen
avustus
503 500

Rakennusavustukset
1 954 800

13 500

3 800
607 900

17 300
25 099
607 900

0,5
0,7
16,9

41 300

41 300

1,1

3 500

3 500
11 058
17 584
50 000
11 737
52 803
10 531
45 922
124 861
122 534
97 883
7 139
45 052
14 848
33 421
34 772
11 670
105 905

0,1
0,3
0,5
1,4
0,3
1,5
0,3
1,3
3,5
3,4
2,7
0,2
1,3
0,4
0,9
1,0
0,3
2,9

1 911
6 226
828 900
107 781
3 909
9 042

0,1
0,2
23,1
3,0
0,1
0,3

128 250
30 000

3,6
0,8

16 846
11 017

0,5
0,3

25 099

11 058
17 584
50 000
11 737
52 803
10 531
45 922
49 861
122 534
97 883
4 739
45 052
14 848
33 421
34 772
11 670
30 905

75 000

2 400

75 000

1 911
6 226
828 900
84 600

23 181
3 909
9 042
35 000
30 000
16 846
11 017

Avustukset
yhteensä %-osuus
3 592 404
100,0

93 250

Avustuksen saaja
Hyrynsalmi
Juuka
Keitele
Konnevesi
Paltamo
Polvijärvi
Puolanka
Rautavaara
Ristijärvi
Suomussalmi
Tervo
Vaala
Valtimo
Vesanto
Vieremä
Ylä-Savon srky
Lapuan hiippakunta
Evijärvi
Karijoki
Karstula
Karvia
Kihniö
Kinnula
Kyyjärvi
Multia
Pihtipudas
Soini
Uurainen
Helsingin hiippakunta
Espoon hiippakunta

Verotulojen
täydennysavustus
14 375
56 402

Harkinnanvarainen
avustus

Rakennusavustukset

75 000
1 219
4 029
59 933
31 209
39 916
4 492
6 318
21 701

49 300
33 700

75 000

75 000
21 932
21 821
11 626

13 900
2 450
11 900

2 105
22 409
23 991
9 896
13 871
6 888
10 850
32 017
23 603
950

1 000
103 800

61 000
12 100

Avustukset
yhteensä %-osuus
14 375
0,4
56 402
1,6
75 000
2,1
1 219
0,0
53 329
1,5
93 633
2,6
31 209
0,9
39 916
1,1
79 492
2,2
6 318
0,2
21 701
0,6
88 900
2,5
21 932
0,6
24 271
0,7
11 626
0,3
11 900
0,3
1 000
105 905
22 409
23 991
9 896
74 871
6 888
22 950
32 017
23 603
950

0,0
2,9
0,6
0,7
0,3
2,1
0,2
0,6
0,9
0,7
0,0
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Avustuksen saaja
Turun arkkihiippakunta
Tampereen hiippakunta
Oulun hiippakunta
Mikkelin hiippakunta
Porvoon hiippakunta
Kuopion hiippakunta
Lapuan hiippakunta
Helsingin hiippakunta
Espoon hiippakunta
Koko kirkko
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Verotulojen
täydennysavustus
25 099
0
595 320
44 269
0
322 836
146 580
0
0
1 134 104

Harkinnanvarainen
avustus
13 500
0
200 000
0
65 000
225 000
0
0
0
503 500

Rakennusavustukset
611 700
41 300
5 900
913 500
93 250
111 250
177 900
0
0
1 954 800

Avustukset
yhteensä
650 299
41 300
801 220
957 769
158 250
659 086
324 480
0
0
3 592 404

%-osuus
18,1
1,1
22,3
26,7
4,4
18,3
9,0
0,0
0,0
100,0

LIITE 7
Kirkkohallituksen myöntämät avustukset kirkollisille järjestöille
vuonna 2019
Järjestö
Christian Artists Finland CAF
Diakonia ry
Förbundet Kristen Skolungdom rf
Förbundet Kyrkans Ungdom rf
Helsingin Raamattukoulusäätiö sr
Helsingin Urkukesä ry
Herättäjä-Yhdistys ry, ylioppilaskodit
Herättäjä-Yhdistys ry, nuoriso- ja opiskelijatyö
Hetan Musiikkipäivät ry
Kansan Raamattuseuran Säätiö
• Pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten perheiden osallistuminen
• Kulttuuri-iltatähti -esityksen toteuttaminen seniori- ja palvelutaloissa
• Kohti joulua-; Kohti pääsiäistä- ja Seikkailijan sävelet -konserttien valmistelu
KRAN rf
Kristillisen Työväen Liitto ry
Lahden Kansainvälinen Urkuviikko
Lestadiolaisten ylioppilaskodin kannatusyhdistys r.y.
Maailmanvaihto ry - ICYE Finland
Raamatunlukijain Liitto;
• Raamatunlukuopas Liftari matkalla Raamattuun
• Nuorten raamattutyön NuoRa -kehittämishanke
Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys ry
Retreat stiftelsen
Romano Missio ry
Sinapinsiemen ry
Suomen ev.lut.opiskelija- ja koululaislähetys
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry
Suomen NMKY:n liitto
Suomen Raamattuopisto;
• Nuorisotyön kehittäminen
• Nuorten aikuisten parissa tehtävän työn kehittäminen
Suomen Sairaanhoitajain Kristillinen Seura ry
Suomen uskonnonopettajain liitto ry
Ylioppilaskoti Konvikti
Hiljaisuuden Ystävät ry, sopimuspohjainen yhteistyö
Isoset ry, sopimuspohjainen yhteistyö

Avustus
2.000
15.000
3.000
15.000
3.000
3.500
2.500
5.000
7.000
6.000
4.000
2.000
4.000
7.000
4.000
2.500
2.000
2.000
5.000
1.500
5.000
3.000
5.000
0
9.000
12.000
6.000
4.000
3.000
7.000
2.500
5.000
1.500
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TOIMINTAKERTOMUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET
Liitteet löytyvät osoitteesta
evl.fi/plus
Kirkkohallituksen asettamat johtokunnat ja neuvottelukunnat
Kirkkohallituksen antamat lausunnot
Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2019
Kyrkostyrelsens cirkulär 2019
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 2019
Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 2019
Kirkkohallituksen esitykset, kirjeet ja ilmoitukset kirkolliskokoukselle
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