
 
 

Rohkeasti yhdessä-lausunto Helsingin seurakuntien yhteiselle 
kirkkoneuvostolle 

Pakilan seurakuntaneuvosto 12.10.2021 

 

 

Toimintaedellytysten turvaaminen vaatii määrärahojen jaon uudelleen 
miettimistä ja lapsivaikutusten tarkempaa arviointia  

Toimintaedellytysten turvaaminen  

1. Vuotuista kokonaismäärärahaa (toimintakate) ehdotetaan leikattavan porrastetusti 
vuosina 2023, 2026 ja 2029, kulloinkin -8 % aiempaan tasoon nähden. Mahdollistaako 
porrastettu määrärahaleikkaus rakenteellisten muutosten tekemisen seurakunnassanne / 
yksikössänne jatkuvaa ”juustohöyläämistä” paremmin? Mihin konkreettisiin toimenpiteisiin 
aiotte ryhtyä vuoden 2022 aikana tulevien säästövelvoitteiden saavuttamiseksi? Mikäli ette 
ole valmis ehdotettuun -8 % vähennykseen, minkä näette vaihtoehtoratkaisuksi 
tarvittavalle talouden tasapainottamiselle? (liittyy YKN:n ehdotukseen nro 1)  

Pakilan seurakunnan saama määräraha yhteisestä potista on seurakuntayhtymän pienin. 
Lisäksi Rohkeasti yhdessä -prosessi sisältää ehdotuksen, että osuus määrärahoista 
pieninisi entisestään. 

Pakilan seurakunta on tilanteessa, jossa toimintakustannuksia ei ole mahdollista leikata 
omilla päätöksillä. Olemme luopuneet kaikista muista tiloista paitsi Hyvän Paimenen 
kirkosta.  

Olemme useita kertoja keskustelleet kiinteistötoimiston kanssa siitä, että osa kirkon tiloista 
vuokrattaisiin ulos, jotta sisäiset vuokrakulut voisivat olla pienemmät. Tätä ratkaisua on 
selvitetty kustannusten laskemisen vuoksi, vaikka toiminnan kannalta seurakunnalla ei 
olekaan tarvetta ulosvuokraamiseen. Kirkon tilat ovat tehokkaasti käytössä. Vuokrausasia 
ei ole kuitenkaan edennyt keskusteluja pidemmälle. Seurakunta katsoo, että asian vieminen 
eteenpäin on kiinteistötoimiston vastuulla.  

Seurakuntamme työntekijämäärä ei juuri vähene luonnollisen poistuman kautta. Lisäksi 
seurakunnan on pakko hoitaa lakisääteiset tehtävänsä, joissa yhtenä suuren resurssin 
tarvitsevana on rippikoulut, joita Pakilan seurakunnassa on vuosittain 8-10 ryhmää. Siksi 
vapautuviin työpaikkoihin on useissa tapauksissa tarve valita uusi työntekijä. 

Seurakunnan henkilökuntaa on supistettu niin paljon kuin mahdollista ja määräaikaisia työ- 
ja virkasuhteita on käytössä vain hyvin poikkeuksellisesti esimerkiksi rippikoulutyössä. 
Rippikouluja seurakunta ei pysty toteuttamaan ilman määräaikaisia kesätyöntekijöitä, joten 
näitä määräaikaisuuksia ei voi jättää tulevinakaan vuosina täyttämättä.  



2. Onko ehdotus kokonaismäärärahan jaosta mielestänne kokonaisuutena onnistunut? 
Mikäli ei, mitä toivoisitte siinä muutettavan ja miksi? (liittyy YKN:n ehdotukseen nro 4)  

Ehdotus määrärahojen jaosta on täysin epäonnistunut. Siinä ei miltään osin perustella sitä, 
miksi rahaa halutaan siirtää korkean kirkkoon kuulumisen asteen alueilta niille alueille, joissa 
kirkkoon kuulumisen aste on selvästi matalampi.  

Pakilan seurakunta on alueellaan hoitanut hyvin suhteitaan paikallisiin toimijoihin. Meillä on 
kiinteät yhteydet kouluihin, joissa vieraillaan säännöllisesti. Lisäksi Pakilan seurakunta toimii 
aktiivisesti yhteistyössä alueen yhdistysten kanssa. Seurakunnalla on vuosien perinteet 
yhdistysten taloudellisessa avustamisessa. Sitä haluttaisiin tulevaisuudessa vahvistaa.  

Rahanjaossa pitäisi huomioida se, että seurakunnallisen toiminnan painopiste (rippikoulut, 
toimitukset, kokoava toiminta ym.) painottuvat alueille, joissa kirkkoon kuulumisen aste on 
korkea. Jos seurakunnan lapsikerhoon on tulijoita, sen järjestämiseen pitää olla varaa. Jos 
rippikouluihin on tulijoita, pitää olla työntekijöitä sen toteuttamiseen.  

Pakilan seurakunnan ikäjakaumassa painottuu lapset ja nuoret. Lapsi- ja nuorisotyö 
tarvitsee työntekijäresurssia vastuu- ja turvallisuuskysymysten vuoksi. Pakilan 
seurakunnassa lapsi- ja nuorisotyö tarvitsisi työntekijäresurssia tällä hetkellä enemmän kuin 
määrärahat antavat myöden. Määrärahojen jakoperusteissa onkin epäonnistuttu myös siinä, 
että lapsivaikutusten arviointi on sivuutettu. Pakilan seurakunnassa lapsivaikutukset tulevat 
olemaan hyvin suuret ja kauaskantoiset, jos määrärahojen jako menisi ehdotuksen 
mukaisesti.  

Seurakuntaneuvosto ei kannata rovastikunnallista poolirahoitusta. Se on toteutukseltaan 
ongelmallinen sikäli, että se luo jälleen yhden uuden hallinnollisen ja vallankäytön tason 
(kirkkoherrat, varapuheenjohtajat ja yhteinen kirkkoneuvosto) jo ennestään monitasoiseen 
rakenteeseen. Lisäksi aiemmat kokemukset erilaisista poteista ja sponsseista eivät rohkaise 
tähän. 

 

3. Onko ehdotus seurakunnille osoitettavan määrärahan uusista jakoperusteista 
mielestänne oikeudenmukainen ja käytetäänkö siinä mielestänne oikeita kriteereitä ja 
painotuksia? Mikäli ei, mitä kohtaa perusteista tulisi mielestänne muuttaa, millä tavalla ja 
miksi? (liittyy YKN:n ehdotukseen nro 5)  

Ehdotus ei ole lainkaan oikeudenmukainen.  

Seurakuntayhtymän verokertymän keskiarvo on 250 €/jäsen/vuosi. Nykyisessä muodossa 
Pakilan seurakunnan saama osuus on 117 €/jäsen. Jos painotuksia muutetaan ehdotetulla 
tavalla. Osuutemme kirkollisverotuloista laskee noin 110 €/jäsen. Omat laskelmamme 
poikkeavat esitetyistä laskelmista. Arviomme on, että muutoksen jälkeen 
seurakunnallemme tuleva jako-osuus on esitettyä pienempi.  



Pakilan seurakuntaneuvosto esittääkin, lähtökohtana pitäisi olla, että jokaisen seurakunnan 
alueelta kerätyistä kirkollisverorahoista seurakunta saa käyttöönsä vähintään puolet. Yhtenä 
vaihtoehtona voisi myös olla se, että että seurakuntien määrärahajaossa tavoitteeksi 
otettaisiin saman suuruinen euromäärä / jäsen. Entä jos kehyksen leikkaaminen etenisikin 
siten, että muut seurakunnat laskeutuvat ensin Pakilan tasalle ja sen jälkeen jatketaan 
yhdessä tasatahtia? 

Määrärahojen jakoperusteista olisi pitänyt olla tarkemmat tulevaisuuslaskelmat, joissa 
näkyisi seurakunnittain kehyksen muodostuminen esitetyn ehdotuksen mukaisesti. 
Vaikutusten arviointi tulevaan on ollut puutteellisten laskelmien vuoksi vaikeaa. Roihuvuoren 
seurakunnan kirkkoherra Timo-Pekka Kaskisen tekemät laskelmat (liite 1), osoittavat miten 
määrärahat esityksen mukaan muodostuisivat tulevina vuosina Pakilan seurakunnassa. 
Liitteen laskelmat osoittavat sen, miten pienemmällä jäsenprosentilla oleva seurakunta saisi 
kehykseensä huomattavasti enemmän rahaa kuin isommalla jäsenprosentilla oleva 
seurakunta (Pakila).    

Ehdotettu malli aiheuttaisi Pakilan seurakunnan pakotetusti hakemaan tulevaisuudessa 
seurakunta-rakennemuutosta, koska kehys supistuu niin rajusti. Seurakuntaneuvosto ei tätä 
kehitystä halua tukea.  

Alueeltamme kerättävä todellinen verokertymä on merkittävästi keskiarvoa suurempi. 
Pakilan seurakunta on alue, jossa on paljon hävittävää. Jos seurakuntamme jäsenmäärä 
laskee lähelle Helsingin yleistä keskiarvoa menetykset verokertymässä ovat selvästi 
keskiarvoja suurempia. Siksi osa-alueiden etu on myös kokonaisuuden etu.  

Jos alueella asuvien määrä vaikuttaa enenevässä määrin rahanjaossa, vaikuttaa se korkea 
jäsenprosenttisten seurakuntien määrärahoihin rankasti. Jos määrärahanjaossa 
painotetaan alueella asuvien määrää, tulisi tästä rahaosuudesta tehdä raportit käytöstä ja 
niistä projekteista, joihin rahoja on käytetty. Tätä osuutta ei tulisi käyttää seurakunnan 
perustehtävien hoitamiseen. Pakilan seurakuntaneuvosto ei kannata sitä, että alueella 
asuvia painotetaan yhä enemmän esitetyssä määrärahajakomallissa.  

 

4. Onko ehdotus sisäisten vuokrien uusista määräytymisperusteista mielestänne selkeä ja 
tasapuolinen? Mikäli ei, miten määräytymisperusteita tulisi mielestänne muuttaa ja miksi? 
(liittyy YKN:n ehdotukseen nro 6)  

Sisäisten vuokrien muodostuminen on läpinäkymätön. Seurakunta ei näe ja hahmota, mitkä 
sen tiloista syntyvät todelliset kustannukset ovat. Vuokrat eivät myöskään miltään osin 
perustu todellisiin toteutuneisiin kustannuksiin. Samankokoisten ja samanikäisten tilojen 
vuokrat ovat hyvin erisuuruisia Helsingin seurakunnissa.  

Kiinteistöjä koskeva laskentatoimi tulisi järjestää siten, että vuokrat vastaisivat tarkemmin 
tiloista syntyviä todellisia kustannuksia pitkällä aikavälillä.   

  



Yhteinen seurakuntatyö tulisi siirtää pääosin seurakuntiin  

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden välinen työnjako  

5. Palvelevatko yhteistyön teesit muutosprosessia? Mitkä teesit ovat mielestänne 
tärkeimmät? (liittyy YKN:n ehdotukseen / loppuraportti sivu 12 ”Yhteistyön teesit”)  

Teesit ovat sinänsä tavoiteltavia, mutta pysyvät abstraktilla ja yleisluontoisella tasolla. Ne 
eivät ratkaise todellisia ongelmia.  

Seurakuntaneuvosto näkee teeseissä ristiriitaisuutta paitsi teologian, myös talouden ja 
toiminnan näkökulmista. Ne ilmentävät kirkkokäsitystä, jossa kirkko työntekijöineen ja 
hallintoineen on palveluntuottaja ja helsinkiläiset sen asiakkaita. Seurakuntalaisia tarvitaan 
siinä toimintojen ja tuotteiden kuluttajiksi, joille palkatut työntekijät luottamushenkilöiden 
tuella niitä tuottavat. Tämä ei vastaa Uuden testamentin käsitystä kirkosta Kristuksen 
ruumiina, jossa kaikki ovat toisiaan varten ja tarvitsevat toisiaan. Kirkko ei voi olla 
uskontopalveluiden työntekijävetoinen tuottaja, joka parhaansa mukaan konseptoi 
palveluitaan houkutteleviksi. Kirkossa ei voi olla meitä ja heitä. 

Toinen ristiriita liittyy siihen, että samalla kun merkittäviä leikkauksia tehdään henkilöstöön, 
tavoitteet ohjaavat kehittämään seurakuntia entistä työntekijäkeskeisemmiksi 
palveluntuottajiksi. Yhtälö on mahdoton ratkaistavaksi. 

 

6. Palveluiden priorisointi: palveluiden priorisointia lähdetään toteuttamaan yhteisten 
palveluiden osalta jo syksyllä. Prosessi tähtää joidenkin toimintojen vähentämiseen tai 
jopa kokonaan nykymuodossa tekemättä jättämiseen Helsingin seurakuntayhtymän 
toimesta. Mitä palveluja olisi erityisen tärkeää seurakuntien näkökulmasta säilyttää 
yhteisissä palveluissa? (liittyy YKN:n ehdotukseen / loppuraportti sivu 11 ”Toimenpiteet, 
aikataulut ja mittarit”)  

Säilytettäviä ja seurakunnalle tukea tuottavia keskuspalveluja ovat hallinnolliset palvelut, 
kuten it-järjestelmät eli työnteon alustat, järjestelmien ylläpito ja kehittäminen, henkilöstö-
resursointi, viestintä, keskusrekisteripalvelut sekä hautaustoimen, kiinteistötoimen palvelut.  

 
Seurakuntaneuvoston näkemyksen mukaan yhteisen seurakuntatyön työ tulisi siirtää 
hengellisen työn osalta pääosin seurakuntiin, sillä nykyisessä muodossaan seurakuntien 
itsenäiset työalat ja toimijat eivät hyödy palveluista riittävästi.  
 
 

7. Toimenpide-ehdotukset: Ovatko toimenpide-ehdotukset mahdollisia toteuttaa annetun 
aikataulun mukaan? Halutaanko lisäyksiä/muutoksia toimenpide-ehdotuksiin? (liittyy 
YKN:n ehdotuksiin nrot 11-23)  



Pakilan seurakuntaneuvoston mielestä toimenpide-ehdotuksia ei tule toteuttaa ehdotetusti. 
Ehdotukset vastaavat vääriin kysymyksiin eivätkä pyri seurakuntayhtymän kannalta 
todelliseen muutokseen vaan säilyttämään rakenteen pääpiirteittäin samana.  

Seurakuntaneuvosto ehdottaa selkeää rahanjakosuhdetta seurakuntayhtymän ja 
seurakuntien välille. Jos hengellinen työ palautettaisiin tehtäväksi pääsääntöisesti 
seurakunnissa, rahanjakosuhde voisi olla 65% seurakunnille ja 35% seurakuntayhtymälle.  

 

Henkilöstösuunnitelmaan yhteisiä malleja tukemaan seurakuntien työtä  

Henkilöstösuunnitelma  

8. Millä priorisoinneilla/ toimenpiteillä edistetään parhaiten vuoden 2023 tavoitteiden 
toteutumista? Ehdotettu -8 % toimintakatteen leikkaus edellyttää väistämättä myös 
henkilöstökulujen vähentämistä. Mitä näkökulmia tässä tulisi erityisesti ottaa huomioon? 
(liittyy YKN:n ehdotuksiin nrot 24-49)  

Pakilan seurakunnan toiminta muuttuu mahdottomaksi, jos henkilöstöä pitää vähentää. 
Seurakunnan on vaikeaa hoitaa seurakunnan työtä, jos toimintakatetta on leikattava 
ehdotetulla tavalla.   

 

9. Mitkä toimenpiteistä palvelevat parhaiten strategialähtöisen henkilöstösuunnittelun 
onnistumista? Mitkä olisivat ne riittävät resurssit, joita muutoksen johtamiseen tulisi 
suunnata? (liittyy YKN:n ehdotuksiin nrot 24-49)  

Yhteisten palveluiden hallinnollinen ja juridinen tuki ovat seurakunnille tärkeää. 
Tukipalveluja tulee kehittää ja niiden pitää tukea seurakuntia vahvemmin tulevaisuudessa, 
jotta esimerkiksi henkilöstösuunnittelussa voisi seurakunnat toimia ketterämmin ja myös 
siten, että työn resursointi olisi samansuuntaista ja samanlaajuista eri seurakunnissa. Ja 
että sieltä saatavan tuen avulla työn tekeminen seurakuntarajojen yli ja mahdollinen 
työnkierto voisi olla mahdollista.  

Yhteiset mallit ja tuki ovat välttämätöntä työn uudelleenjärjestämisessä. 
Henkilöstösuunnittelussa erityisen hyödyllistä olisi mallit, joilla seurakunnat voisivat 
määritellä työntekijöiden määrää ja tarpeellisuutta tulevaisuudessa ja näiden mallien avulla 
seurakuntien henkilöstösuunnittelu voisi olla samansuuntaista kaikissa seurakunnissa.  

 

10. Toimenpide-ehdotukset: Ovatko toimenpide-ehdotukset mahdollisia toteuttaa annetun 
aikataulun mukaan? Halutaanko lisäyksiä/muutoksia toimenpide-ehdotuksiin? (liittyy 
YKN:n ehdotuksiin nrot 24-49)  



Seurakunnan työn painottaminen seurakuntiin ja sen kautta myös rahanjakosuhteen 
muuttaminen enemmän seurakuntiin painottuneemmaksi antaisi enemmän mahdollisuuksia 
seurakunnalliseen työhön. Sen kautta myös työkierto ja erilaiset työntekijäpoolit voisivat olla 
paremmin mahdollisia. Myös sisäisen haun organisoiminen olisi tärkeää tulevaisuudessa, 
unohtamatta sitä, että tulevaisuudessa on tärkeää saada seurakuntiin myös uusia 
työntekijöitä ja siksi uudet rekrytoinnit pitää olla jatkossakin mahdollisia.  

 

Pakilan seurakunnan toimitilana edelleen Hyvän Paimenen kirkko  

Kiinteistö- ja toimitilastrategia  

11. Mitä mahdollisia muutoksia / lisäyksiä laadittuun kiinteistö- ja toimitilastrategiaan tulisi 
mielestänne tehdä? (liittyy YKN:n ehdotuksiin nrot 50-60)  

Pakilan seurakunta ei ehdotuksen mukaan joudu luopumaan tiloista, koska seurakunnalla 
on jäljellä enää vain yksi tila.  

Tilojen monimuotoisuus ja se, että tilat soveltuvat monenlaiseen toimintaan pitää huomioida 
kaikkien seurakuntien kohdalla. Pitää muistaa, että monimuotoisuuden lisääminen vaatii 
taloudellisia satsauksia.  

Tulevaisuuden kannalta tilojen tuottavuutta pitää lisätä ja siihen pitää luoda yhteiset 
periaatteet seurakunnille.  

Vaikka Pakilan seurakunnalla ei ole muita tiloja kuin Hyvän Paimenen kirkko, herättää 
kiinteistö- ja toimitilastrategia kysymyksen siitä, miksi tilojen luopumisessa halutaan luopua 
uudenlaisista ja innovoivista tilankäytöistä (kauppakeskuksissa olevat tilat)? Eikö tilojen 
voida katsoa palvelevan kaikkia helsinkiläisiä?  

 

12. Mikäli yhteisen kirkkoneuvoston selvityslistan mukaiset luopumiset toteutetaan, mitä 
käyttäjän näkökulmia on otettava huomioon? Mitä mahdollisia ongelmia näette toimintojen 
siirtämisessä seurakuntayhtymän omistamiin toisiin tiloihin? Mikä omien kiinteistöjen ja 
toimitilojen merkitys on digitalisoituvassa yhteiskunnassa? (liittyy YKN:n ehdotuksiin nrot 
50 ja 51)  

Kaikkien seurakuntien käytössä tulee olla perustoimintaedellytysten mukaiset tilat. Tilat 
pitää olla myös monenlaiseen toimintaan sopivia ja muunneltavissa erilaisiin tilanteisiin.  

 

13. Kuinka tärkeänä pidätte rippikoulujen järjestämistä omissa leirikeskuksissa? 
Voidaanko ajatella, että leirit järjestettäisiin aina vaihtuvassa paikassa, vai onko omalla 
leirikeskuksella rippikouluprosessin kannalta itseisarvoa? (liittyy YKN:n ehdotukseen nro 
59)  



Leirikeskusten määrää tulee vähentää ja ostopalveluiden osuutta lisätä. Osto-
palvelusopimuksissa pitää huomioida jatkuvuus, jotta rippikouluja voidaan järjestää 
samoissa paikoissa ja saada siten toimiva yhteistyö ostopalvelupaikkojen kanssa.  

Omien leirikeskusten osalta ulosvuokraukseen tulee panostaa ja kiinteistötoimiston 
aktiivisesti markkinoida yritysten ja yhteisöjen käyttöön muotoiltuja paketteja. Jos 
ulosvuokrausta halutaan tehdä, pitää leirikeskukset olla fasiliteeteiltaan houkuttelevat ja 
nykyaikaiset.  

 

Digistrategia  

14. Digistrategian tavoitetilaa on lähestytty neljästä näkökulmasta ja niiden pohjalta on 
johdettu kymmenen digitavoitetta eli digikäskyä. Puuttuuko jokin oleellinen Helsingin 
seurakuntayhtymän digitalisaation tavoite määritellyistä neljästä näkökulmasta 
tarkasteltuna? Jos kyllä, mikä tavoite puuttuu ja millä toimenpiteillä tavoitteen 
saavuttamista voitaisiin edistää? (liittyy YKN:n ehdotuksiin nrot 62-71)  

Nyt nähtävillä olleessa versiossa Pakilan seurakuntaneuvosto toteaa digitaidot 
rinnastettavan liki lukutaidon kaltaiseksi osaamiseksi. Näin ei kuitenkaan ole, vaan 
elämänkaaren eri vaiheissa verkossa ollaan hyvin eri tavoin. Tämä tulee ottaa huomioon 
laadittaessa lopullista digistrategiaa. 

Seurakuntayhtymän digitalisaation tavoitteesta puuttuu strateginen tavoite, joka kohdistuu 
digisyrjäytymisen ehkäisemiseen. Digisyrjäytyminen – kun ihmisellä ei ole pääsyä internetiin 
tai toimintavalmiuksia tai toimintakykyä käyttää internetiä/erilaisia digitaalisia palveluita – voi 
pahimmillaan vaarantaa yksilön perusoikeuksia, eikä Kirkko Helsingissä varmastikaan halua 
olla edistämässä tätä kehitystä.  

Erityisesti Digistrategian painopisteessä 1. Helsinkiläisten osallisuuden edistäminen kirkon 
toiminnassa tulee selkeästi eksplikoida, ettei digitalisaatio ole korvaamassa kohtaamistyötä 
tai perinteisiä palveluita. Miten Kirkko Helsingissä toimii ehkäistäkseen helsinkiläisten 
digisyrjäytymistä? Miten nyt laadittava strategia tukee digisyrjäytymisen estämistä ja takaa 
saman asiointitason myös niille kaupunkilaisille, jotka eivät asioi internetin kautta?  

Lisäksi Pakilan seurakuntaneuvosto haluaa tässä yhteydessä korostaa, että verkkosivu-
uudistus www.helsinginseurakunnat.fi on saatava nopeasti valmiiksi. Uudet verkkosivut on 
nostettava aikataululliseksi kärkihankkeeksi sekä organisaation että helsinkiläisten tähden.  
Työntekijöiden käyttämien laitteistojen, ohjelmistojen toimintakyvyn/-varmuuden 
parantaminen on myös tärkeää, jotta työtä voidaan tehdä hyvin ja kustannustehokkaasti.  

 

15. Onko jokin määritellyistä tavoitteista sellainen, että se ei ole tarpeellinen tai se ei ehkä 
kuulu tälle strategiakaudelle (2021-2026)? Miksi? (liittyy YKN:n ehdotuksiin nrot 62-71)  



Tarpeiden tulee nousta seurakunnista ja projektien omistajuuden olla vahvasti 
seurakunnissa. Tähän suuntaan tulevan CRM:n kehittämisessä ollaan menossa ja tätä 
pidetään hyvänä.  

 

16. Kymmenelle digikäskylle on yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa 
kehitetty toimenpiteitä, jotka on aikataulutettu strategia-aikajänteelle. Puuttuuko jostakin 
tavoitteesta jokin tärkeä toimenpide, jolla voitaisiin vielä edistää ko. tavoitteen 
saavuttamista? (liittyy YKN:n ehdotuksiin nrot 62-71)  

Kiinnitämme huomiota siihen, että työntekijät tarvitsevat ajanmukaisten älylaitteiden lisäksi 
myös kunnon koulutuksen, jotta laitteita voi hyödyntää työssään.  

Lisäksi kysymme, olisiko digitaalisen lähituen malli ratkaistavissa esimerkiksi 
rovastikunnallisesti kuitenkin ilman hallintoa lisäävää rovastikunnallista poolirahoitusta?  
Joissakin rovastikunnissa on käytössä jo alueviestijän malli – voisiko tulevaisuuden 
seurakuntayhtymässä olla rovastikunnallisia työntekijöitä, jotka jakavat, kouluttavat, 
konsultoivat ja ohjaavat työntekijöitä digitaalisissa ongelmissa ja uudenlaisissa hankkeissa? 

 

  



Liite 1  

Roihuvuoren seurakunnan kirkkoherra Timo-Pekka Kaskisen esimerkkilaskelmat 
Rohkeasti yhdessä –esityksen mukaisen rahanjakomallin vaikutuksista.  

 

 

 


