
KIRKKOHALLITUKSELTA PYYDETYT ESITYKSET:

Tehdä kirkolliskokoukselle esitys siitä, miten seurakuntalainen voi säilyttää seurakunnan jäsenyyden,
kun henkilö muuttaa seurakuntayhtymän sisällä toisen seurakunnan alueelle;
Asia siirtynee seurakuntavaalien jälkeiseen aikaan ja todennäköisesti seuraavalle kirkolliskokouskaudelle.
Pyydetyn esityksen perusteluissa tuotaneen esiin sen toteuttamiseen sisältyvät haasteet ja arvioidaan vaihtoeh-
toisia toteuttamistapoja.

Tehdä kirkolliskokoukselle esitys hiippakuntarajojen tarkistamisesta niin, että se vastaa maakunta-
rajoja, mutta ei kasvata hiippakuntien määrää;
Asian valmistelussa on syytä ottaa huomioon valtion Sote-maakuntauudistuksen päätöksentekoaikataulu.
Sote-maakuntalainsäädäntö on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa toukokuussa 2018. Uudet maakunnat aloit-
taisivat tämän aikataulun mukaan kesäkuussa 2018. Kirkkohallituksella on edellytykset tuoda esitys hiippa-
kuntarajojen tarkistamisesta tarvittaessa jo kevään 2018 kirkolliskokoukselle. Voi silti olla tarkoituksenmu-
kaista varmistua ensin maakuntauudistuksen läpimenosta eduskunnassa ja tuoda esitys hiippakuntarajojen tar-
kistamisesta kirkolliskokoukseen vasta syksyllä 2018.

Tehdä kirkolliskokoukselle esitys hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisesta ja niille kuuluvien tehtä-
vien hoitamisesta sekä hiippakuntahallinnon synodaalisuuden turvaamisesta;
Työryhmätyöskentely kevään ja syksyn 2018 aikana. Kirkkohallituksen esitys aikaisintaan syksyn 2018 kir-
kolliskokoukselle.

Tehdä kirkolliskokoukselle esitys alistusasioiden karsimisesta kodifiointiprosessi huomioon ottaen ja
tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen konsultointi- ja koulutusmahdollisuuksien vahvistamisesta ko.
asioissa;
Lähtökohtana on, että tultaisiin esittämään kaikkien alistusten purkamista. Perustetaan eri tahoja edustava työ-
ryhmä valmistelemaan esitystä. Työryhmän toimiaika syksyyn 2018. Kirkkohallituksen esitys kirkollisko-
koukselle aikaisintaan syksyllä 2018.

Valmistella esitys keskusrahastomaksun pienentämisestä yhdellä prosenttiyksiköllä ja selvittää tä-
män vaikutukset seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja kirkon keskushallinnon toimin-
taedellytyksiin;
Kirkkohallituksen esitys kevään 2018 kirkolliskokoukselle. Esityksessä tultaisiin ehdottamaan, että keskusra-
hastomaksun alentaminen tulisi voimaan vuodesta 2021 alkaen. Esitys sisältäisi vaikutusarvioinnit seurakun-
tien, hiippakuntien ja kirkkohallituksen kannalta sekä vaihtoehtoiset toteuttamistavat. Keskusrahastomaksun
pienentäminen yhdellä prosenttiyksiköllä alentaisi keskusrahaston vuotuisia tuloja kirkollisverokehityksestä
riippuen 6−8 miljoonaa euroa. Kirkkohallituksen esityksessä lähdettäisiin siitä, että alennuksen vaikutus koh-
dennettaisiin kirkkohallitukseen, hiippakuntiin ja avustuksiin samassa suhteessa kuin keskusrahasto rahoittaa
niitä tällä hetkellä.

KIRKKOHALLITUKSELTA PYYDETYT SELVITYKSET:

Tehdä kirkolliskokoukselle selvitys siirtymisestä virkasuhteista työsopimussuhteisiin, johtamistehtä-
vien määräaikaisuudesta, työaikajärjestelyistä ja tehtäväkierrosta;
Tilataan selvitys ehdotuksen toteuttamisvaihtoehdoista ja muutoksen vaikutuksista kokeneelta asiantuntijalta
kesään 2018 mennessä ja annetaan se kirkolliskokoukselle syksyllä 2018 joko esityksenä (jos kirkkohallitus
esittää muutoksen käynnistämistä) tai ilmoituksena (jos selvitys ei kirkkohallituksen mielestä anna aihetta
muutokseen).

Valmistella aiempaa paremmat edellytykset työntekijöiden palkkaamiseen yli seurakuntarajojen ja
tehdä asiasta tarpeelliset säädösmuutosesitykset kirkolliskokoukselle;
Toimenpiteiden valmisteleminen sisällytetään edellisessä kohdassa mainitun selvityshenkilön toimeksiantoon.
Mahdolliset säädösmuutostarpeet arvioidaan kirkkohallituksessa selvityksen jälkeen.



Valmistella suunnitelma kirkkotilojen kehittämisestä yhteisön keskuksiksi yhteistyössä museoviraston
kanssa;
Perustetaan työryhmä, jossa on Museoviraston edustaja, jumalanpalveluselämän ja kirkkoarkkitehtuurin sekä
kiinteistötoimen asiantuntijoita. Työryhmä tuottaa raportin, jossa hahmotetaan periaatteet kirkkotilan moni-
puoliselle hyödyntämiselle sekä jaetaan hyviä käytäntöjä ja annetaan suosituksia. Työryhmän työn rinnalla voi
olla 1−2 pilottihanketta sellaisissa seurakunnissa, joissa on alkamassa kirkon peruskorjaushanke. Työryhmä
asetetaan loppuvuodesta 2017 ja sen toimiaika kestää noin vuoden.

Tehdä kirkolliskokoukselle selvitys virka- ja hallintoterminologian uudistamisesta;
Keväällä 2019 tehdään selvitys siitä, miten laajoja säädösmuutoksia kunkin termin uudistaminen vaatisi. Sel-
vitys kirkolliskokoukselle syksyllä 2019 joko esityksenä (jos kirkkohallitus esittää muutoksen käynnistämistä)
tai ilmoituksena (jos selvitys ei kirkkohallituksen mielestä anna aihetta muutokseen).

Laatia yhdessä hiippakuntien kanssa kirkolliskokoukselle Kirkon kehittämispalveluiden rakenteesta
ja toimintatavoista jatkoselvitys, jossa otetaan huomioon myös muut Kirkkohallituksen osastot, seu-
rakuntien ja hiippakuntien näkökulma sekä kirkkoon kiinteästi kytköksissä olevat seurakuntien pal-
velujärjestöt, lähetysjärjestöt, herätysliikkeet ja erilaiset kirkolliset yhtiöt ja säätiöt;
Perustetaan selvitystyöryhmä, jonka tehtävänä on Kirkon kehittämispalveluiden toiminta-ajatuksen konkreti-
soiminen ja toteutusvaihtoehtojen esittäminen. Työryhmässä on seurakuntien/seurakuntayhtymien, hiippakun-
tien ja kirkkohallituksen asiantuntijoita sekä kirkollisen järjestökentän edustus ja kehittämistoiminnan yleistä
asiantuntemusta. Työryhmä voi käyttää ulkopuolista asiantuntemusta. Työryhmän tehtävään liitetään myös
toinen toimeksianto: lisätä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkkohallituksen välistä vuorovaikutusta
esimerkiksi työnkiertojärjestelmän avulla ja muilla mahdollisilla keinoilla. Työryhmä perustetaan lop-
pusyksystä 2017 ja sen toimiaika on vuoden 2018 loppuun. Selvitys ja esitys jatkosta kirkolliskokoukselle
viimeistään keväällä 2019.

TOIMINTAAN JA TOIMINTAKULTTUURIIN LIITTYVÄT ASIAT:

Kehittää seurakuntien henkilöstön rekrytointia, koulutusta ja osaamista niin, että se antaa nykyistä
enemmän valmiuksia monialaiseen työhön, seurakuntalaisten kohtaamiseen, vapaaehtoistyön rekry-
tointiin 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 tukemi-
sen;
Toimeksiantoja varten perustetaan loppusyksystä 2017 työryhmä, jonka toimiaika on vuoden 2018 loppuun.
Keväällä 2019 julkaistavan raportin tulee sisältää nykytilan analyysi ja toimenpide-ehdotukset tarvittavista
muutoksista. Raportin pohjalta arvioidaan, onko säädösmuutoksille tarvetta.

Parantaa piispainkokouksen kanssa seurakuntien sisällä toimivien jumalanpalvelusyhteisöiden toi-
mintaedellytyksiä;
Kirkkohallitus toteaa, että piispainkokous on 5.9.2017 hyväksynyt suosituksen seurakunnissa toimivista juma-
lanpalvelusyhteisöistä. Suosituksen voidaan katsoa jo sinällään toteuttavan toimeksiannon. Jos lisäselvityksille
katsotaan olevan tarvetta, ne olisi luontevinta toteuttaa piispainkokouksen johdolla.

Kehittää nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta kirkon hallinnon kaikilla tasoilla;
Asiaa valmistellaan kirkkohallituksen toiminnallisella osastolla kevään 2018 aikana. Tämän jälkeen arvioidaan
säädösvalmistelun tarve.


