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Seurakuntien ja seurakuntayhtymän
hengellinen tehtävä

Tässä strategiassa seurakuntayhtymällä tarkoitetaan Oulun
seurakuntia ja Oulun seurakuntayhtymän palveluyksiköitä.
Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän perustehtävänä
on julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta sanoin,
teoin ja kohtaamisen kautta erityisesti Oulun alueella. Tämä
pysyvä seurakunnan ja kirkon tehtävä perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn:
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso,
minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman
loppuun asti. Matt. 28: 18–20
Lähetyskäsky sisältää sanoman armosta ja totuudesta. Kristuksen ja kirkon missio toteutuu paikallisesti seurakuntien ja
niiden jäsenten kautta. Kirkko ilmaisee sanomaansa Jumalan
rakkaudesta ja lähimmäisen rakastamisesta toimintaympäristön ja sen muutokset huomioiden jokaiseen ajanjaksoon sopivalla tavalla. Seurakuntien tehtävänä on etsiä uusia muotoja
ja väyliä evankeliumin esillä pitämiseksi. Vertauskuvallisesti
seurakunta rakentaa siltaa kirkon muuttumattoman sanoman
ja tässä ajassa elävän ihmisen välillä. Kristityt luovat kristillisen sanoman kautta toivoa ja tulevaisuuden uskoa ympäristöönsä, jossa on läsnä ikuisen elämän ulottuvuus. Usko
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Jeesukseen luo toivoa tähän ja tulevaan elämään. Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon tehtävä on määritelty kirkkolain
ensimmäisessä luvussa:
Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä
Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on
lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen
sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden
toteuttamiseksi. Kirkkolaki 1:1–2
Vaikka sanoma armosta on muuttumaton, se ei tarkoita toiminnallisesti jähmettynyttä seurakuntaa. Armon välittäminen sanoin ja teoin on seurakunnan ja yksittäisen kristityn
tehtävä. Kirkkolain neljäs luku tarkentaa kirkon tehtävää
paikallisesti. Kirkkolaki mainitsee seurakunnan tehtäviksi
jumalanpalvelusten pitämisen, sakramenttien ja kirkollisten
toimitusten hoitamisen, kristillisen kasvatuksen, sielunhoidon, diakonian sekä lähetyksen. Samalla kun kirkko on seurakuntiensa kautta paikallinen, se on osa maailmanlaajuista
Kristuksen kirkkoa. Tämä ilmenee erityisesti lähetyksessä ja
kansainvälisessä diakoniassa. Seurakunnan tehtävää voisi lähestyä neljän ulottuvuuden – kristillisen kasvatuksen, palvelun, mission ja julistuksen – kautta.

Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii
jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta,
sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä
muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistusja palvelutehtävistä. Kirkkolaki 4:1
Oulun seitsemän seurakuntaa eli Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Haukiputaan seurakunta, Karjasillan seurakunta,
Kiimingin seurakunta, Oulujoen seurakunta, Oulunsalon
seurakunta ja Tuiran seurakunta ovat muodostaneet Oulun
seurakuntayhtymän. Seurakuntayhtymän perussopimuk-

sen mukaan se hoitaa yhteistä hallintoa ja taloutta. Yhteinen
kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto ja eri johtokunnat
huolehtivat seurakuntayhtymän hallinnosta ja päätösten toteuttamisesta, kun taas paikallisten seurakuntien päätösten
ytimessä toimii seurakuntaneuvosto.
Seurakuntayhtymä hoitaa lisäksi viestintää, henkilöstöhallintoa, keskusrekisteriä, hautaustoimea, kiinteistöjä sekä seurakuntien erityispalveluja (sairaalasielunhoito, oppilaitostyö,
erityisdiakonian ja -kasvatuksen palvelut sekä perheneuvonta). Hallinnon ja talouden toiminnot luovat edellytyksiä kirkon hengellisen perustehtävän toteuttamiseksi seurakunnissa
ja seurakuntayhtymässä.
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Strategia

Strategia on toimintaympäristöön sopiva suunnitelma, jolla
saavutamme yhdessä laaditut tavoitteet. Strategia suuntautuu
aina tulevaisuuden hahmottamiseen. Tulevaisuutta emme voi
täysin ennustaa ja siihen saattaa sisältyä ennalta-arvaamattomia muutoksia. Tämän vuoksi strategia nojautuu vahvasti
tutkimustietoon ja sellaisiin megatrendeihin (kappale Toimintaympäristöanalyysin viisi näkökulmaa), jotka toteutuvat hyvin suurella todennäköisyydellä. Strategia määrittelee
seurakuntien ja seurakuntayhtymän tehtävän, arvot ja vision
sekä sen, miten visio toteutuu strategialle määritellyllä ajanjaksolla.
Strategia ei ole tarkoitettu pölyttymään kirjahyllyyn tai unohduksiin tiedostona. Se ohjaa toimintaa seurakunnissa ja
seurakuntayhtymien yksiköissä, tiimeissä sekä työntekijää.
Seurakuntayhtymän strategia luo toiminnan puitteet, johon
jokainen yksikkö, tiimi ja työntekijä peilaavat toimintaansa.
Strategia luo yleiset linjat, johon jokainen harkitsee omat
konkreettiset toimenpiteensä.
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Sitoudumme strategiaan. Se on lopulta tarkoitettu palvelemaan kaikkia oululaisia. Tähtäämme strategiassa
1. päivittämään toimintaamme ajankohtaisiin haasteisiin karsinnan ja uuden luomisen kautta,
2. varautumaan tulevaisuuteen yhä paremmin,
3. parantamaan seurakuntapalveluiden laatua sekä
4. välittämään strategiaan perustuen uutta toivoa ja
tulevaisuutta luovan viestin kaikille oululaisille.
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Oulun seurakuntayhtymän strategiaprosessi 2019

–m

Oulun seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä on koettu viime
vuosina, että toimintaympäristössä sekä kirkossa tapahtuvat
muutokset edellyttävät strategian päivittämistä ja tulevaisuuden parempaa hahmottamista. Toukokuussa 2019 Yhteinen
kirkkovaltuusto piti strategian starttipäivän. Kirkkovaltuusto
päätti viedä strategiaprosessia eteenpäin vuoden 2019 aikana
erilaisin kyselyiden ja toimintaympäristöanalyysin muodossa.
Päämääränä on, että strategia on valmis joulukuussa 2019,
jolloin se on yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltävänä.
uu
Sitä ennen strategia on käynyt palautekierroksella
uk
ul
kaikissa seitsemässä seurakunnassa, seurakuntayhtymän johtokunnissa, YT-toimikunnassa ja Caritas-säätiön hallituksessa.
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Kyselytutkimukset strategian tukena

Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän yksiköiden strategia 2026 laatimisen perustana on viisi kyselytutkimusta:
1. Luottamushenkilökysely 2019 (n=49)
2. Henkilöstökysely 2019 (n=179)
3. Riparikysely 2019, harkinnanvarainen otanta (n=55)
4. Kirkon tutkimuskeskuksen kysely oululaisille 2018
(n=500)
5. Kysely Oulun kaupunginvaltuutetuille sekä johtaville
viranhaltijoille (n=20)
Luottamushenkilö- ja henkilöstökyselyt antavat organisaation sisällä toimivilta henkilöiltä näkemyksiä nykytilasta sekä
tulevaisuuden linjauksista ja painopisteistä. Rippikoululaiset
ottivat kantaa muun muassa seurakuntien toiminnan suuntaamiseen. Erityisesti Kirkon tutkimuskeskuksen kyselyllä on pyritty kartoittamaan oululaisten mielikuvaa Oulun
seurakuntien sekä muiden vastaavan kokoisten seurakuntayhtymien toiminnasta. Kyselytutkimuksiin vastanneiden
lukumäärä jakaantui työntekijäryhmien ja yksiköiden (seurakunnat ja yhtymän palveluyksiköt) kesken kattavasti ja edustettavuudeltaan tasapuolisesti. Samoin luottamushenkilöiden
vastaukset ovat seurakunnittain kattavasti jakautuneita. Näin
toteutuu prosentuaalisesti oikeansuuntainen edustettavuus.
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Oulun kaupunginvaltuutetuille ja kaupungin ylemmille viranhaltijoille suunnattu kysely on tärkeää taustamateriaalia,
sillä kaupungin ja seurakuntien työntekijät palvelevat samoja
ihmisiä – oululaisia. Lisäksi taustamateriaali on koostunut
erilaisista tutkimuksista, jossa etenkin Kirkon tutkimuskeskuksen, Kirkkohallituksen, Valtioneuvoston ja Sitran tutkimukset sekä Oulun kaupungin strategia 2026 muodostavat
keskeisimmän ytimen toimintaympäristöanalyysissa. Tämä
kokonaisuus antaa hyvää pohjaa suunnata Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän yksiköiden toimintaa tulevina
vuosina.
Mielikuvat Oulun seurakuntien toiminnasta ovat eri vastaajien keskuudessa pääasiassa myönteisiä. Sekä luottamushenkilöt että työntekijät kuvasivat Oulun seurakuntia aktiiviseksi,
ihmisläheiseksi ja hengelliseksi. Molempien ryhmien vastaukset olivat samassa järjestyksessä. Työntekijöillä neljäntenä
oli uudistushaluinen ja luottamushenkilöillä kohtaava. Molemmilla viidennen sijan sai vanhoillinen. Tämän perusteella mielikuva seurakuntatoimijoilla oli varsin dynaaminen ja
positiivinen.
Rippikoululaiset kuvasivat seurakuntien toimintaa aktiiviseksi, avoimeksi, tasa-arvoiseksi ja hengelliseksi, sillä nämä adjektiivit saivat eniten ääniä heidän keskuudessaan. Vanhoilliseksi luonnehtiminen jäi kauas vastausten kärjestä. Nuoret
kokivat seurakunnan toiminnan suvaitsevaksi ja tärkeäksi.

Oulun kaupungin johdolle (kaupunginvaltuutetut ja ylemmät
viranhaltijat) tehdyssä kyselyssä vastaajat pitivät seurakuntia
hengellisenä ja samalla sisäänpäin käpertyneenä. Nämä vaihtoehdot jakoivat ensimmäisen sijan. Seuraavana tulivat ihmisläheinen, kohtaava, aktiivinen ja uudistushaluinen mutta
myös vanhoillinen ja maallistunut. Oululaisten vaikuttajien
vastauksissa sisäänpäin käpertyneisyys on merkittävä havainto, joka pitää huomioida strategiassa.
Kirkon tutkimuskeskuksen teettämän kyselyn mukaan yli
puolella oululaisista (53 %) vastaajista kuva seurakunnasta oli
myönteinen, 44 % neutraali ja vain 3 % ilmoitti kuvan olevan kielteinen. Oulun seurakunnilla on siis varsin hyvä maine kaupunkilaisten keskuudessa. Mielikuva on positiivinen,
mutta oululaiset kokevat seurakunnat etäisiksi, tuntemattomaksi tai eivät osaa sanoa mitään. Mitä vanhempi vastaaja
oli, sitä positiivisempi kuva seurakunnista oli muodostunut.
Vastaavasti kriittisin ryhmä seurakuntia kohtaan löytyi keski-ikäisistä miehistä, joiden keskuudessa viidenneksellä oli
kielteinen kuva seurakuntien toiminnasta.

Oululaisten vastaajien kokemukset viimeisimmästä kohtaamisesta oli jäänyt ihmisille varsin myönteinen kuva. Miehistä 61 % kuvasi kokemusta myönteiseksi ja 28 % neutraaliksi.
Naisista 75 % taas oli kokenut tilanteen myönteiseksi ja 16 %
neutraaliksi. Tämänkin perusteella Oulun seurakuntien kohtaaminen oli tutkimuksen mukaan hyvällä tasolla, vaikka
aina parannettavaa löytyy.
Aiemman strategian tunnettavuus oli luottamushenkilöillä
(63 % täysin tai pääpiirteittäin selvät) vahvempaa kuin työntekijöillä (52 % täysin tai pääpiirteittäin selvät). Lukuja voidaan
pitää korkeina, jos vertailua tehdään muihin organisaatioihin.
Strategian sisäistämisessä on kuitenkin parannettavaa ja uuden strategian linjauksia on tärkeää pitää esillä tulevina vuosina. Luontevimpia keinoja ovat kehityskeskustelut, uusien
työntekijöiden perehdytys ja vuosisuunnitelman tekeminen
yksiköissä ja tiimeissä.
Tulevaisuuden yhteisissä haasteissa työntekijät (49 %) ja
luottamushenkilöt (65 %) kokivat suurimmaksi haasteeksi
kristillisen uskon merkityksen ohenemisen ihmisten elämässä.

TOP 5 haastetta yhteensä – vastaaja pystyi itse valitsemaan 3 suurinta haastetta
Luottamushenkilöt

Työntekijät

1.

Kristillisen uskon merkityksen oheneminen ihmisten
elämässä

Kristillisen uskon merkityksen oheneminen ihmisten
elämässä

2.

Raamattuun perustuvan kristillisen sanoman säilyminen

Kirkon jäsenyyden vahvistaminen

3.

Kirkon jäsenyyden vahvistaminen

Talouden haasteet

4.

Kristillisten arvojen laimentuminen ja maallistuminen

Työntekijöiden jaksaminen

5.

Seurakuntalaisten toimiminen ja saaminen mukaan vapaaehtoisiksi

Kristillisten arvojen laimentuminen ja maallistuminen
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Molemmat ryhmät pitivät tärkeänä kirkon jäsenyyden vahvistamista. Tämän lisäksi luottamushenkilöt nostivat haasteeksi
Raamattuun perustuvan kristillisen sanoman säilymisen, joka
oli työntekijöiden listalla kuudentena.

työntekijät tarjosivat rakenteellisia muutoksia (28 %). Esimerkiksi jäsenkehitys vähentää verotuloja noin 300 000 €
vuodessa. Tulevien vuosien aikana tulee rakentaa selkeä polku, miten tätä verotulojen vähenemistä kompensoidaan.

Työntekijät pitivät taloudellisia haasteita ja työntekijöiden
jaksamista tärkeinä haasteina, mutta luottamushenkilöillä ne
eivät olleet viiden kärkihaasteen joukossa. Nämä näkökulmat liittyvät selkeästi työntekijöiden arkityön kokemukseen,
kun taas luottamushenkilöillä seurakuntalaisten toimiminen
ja saaminen mukaan vapaaehtoisiksi oli sija kärkiviisikossa.
Näitä kolmea näkökulmaa yhdistää vapaaehtoistoiminnan
ulottuvuus, joka toisi tulevaisuudessa vapaaehtoistoimijoiden
kautta lisäresursseja sellaiseen seurakuntatyöhön, joka on
mahdollista vapaaehtoisille.

Tulevaisuuden toiminnan painopisteet toivat selkeitä linjauksia niin työntekijöiden kuin luottamushenkilöiden
suunnalta. Luottamushenkilöt pitivät erityisen tärkeänä verkostoituvaa yhteistyökumppanien etsimistä. Sama teema oli
vielä selkeämmin ykköstilalla myös työntekijöillä. Molemmat
vastaajaryhmät pitivät toiseksi tärkeimpänä suuntauksena
kirkon hyvän tekemisen kanavan korostamista Oulussa. Rippikoululaisten vastauksissa kahden kärki oli hädässä olevien
lähimmäisten auttaminen sekä ihmisten tukeminen erityisesti surun hetkellä. Tähän teemaan liittyvä vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen nousi molemmilla ryhmällä tärkeäksi
asiaksi.

Viimeisimmät sijat tulevaisuuden haasteissa menivät molempien ryhmien keskuudessa vaihtoehdoille monikulttuurisuus
ja muiden uskontojen voimistuva läsnäolo. Niitä ei koettu suuriksi tulevaisuuden haasteiksi oululaisessa todellisuudessa.
Luottamushenkilöiden keskuudessa monikulttuurisuutta ei
nostanut kukaan vastaajista merkittäväksi haasteeksi.
Tulevaisuuden taloushaasteisiin liittyen kyselyssä jokainen
vastaaja pystyi valitsemaan 2 vaihtoehtoa. Talouden muutoksissa säästötoimissa luottamushenkilöt kannattivat henkilöstökulujen säästöjä (71 %) ensimmäisenä vaihtoehtona ja
toisena kiinteistökulujen vähentämistä (67 %). Henkilöstö oli
ensisijaisesti kiinteistökulujen karsimisen puolella (69 %) ja
toisena vaihtoehtona olivat säästöt henkilöstökuluissa (42 %).
Muut tarjotut vaihtoehdot eivät juurikaan päässeet samalle
tasolle. Kolmantena säästövaihtoehtona luottamushenkilöt
näkivät sähköisten palvelujen lisäämisen (22 %), kun taas
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Työntekijät korostivat luottamushenkilöitä enemmän seurakuntalaisten odotusten analysointia sekä työn prosessien
suunnittelemista seurakuntalaisten näkökulmasta. Tässä voi
näkyä työntekijöiden kokemus arkityötä tehdessä, kun taas
luottamushenkilöillä on luonnollisesti ohuempi kosketus
seurakuntatyöhön. Luottamushenkilöt olivat valmiimpia luopumaan kokoavasta toiminnasta. Viestinnässä näkyi selkeä
painotus sosiaaliseen mediaan perinteisten (radio, lehdet)
kanavien jäädessä heikoimmalle sijalle. Tätä näkemystä tukee
rippikoululaiskysely, sillä vain 5 % ilmoitti saavansa tietoa sanomalehden kautta seurakunnan toiminnasta. Nuorilla verkon ja sosiaalisen median osuus tietolähteenä oli 70 %.

Väitteet ja tärkeyssijoitus

Merkitys kasvaa

luottamushenkilöt / työntekijät
Verkostoidumme ja etsimme aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita 1 / 1

73,47 % / 80,9 %

Nostamme esille, että kirkko on hyvän tekemisen kanava Oulussa 2 / 2

71,43 % / 77,65 %

Tarjoamme kaikille väylän toimia vapaaehtoisena 5 / 6

65,31 % / 62,01 %

Suunnittelemme yhä paremmin prosessit, jossa toteutuu seurakuntalaisen näkökulma 9 / 4

57,14 % / 69,66 %

Analysoimme seurakuntalaisten odotukset ja tarpeet 10 / 3

54,17 % / 70,45 %

Järjestämme erilaista toimintaa eri elämäntilanteessa oleville 8 / 10

57,45 % / 48,88 %

Vähemmän kokoavaa toimintaa ja menemistä sinne, missä ihmiset ovat 4 / 7

68,75 % / 60,92 %

Huomioimme monikulttuurisuuden toiminnassamme 7 / 8

59,18 % / 58,76 %

Tuemme hengellistä elämää median (radio, lehdet) välityksellä 11 / 11

42,86 % / 40,78 %

Painotamme viestinnässä sosiaalista mediaa 2 / 5

71,43 % / 64,77 %

Järjestämme näkyvän kampanjan, jossa nostamme ihmisten tietoisuuteen seurakuntien toimintaa 6 / 9

62,5 % / 51,7 %

Oulun kaupungin johto odottaa seurakunnilta vahvempaa panostusta erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille etenkin
lapset, perheet ja vanhukset huomioiden. Päättäjien mukaan
tulevaisuudessa tulevat lisäksi painottumaan kirkko hyvän
tekemisen kanavana, verkostoituminen muiden toimijoiden
kanssa sekä vahvempi näkyminen oululaisessa todellisuudessa. Konkreettisina toimissa kärkeen nousevat perheneuvonnan vahvistaminen, näkyvä rooli avustustoiminnassa, kirkkojen monikäyttöisyys sekä armollisen viestin vahvistaminen.
Nämä ovat konkreettisia toimenpiteitä, joita Oulun kaupungin päättäjät toivovat seurakuntien toteuttavan tulevina vuosina. Rippikouluun ja nuorisotyöhön panostamista pidettiin
entiseen tapaan tärkeänä.

TOP 5 Oulun kaupungin johdon odotukset
seurakuntien toiminnasta
Toimintaa kuvaavat lauseet, jotka tulevat painottumaan
tulevina vuosina. Merkitys kasvaa %
1. Perheiden tukeminen muun muassa perheneuvontaa
lisäämällä 75 %
2. Näkyvämmin mukana ihmisten elämässä ja kaduilla
avustustoiminnan ja diakonian kautta 68,4 %
3. Kirkkojen monikäyttöisyyden lisääminen rohkeammin
65 %
4. Armollisen viestin vahvistaminen arvoiltaan kovenevaan nykyaikaan 60 %
5. Yhteisöllisen kohtaamisen painottuminen 55 %
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TOP 5 oululaisten odotukset seurakuntien
toiminnasta
Tärkeimmät asiat, joihin tulisi Oulun seurakuntien toiminnassa keskittyä
1.
2.
3.
4.
5.

Nuorisotyö ja lapset 47 %
Ikääntyneet 36 %
Auttaminen 28 %
Perheet 14 %
Hengellinen elämä 10 %

HUOM! jokin muu 45 %

Oululaisten odotuksissa seurakuntien lapsi- ja nuorisotyö
nousi odotuksien listalla kärkeen. Ikääntyneet, auttaminen ja
perheet seurasivat kasvatuksen näkökulmaa. Huomioitavaa
on, että 45 % mainitsivat jonkin muun toiveen, mitä vastauslistalla oli annettu vaihtoehdoiksi. Jälkeen jäivät perinteiden
siirtäminen (7 %), kirkolliset toimitukset (6 %), messut (3 %),
vapaaehtoistoiminta (3 %) sekä konsertit ja tapahtumat (2 %).
Oululaisten odotukset haastavat seurakuntia ja seurakuntayhtymää näkemään asioita toisesta näkökulmasta. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden painopisteet ovat jossain
määrin erilaisia siihen verrattuna, mitä oululaiset odottavat
seurakunnilta ja niiden toiminnoilta.
Arvot usko, toivo ja rakkaus saivat lähes yksimielisen tuen
niin luottamushenkilöiden (91 %) kuin työntekijöiden (93 %)
keskuudessa. Monet vaihtamisen kannalla olleet vastaajat eivät kuitenkaan ilmaisseet vastauksissaan vaihtoehtoa.
Tunnuslause Sinun tähtesi sai edelleen vahvaa kannatusta
molemmissa ryhmissä. Luottamushenkilöistä 84 % ja työntekijöistä 70 % kannatti tunnuslauseen pitämistä ainakin vuoteen 2026 saakka.
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5

Toimintaympäristöanalyysin viisi
näkökulmaa

Yhteisen kirkkovaltuuston strategian starttipäivänä päädyttiin siihen, että toimintaympäristöä on viisasta tarkastella
viiden megatrendin näkökulmasta ja etsiä yhdessä niihin
toimenpiteitä: 1. Hengellisyyden muutos, 2. Ekologinen kestävyyskriisi, 3. Polarisaation voimistuminen, 4. Työelämän
muutos ja 5. Teknologian nopea kehitys.
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Kirkon tutkimuskeskuksen eri selvitysten mukaan individualisaatio on keskeinen uskonnollisuuteen vaikuttava ilmiö. Usko nähdään yksityisenä asiana, jossa sitoutuminen
eri instituutioihin – myös kirkkoon – on heikentynyt vuosien
saatossa. Toisena ilmiönä on sekularisaatio, mikä tarkoittaa
uskonnon merkityksen vähenemistä yksilön tasolla erityisesti
nuorilla ikäluokilla. Tämä näkyy jäsenyyden heikkenemisenä
ja kirkosta eroamisena.
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Hengellisyyden muutoksessa on kyse uskonnollisuuden
muutoksesta, joka on ollut havaittavissa jo pitkään etenkin länsimaiden keskuudessa. Monet muutokset kirkkoon
sitoutumisessa näyttävät kiihtyvän 2010-luvulle tultaessa.
Länsimaissa on vallinnut instituutioista irtautumisen trendi.
Samalla kristillisen perinteen siirtäminen uudelle sukupolvelle on ohentunut, mikä näkyy esimerkiksi kasteiden vähenemisenä. Suomen sisällä on havaittavissa alueellista erilaistumista, sillä hengellisyyden muutos näkyy voimakkaimmin
suurissa kaupungeissa.
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Oulun seurakunnat – kastetut (sininen) ja kirkosta eronneet
(oranssi) vuosina 2000–2018.

Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan oululaisista naisista 62 %
ilmoittaa halunsa kuulua ehdottomasti kirkkoon koko elämänsä ajan ja 25 % halunsa toistaiseksi kuulua kirkkoon, joka
on tällä hetkellä merkittävä asia. Miehistä vastaavasti prosent32 %ovat 37 % ja 36%. Naisista siis 87 % ja miehistä 73 % iltiluvut
moittavat kirkon jäsenyyden itsestään selväksi asiaksi. Kriittisenä näkemyksenä voidaan todeta, että vastaukset eivät kerro
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kuitenkaan totuutta, sillä kirkkoon kuulumisen prosentti on
huomattavasti alhaisempi. Mitä nuoremmista vastaajista on
kyse, sitä alhaisemmiksi prosenttiluvut painuvat. Esimerkiksi
18–34 vuotiaista miehistä 44 % ilmoittaa ajatelleensa kirkosta
eroamista tai joskus eroavansa kirkosta.

Oulun kaupungin väestön
Arvot 360° kirkko -segmentit
6%
22 %

Irralliset elämykselliset
Irralliset suoriutujat

32 %

Perinteelliset säilyttäjät

24 %
16 %

Vastuulliset avomieliset
Turvallisuushakuiset
uskolliset

Jäsen 360 -tutkimuksen mukaan kirkon jäsenet voidaan luokitella neljään ryhmään: irrallisiin, uskollisiin, perinteisiin ja
avomielisiin. Pääkaupunkiseudulla esimerkiksi irrallisten ja
avomielisten osuus on suurempi kuin Oulussa. Irrallisilla
(yllä olevassa kuvassa kahdenlaisella sinisellä) on löyhä side
uskoon ja kirkkoon. He luonnehtivat itseään arvoiltaan materialisteiksi, uskonnottomiksi tai agnostikoiksi. He osallistuvat
vähän seurakunnan toimintaan ja kirkolla ei ole heidän elämässään suurempaa merkitystä. Mikäli he tarvitsevat kirkon
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palveluita, he asioivat mielellään verkon kautta. He eivät koe
kokoavaa toimintaa heille luontevaksi eivätkä ole kiinnostuneet seurakunnallisesta viestinnästä, vaan sillä voi olla jopa
karkottava vaikutus. Heidän tavoittamisensa onnistuu parhaiten muualla kuin seurakuntien tiloissa.
Uskollisiin kuuluu moni seniori-ikäisistä. Heillä on perinteinen käsitys uskosta ja kirkon opeista. He ovat aktiivisia seurakunnan tilaisuuksiin osallistujia. Korkeampi ikä tarkoittaa,
että luonnollisen poistuman kautta tämän ryhmän prosentuaalinen osuus väestöstä pienenee vuosittain. Maltillisilla on
suhteellisen perinteiset käsitykset kirkosta ja uskosta. Tästä
huolimatta he eivät ole kovinkaan aktiivisia osallistujia eikä
uskonnollisuus näy heidän elämässään aktiivisena elämäntapana. Avomieliset ovat arvoiltaan liberaaleja, henkisiä ja
auttavaisia. Heille kirkon toteuttama avustustoiminta ja auttaminen ovat tärkeitä. Etelä-Suomessa avomielisten ryhmä
on suurin seurakuntien toiminnassa ja se on vahvistunut erityisesti nuorten naisten keskuudessa.
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Hengellisyyden muutoksessa on kyse eurooppalaisesta ilmiöstä, joka on todellisuutta Suomessa. Tämä ilmiö on totta
myös Oulussa. Jäsenyyden ohentuminen näkyy muun muassa kasteiden, avioliittoon vihkimisten ja muiden kirkollisten
toimitusten määrän laskuna. Lapsen kastamatta jättäneistä
vanhemmista, joista vähintään toinen kuuluu kirkkoon, 74 %
perustelee päätöstään lapsen oikeudella tehdä itse valinta
asiassa (Kastetutkimus 2019, N=1029). Oulun seurakuntien
tulee perusteellisesti pohtia, millä tavalla kristillinen usko voisi olla merkityksellinen ihmiselle ja millä tavalla seurakunnan
jäsenyyttä voitaisiin vahvistaa. Hengellisyys ja uskonnollisuus
ei katoa, vaan muuttaa muotoaan.

Millä tavalla huomioimme hengellisyyden muutoksen
niin, että pidämme kiinni kristillisestä sanomasta ja samalla päivitämme sen vastaamaan tämän päivän ihmisen
hengelliseen nälkään?
Miten mahdollistamme kristittynä elämistä tässä ajassa?
Löytyykö meillä rohkeutta sulkea niitä toimintoja, joilla ei
ole enää käyttöä ja suunnata toimintaa sinne, missä ihmiset elävät ja ovat?
Miten vastaamme siihen hengelliseen todellisuuteen, joka
ilmenee yhä moninaisemmin oululaisessa ympäristössä?
Miten rakennamme kestävää siltaa kirkon tradition ja tulevaisuuden välillä?
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Ekologinen kestävyyskriisi näkyy etenkin ilmastomuutoksen etenemisessä ja sen synnyttämissä seurauksissa. Ihmisperäisen ilmastonmuutoksen myötä maapallolla on alkanut
kokonaan uusi, luontaisesta poikkeava kehityskulku. Maapallon keskilämpötila tulee nousemaan ihmiskunnan toimien johdosta vuoteen 2100 mennessä usealla celsiusasteella
(1,5–6,0°C). Syksyn 2019 aikana julkaistut tutkimukset osoittavat, että muutos on nopeampaa, mitä aiemmin on laskettu.
Ilmaston lämpenemisestä uskotaan seuraavan merenpinnan
nousua jäätiköiden sulaessa, maanviljelyn muutoksia, äärimmäisten sääilmiöiden lisääntymistä, lajien sukupuuttoja ja
merkittäviä talousvaikutuksia.
Yli 81 % suomalaisista kokee ilmastomuutokseen ja kestävyyskriisiin liittyvän erittäin tai melko suuria uhkia. (Sitra
– Tulevaisuusbarometri 2019). Poliittisesta suuntautumisesta
riippumatta Suomessa näkemykset ovat yhteneviä verrattuna muihin maihin (esim. Yhdysvallat). 65 % suomalaisista
kokee omat vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi, kun taas
lähes puolet nuorista (15–24 v.) uskoo omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Kirkolla on oma tärkeä sanomansa ympäristökysymyksiin, sillä jo luomiskertomuksesta lähtien ihmisen
tehtävänä on ollut viljellä ja varjella luomakuntaa.
Millä tavalla Oulun seurakunnat luovat toivoa kestävyyskriisin keskellä, joka tuottaa etenkin nuorten ikäryhmien
keskuudessa ahdistusta?
Millä tavalla seurakunnat ja seurakuntayhtymän eri yksiköt ottavat ekologista vastuuta omassa toiminnassaan ja
toimivat tulevaisuuden suunnannäyttäjinä?
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Polarisaation voimistuminen ei ole kaukainen ilmiö, vaan
globaali ilmiö on samalla lokaali – paikallinen – ilmiö. 78 %
suomalaisista pitää jännitteiden kasvua erittäin tai melko
suurena uhkana (Sitra – Tulevaisuusbarometri 2019). Viime
vuosina yhteiskunnallinen polarisaatio on lisääntynyt ja kielenkäyttö kärjistynyt. Jännitteet eri etnisten ja uskonnollisten
ryhmien välillä ovat lisääntyneet. Polarisaatio on lisääntynyt
myös varallisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta, mikä näkyy köyhyytenä muun muassa vanhusten ja lapsiperheiden
keskuudessa.
Millä tavalla me vastaamme tähän ajankohtaiseen ja voimistuvaan haasteeseen?
Mitkä polarisaatiokehityksen haasteet ovat tunnistettavissa oululaisessa todellisuudessa?
Millä tavalla meidän tulee paikallisena toimijana ottaa
konkreettista vastuuta tästä teemasta?
Millä tavalla kirkon diakoninen työnäky läpäisisi kaikki
seurakunnalliset toiminnot Oulun seurakuntayhtymän
alueella?
Miten toimimme heikompien ja vähäosaisten puolustajina, joka on kuulunut aina kirkon olemukseen?

Työelämän muutos on yksi toimintaympäristön muutoksista. Työpaikkojen katoaminen ei kuitenkaan ole sama asia
kuin työn katoaminen. Kyse on nimenomaan työn muutoksesta. Työntekijän ja työnantajan, työn ja ei-työn sekä yrittäjyyden ja palkkatyön väliset rajat hämärtyvät. Keskeiset
yhteiskunnan rakenteet, kuten veropohja ja sosiaaliturvajärjestelmä muuttuvat – lainsäädäntöön, ammattiyhdistysliikkeen ja edunvalvonnan rooliin kohdistuu uudistamispaineita.
Työn murroksessa oman paikan tai elämänpolun löytäminen
ja siten asemoituminen ja kiinnittyminen ympäröivään yhteiskuntaan ovat muuttuneet selkeästi haasteellisemmiksi.
Teknologian edistyminen heijastuu siten, että työntekijöitä,
työtä ja työmarkkinoita uhkaa eriarvoistuminen.

Teknologian nopea kehitys on jatkunut vuosikymmenten ajan eksponentiaalisella tavalla. Tänä vuonna emme voi
esimerkiksi tietää, millaisia sosiaalisen median välineitä ja
sovelluksia meillä on käytössä parin vuoden päästä. Digitaaliset ratkaisut muuttavat työtä ja rutiininomaiset tehtävät
hoidetaan yhä vahvemmin robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntäen. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia seurakunnalliselle
toiminnalle ja hallinnolliselle tehostamiselle. Julkiset toimijat
ja kolmas sektori hyödyntävät esimerkiksi chat-palveluissa
robotiikkaa siten, että asiakas saa avun ja ohjautuu eteenpäin
palveluissa. Parhaimmillaan digitaaliset ratkaisut vapauttavat
työntekijöiden aikaa ihmisten kasvokkain kohtaamiselle ja
helpottavat työn kannalta toissijaisia arkirutiineja.

Miten korkean työttömyyden jatkuessa samaan aikaan lisätään ihmisten osallisuutta ja merkityksellistä tekemistä
sekä varmistetaan toimeentulo ja yhteiskunnan verotuksesta tuleva rahoituspohja (vrt. seurakuntien talous)?

Miten Oulun seurakuntayhtymässä hyödynnämme rohkeasti digitalisaation hedelmiä?
Miten uudet innovaatiot vahvistaisivat seurakuntalaisuutta ja osallisuuden tunnetta?

Millä tavalla seurakunnat tukevat ihmisiä elämän tarkoitukseen liittyvissä pohdinnoissa?
Miten kristinuskon sanomaa tulisi sanoittaa tämän päivän
muutosten keskellä?
Onko vapaaehtoisuuden toteutumisen esteiden poistamiselle todellista tahtoa?
Miten annamme ihmisille mahdollisuuden tehdä hyvää vapaa-ajan lisääntyessä?
Miten seurakuntien kasvavaa vapaaehtoistoimijoiden tarvetta koordinoidaan Oulussa ja Pohjois-Suomessa?

17

6

Arvot ja visio

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on määritellyt yhteiset
arvot, jotka ilmenevät kirkon strategiassa Kohtaamisen kirkko 2020. Oulun seurakunnat ja seurakuntayhtymä liittyvät
näihin yhteisiin arvoihin. Arvot ovat seuraavat:

Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

Sinun tähtesi – Palvelemme näkyvästi oululaisia kristillisen kasvatuksen, palvelun, mission ja julistuksen
kautta sekä kehitämme jatkuvasti seurakuntapalveluita
(Oulun seurakunnat ja seurakuntayhtymä).

Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee ja auttaa meitä rakastamaan toisiamme.

Sinun tähtesi – Kannustamme jokaista toimimaan
kristittynä lähimmäisen hyväksi (seurakuntalainen).

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.

Sitoudumme näihin arvoihin. Arvot luovat perustan toiminnalle. Arvot kertovat sen, mitä koemme arvokkaiksi. Arvot
yhdistävät meitä, ohjaavat arkipäivän valintojamme ja työtämme.
Tunnuslauseena Oulun seurakuntien ja Oulun seurakuntayhtymän toiminnassa on Sinun tähtesi. Se avautuu kolmena
ulottuvuutena:
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Sinun tähtesi – Uskomme Jeesukseen Kristukseen ja
kutsumme kaikkia Hänen yhteyteensä sanan ja sakramenttien välityksellä (Kristuksen kirkko).

Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän visio 2026 eli tahtotila vuodelle 2026 on:
Vuonna 2026 oululainen haluaa kuulua seurakuntaan. Seurakunta kohtaa jokaisen tavalla, joka
vahvistaa luottamusta Jumalaan ja luo uutta toivoa
elämään.
Visiossa näkyvät ihmisyyteen kuuluva elämän merkityksen
ja tarkoituksen hahmottaminen kristillisen uskon perustalta,
toisen kohtaaminen sekä oman elämänpiiriä ja uskoa koskevan luottamuksen rakentaminen. Vision tulee olla muutamilla mittareilla havaittava tila vuonna 2026. Näistä mittareista
enemmän strategian viimeisessä kappaleessa.
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Strategiset tavoitteet – ratkaisuja
toimintaympäristön muutoksiin

Tässä kappaleessa etsimme vastauksia niihin kysymyksiin
(siniset kysymykset kappale 5), jotka nousevat selkeästi toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Alla olevat
ympyrällä merkityt kohdat vaativat seurakuntien ja seurakuntayhtymän yksiköiden konkreettiset tavoitteet, jotka ovat
luontevia jokaiselle seurakunnalle ja yksikölle.
Seurakunnat poikkeavat alueellisesti toisistaan. Tämä edellyttää paikallistuntemusta ja siitä nousevien haasteiden tunnistamista. Tämä koskee myös seurakuntayhtymän eri yksiköitä,
joiden tehtävät poikkeavat toisistaan merkittävästi. Seurakuntayhtymätasolla valitaan jokaista seurakuntaa ja yhtymän
yksikköä koskevat keskeisimmät vuosittaiset painopisteet,
joita jokainen seurakunta ja yksikkö soveltavat omassa kontekstissaan. Mielekästä on valita enintään kolme (3) vaihtoehtoa jokaisesta viiden otsikon listasta, kun suunnittelemme
seuraavaa toimintavuotta ja arvioimme niiden toteutumista
toimintavuoden jälkeen.

1. Vahvistamme hengellisyyttä ja arjen
kristillisyyttä
• Elämme todeksi kristinuskon sanomaa armollisesta Jumalasta ja välitämme tätä viestiä kaikille monipuolisessa
jumalanpalveluselämässä.
• Siirrämme toiminnallista painopistettä kokoavasta työstä
yhteisölähtöiseen työhön.
• Laajennamme seurakuntalaisten mahdollisuutta toimia
seurakuntatyössä.
• Korostamme kristillisen kasvatuksen merkitystä toivon ja
tulevaisuuden luojana.
• Kehitämme lapsi- ja nuorisotoimintaa, jonka keskuksessa
ovat mm. kymppileirin ja rippikoulun kaltaiset menestystarinat.
• Vahvistamme perhelähtöistä työotetta.
• Etsimme uskon sanoittamiseksi uusia tapoja, jotka koskettavat tämän ajan ihmistä.
• Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet
toimintatavat ja kristillinen perinne.
• Pidämme esillä kirkollisten toimitusten merkitystä elämän
käännekohdissa – niin ilossa kuin surussa.
• Nostamme kaikkien tietoisuuteen uskon ja kulttuurin paikallisia ja kansainvälisiä syvävirtauksia.
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• Suuntaamme toimintaamme sinne, missä ilmenee tarvetta
hengellisyydelle ja kohtaamiselle.

3. Edistämme ihmisten välistä yhteyttä
vastakkainasettelun sijaan

• Vahvistamme oululaisia elämään kristittynä arjessa Jumalaa ja lähimmäisiä palvellen.

• Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja
vähäosaisten puolustajana.

• Näymme oululaisessa todellisuudessa.

• Rakennamme sovintoa yhteiskunnassa ja kirkossa ekumenian ja uskontodialogin hengessä.

2. Toimimme vastuullisesti luomakuntaa viljellen
ja varjellen
• Edistämme toivoa ja tulevaisuudenuskoa.
• Kannustamme kaikkia toimimaan luomakunnan parhaaksi.
• Toimimme taloudellisesti kestävällä tavalla ja turvaamme
tulevaisuuden taloudelliset toimintaedellytykset.
• Näytämme esimerkkiä olemalla hiilineutraali seurakuntayhtymä vuoteen 2026 mennessä.
• Uusimme kirkon ympäristödiplomin vuoteen 2026 mennessä.
• Huomioimme arkipäivän toiminnassamme ympäristöasiat
ja hyödynnämme teknologiaa ympäristönäkökulmasta.
• Huomioimme kiinteistöissä, varainhoidossa ja sijoituksissa sekä eettiset että ekologiset arvot.
• Viestimme hyödyntämällä enemmän sähköisiä kanavia.

• Poistamme yksinäisyyttä ja kutsumme seurakuntayhteyteen.
• Tunnistamme mahdollisen polarisaatiokehityksen alueellamme sekä etsimme konkreettisia ratkaisuja konsernissamme ja verkostoissamme kehityksen kääntämiseksi.
• Korostamme diakonisen palvelun ulottuvuutta kaikki toiminnot läpäisevänä tekijänä.
• Vahvistamme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ihmisten
välillä.

4. Kutsumme ihmisiä tekemään työtä jolla on
merkitystä
• Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina
kattavasti ja laaja-alaisesti.
• Rakennamme toimintaa hyvän tekemisen alustaksi.
• Tähtäämme merkittävimmäksi hyväntekijäksi alueellamme.
• Pohdimme yhdessä elämän mielekkyyteen liittyviä kysymyksiä yhteiskunnallisten muutosten keskellä.
• Huolehdimme eri elämäntilanteessa olevista työntekijöistä
ja rekrytoimme uusia tekemään työtä, jolla on merkitystä.
• Huomioimme henkilöstörakenteessa toimintaympäristön
ja talouden muutokset.
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5. Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme
uusia teknologisia ratkaisuja
• Huomioimme seurakuntalaisen palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa.
• Vapautamme aikaa ihmisten kohtaamiselle hyödyntämällä
uusia digitaalisia ratkaisuja.
• Hankimme käyttäjäystävällisempiä ohjelmistoja ja parempia ratkaisuja palvelujen sujuvoittamiseksi.
• Edistämme robotiikan käyttöönottoa ohjelmistoissa rutiinitöiden vähentämiseksi.
• Rakennamme oikeudenmukaisen mittariston työn suuntaamiseksi ja kehittämiseksi.
• Kuvaamme prosessit seurakuntalaisen palvelulaadun takaamiseksi.
• Kehitämme konsernissa toimintaamme hankkeiden kautta.
• Huolehdimme, että talous pysyy tasapainossa ja turvaamme tulevaisuuden toimintaedellytykset.
• Laadimme kiinteistöjen ylläpito- ja kehittämissuunnitelman.
• Toimimme oikeudenmukaisesti resurssien jaossa eri seurakuntien ja eri tehtävien kesken.
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8

Strategiasta toiminnaksi

Strategian tehtävänä on varmistaa töiden sujuminen, ihmisten hyvinvointi ja työyhteisön menestyminen. Strategia on
muutaman vuoden ajan perusta päätöksenteolle kaikilla tasoilla. Käytämme sitä vuosittain talousarviossa ja kolmivuotisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa, kun arvioimme
mennyttä ja suunnittelemme tulevaa.
Vuosina 2021–2026 pääsemme
toteuttamaan strategiaa, sillä vuoden 2020 toiminta on jo valmiiksi
linjattu. Tulevan toimintavuoden
toimintasuunnitelmia laatiessaan
seurakunnat ja seurakuntayhtymän
palveluyksiköt suunnittelevat, mitä
tavoitteita strategia edellyttää käytännössä. Toimintakertomuksissa
arvioimme suunniteltujen tavoitteiden onnistumista.
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1. laajemmasta kirjallisesta versiosta eli tästä asiakirjasta,
2. yksiköiden laatimista strategiaan liittyvistä konkreettisista
toimenpiteistä, joita päivitetään joka vuosi tilanteen mukaisiksi sekä
3. kuvasta, joka kertoo siitä, miten toimintamme koskettaa
oululaista.

Usko

VISIO
Sinun tähtesi

ARVOT
Toivo
Rakkaus

Vahvistamme
hengellisyyttä
ja arjen kristillisyyttä

Strategia 2026 kuvana.

Strategia koostuu kolmesta tasosta:

Toimimme vastuullisesti
luomakuntaa viljellen ja
varjellen

Edistämme ihmisten välistä
yhteyttä vastakkainasettelun sijaan

Kutsumme ihmisiä
tekemään työtä, jolla on
merkitystä

OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄN STRATEGISET TAVOITTEET

Kehitämme toimintaamme
ja hyödynnämme uusia
teknologisia ratkaisuja

Laajempaa kirjallista versiota (taso 1) käytämme yksikön, tiimin ja työntekijän toiminnan suunnittelussa. Laajempi kirjallinen materiaali perustuu tutkimustietoon ja eri kyselyiden
(mm. luottamushenkilö ja työntekijäkysely) tuloksiin sekä
niistä vedettyihin strategisiin linjauksiin. Strategian käsittelyssä tämä asiakirja toimii päätösasiakirjana.
Yksiköt (seurakunnat ja seurakuntayhtymän palveluyksiköt)
suunnittelevat konkreettisia toimenpiteitä (taso 2) strategian
toteuttamiseksi keväällä 2020 niin, että strategia ohjaa vuoden 2021 toiminnan suunnittelua ja toimintaa vuodesta 2021
alkaen. Tiimit laativat yksiköstä riippuen laatia strategisiin
linjauksiin ja yksikön toimenpiteisiin perustuvan oman toimenpideluettelon.
Esimiehet keskustelevat työntekijöiden kanssa kehityskeskustelussa strategiaan pohjautuvista toimenpiteistä, jotka muodostavat selkeät ja mitattavat tehtävät arkityöhön.
Strategiasta kertovalla kuvalla (taso 3) välitämme viestiä siitä,
miten toimintamme koskettaa oululaista arjessa ja juhlassa.
Kuva pohjautuu strategisiin linjauksiin ja kertoo siihen liittyvistä toimenpiteistä. Tarkoitus on tehdä kuvasta interaktiivinen, jolloin siitä on mahdollisuus nähdä esimerkiksi
laajempaa tietoa visiosta, arvoista, viidestä painopisteestä ja
yksittäisen seurakunnan strategisista tavoitteista, kun katsoja
”klikkaa” kuvassa olevia tekstejä tai seurakunnan symboleina
toimivia kirkkoja.
Strategian toteutumista seurataan vuosittain tulevan toimintasuunnitelman (TOSU) laadinnan ja edellisen kauden toimintakertomuksen (TOKE) toteutumisen yhteydessä. Arvion
pohjalta teemme johtopäätöksiä ja tarvittaessa tarkennamme

strategiaa yhteisen kirkkovaltuuston järjestämässä strategiaseminaarissa. Valtuustokauden viimeisenä vuonna 2022 varaudumme teettämään ulkopuolisella asiantuntijalla arvioinnin strategian toteuttamisesta.
Toimintasuunnitelmaan vietyä strategian toteuttamista voidaan kuvata alla olevalla kaaviolla. On tärkeää erottaa strateginen ja operatiivinen johtaminen toisistaan. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää strategisista linjauksista. Tämän jälkeen
toimintavuoden alussa suunnittelutyöryhmä (kirkkoherrat,
yhtymäjohtaja, yhtymän yksiköiden johtajat ja puheenjohtajisto) valitsee seuraavan vuoden strategiset painopisteet,
jotka yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa. Valinnan jälkeen
seurakunnat ja yhtymän yksiköt miettivät, mitä nämä painopisteet tarkoittavat konkreettisina toimina. Tavoitteet viedään
jokaiseen tiimiin, jossa tiimi luo vieläkin konkreettisemmat
toimenpiteet strategian painopisteiden toteuttamiseksi. Kehityskeskustelujen myötä esimiehet vievät strategiset painopisteet yksilötasolle saakka.
Kaaviossa on mainittu operatiivisesta johtamisesta vastaavat
henkilöt. Kirkkoherrat vastaavat seurakuntien johtamisesta ja
yhtymän yksiköiden johtajat oman yksikkönsä johtamisesta.
Tiimin johtaja vastaa tiiminsä ja siihen kuuluvien henkilöiden johtamisesta.
Toiminnan arviointi kuuluu Johtoryhmän osalta yhteiselle
kirkkoneuvostolle. Seurakuntien toiminnan arviointi kuuluu
seurakuntaneuvostolle ja yhtymän yksiköiden osalta yhtymäjohtajalle ja sille johtokunnalle, joka valvoo yksikön toimintaa. Seurakuntien tiimien toiminnan arviointi kuuluu kirkkoherralle ja yksilötasolla toimintaa arvioidaan esimiehen
kanssa kehityskeskustelussa.
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STRATEGIAN VUOSITTAINEN TOTEUTTAMINEN

YKV strategia 2026

OPERATIIVINEN JOHTAMINEN
Kirkkoherrat
Yksikön johtajat

Tiimivastaavat

Suunnittelutyöryhmä

Seurakunnat

Seurakuntien tiimit

Vuositason valinnat
ja yhteiset tavoitteet
Q1

Yhtymän yksiköt
Q2

Yhtymän
yksiköiden tiimit
Q2

Työntekijä
Q2

YKN
Tosu Q4 ja Toke Q1

Srk-neuvostot
YJ ja johtokunnat

Kirkkoherrat
Yksikön johtajat

Kehityskeskustelu
Q2 ja Q4

Tiimivastaavat

TOIMINNAN ARVIOINTI
Q = kvartaali

Tosu = toimintasuunnitelma

Toke = toimintakertomus

YHTYMÄN YKSIKÖIDEN STRATEGIALÄHTÖINEN JOHTAMINEN
JOHTAMINEN

Seurakunnat

Strateginen johtaminen YJ
Viestinnän johtaminen VJ

STRATEGIA 2026

Seurakuntalainen

SEPn johtaminen SEPJ
Henkilöstöjohtaminen HJ
Hautaustoimen johtaminen HTP
AlueKR:n johtaminen AKRJ
Kiinteistöjohtaminen KJ

Vuositason
suunnittelu
ja tavoitteet

Vaikuttaminen

Kehittäminen

Seurakuntapalvelut

Hallinnon
sujuvoittaminen

Talousjohtaminen TJ
YJ
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Tavoitteiden mukainen
toiminta

Toiminnan arviointi

Tavoitteiden toteuttaminen

YKV
YKN
Johtokunnat

Strategian toteutumisen arviointi edellyttää arviointikriteerejä
ja mittareita. Sopivien mittarien löytäminen voi olla haasteellista. Yleinen havainto on, että mittareiden tulee olla yksinkertaisia ja selkeitä. Tärkeää on, jos toimintaa pystytään mittaamaan mahdollisimman konkreettisesti ja helpolla tavalla.
Vuoden 2020 keväällä luodaan alustavat mittarit vuotta 2021
varten. Alhaalla olevassa taulukossa on lähtökohta sille, millä
tavalla strategisia tavoitteita voidaan konkretisoida vuoden
aikana toteutettaviksi toimenpiteiksi sekä niiden arvioimisessa käytettäviksi mittareiksi.

Vision toteutumista arvioidaan muun muassa jäsenmäärän
kehityksellä, kohtaamisten määrillä, talouden kehityksellä
(tulot, menot), henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksilla sekä
toiminnan jäsen- ja asiakaspalautteen kehittymisellä (kyselyt)
sekä seuraavalla Kirkon tutkimuskeskuksen toteuttamalla kyselyllä oululaisille. Vision toteuttamista ohjaaville yhteisille
linjauksille asetetaan toimenpiteet, arviointikriteerit ja mittarit vuosittaisessa talousarviossa.

Strategiset
tavoitteet

Seurakuntien ja
yksiköiden yhteiset vuositavoitteet
2021 (Jory)

Seurakunnan/yksikön
tavoitteet

Tiimin
toimenpiteet

Yksilö

Mittarit

1. Vahvistamme
hengellisyyttä

1–3 kohtaa strategian
listasta (luku 7)

Seurakunnan/yksikön
konkreettiset vastaukset
Joryn valitsemiin kohtiin

Tiimin
konkreettiset
toimenpiteet

Miten tämä näkyy
toiminnassani tänä
vuonna

Laadulliset ja
määrälliset

2. Toimimme
vastuullisesti

1–3 kohtaa strategian
listasta (luku 7)

Seurakunnan/yksikön
konkreettiset vastaukset
Joryn valitsemiin kohtiin

Tiimin
konkreettiset
toimenpiteet

Miten tämä näkyy
toiminnassani tänä
vuonna

Laadulliset ja
määrälliset

3. Edistämme
ihmisten välistä
yhteyttä

1–3 kohtaa strategian
listasta (luku 7)

Seurakunnan/yksikön
konkreettiset vastaukset
Joryn valitsemiin kohtiin

Tiimin
konkreettiset
toimenpiteet

Miten tämä näkyy
toiminnassani tänä
vuonna

Laadulliset ja
määrälliset

4. Kutsumme ihmisiä tekemään työtä
jolla on merkitystä

1–3 kohtaa strategian
listasta (luku 7)

Seurakunnan/yksikön
konkreettiset vastaukset
Joryn valitsemiin kohtiin

Tiimin
konkreettiset
toimenpiteet

Miten tämä näkyy
toiminnassani tänä
vuonna

Laadulliset ja
määrälliset

5. Kehitämme
toimintaamme

1–3 kohtaa strategian
listasta (luku 7)

Seurakunnan/yksikön
konkreettiset vastaukset
Joryn valitsemiin kohtiin

Tiimin
konkreettiset
toimenpiteet

Miten tämä näkyy
toiminnassani tänä
vuonna

Laadulliset ja
määrälliset
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