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Kirkkopalveluiden tavoitteena on 
ollut kirkastaa omaa 
toimintaansa ja tunnistaa 
kehityskohteita. Tämän työn 
lähtökohtana ovat 
jäsenhaastattelut, jotka 
Kirkkopalveluiden omat 
työntekijät toteuttivat 
talvikaudella 2018-2019.

Haastatteluissa Kirkkopalveluiden 
edustajat kirjasivat vastaukset 
itsenäisesti Howspace-työkaluun. 

Lähtökohtia luotaukselle

Haastattelut jäsenjärjestöt:

1) Merimieskirkko
2) Tampereen kaupunkilähetys kokonaan

3) NNKY-liitto
4) NMKY-liitto

5) Romano Missio
6) Lahden Diakonialaitos
7) Suomen Partiolaiset

8) Suomen Kristillinen ylioppilasliitto
9) Maailmanvaihto

Raportoinnista:

Tähän raporttiin on koostettu vastaukset kysymyksittäin. 
Jokaisen kysymyksen osalta on tehty lyhyt yhteenveto. Lopussa 
on vielä erikseen kaikkien pohjalta tehty yhteenveto ja 
suositukset. 



Haastatellut järjestöt ovat 
pitkäikäisiä ja käyneet läpi 
monimuotoisen historian. Tehtävässä 
nousee esille kristillinen, 
vähemmistöjen tai heikko-osaisten 
näkökulma. Myös nuorison kasvatustyö 
on tärkeä asia.

Osa näistä on pyrkinyt uudistamaan 
toimintaansa viime vuosina selkeän 
strategiatyön kautta. Kehitetty 
toimintaa ja uusia palveluratkaisuja. 

Rahoitus pohjautuu toisaalta omien 
palvelujen tarjoamiseen ja toisaalta 
Stean rahoitukseen. 

Millainen järjestö olette? 

140 vuotta

Suunnannäyttäjä, tukija, 
vaikuttaja, viestijä

Vanhus- ja vammaistyöIhmisten kohtaaminen ja 
välittävien yhteisöjen 

luominen

130 vuotta

Perustettu 1906
Ensi vuonna 150 v 

juhlat

Nuorisotoimintaa, 
liikuntatoimintaa, 

musiikkiopistotoimintaa

Lastensuojelutyö on arvokkain 
työYksinäisyys johtavana teemana

Nuorten vapaaehtoistyöYleiskirkollinen avarakatseinen



Yhteistyöllä on pitkä historia, mutta 
kaikille vastaajille ei ollut aivan 
selkeää miksi on aloitettu yhteistyö 
Kirkkopalvelun kanssa. Joku on 
sattumalta huomannut jäsenyyden. 
Tärkeimmäksi yhteistyön osa-alueeksi 
tunnistettiin opintokeskustoiminta. 

Osa vastaajista tunnisti, ettei 
yhteistyötä ole osattu hyödyntää kun 
ollaan mukana monessa järjestössä tai 
ei tunneta Kirkkopalvelujen 
toimintaa. Ei välttämättä enää haluta 
sitoutua jäsenyyteen.

Miksi Kirkkopalvelut on valikoitunut 
yhteistyökumppaniksenne? 

Historiaan liittyvät syyt

Kirkkopalvelut on 
järjestötoimija, joka 
havannoi laajemmin 
kirkollista kenttää

Tietämättömyys 
Kirkkopalveluista kun 
kuuluu niin moneen 

järjestöön
Agricola opintokeskuksen 

kautta

Olisiko joskus 2000-luvun 
alussa

Joskus 90-luvun alussa
En osaa sanoa miksi 
liityimme. En tunne 

historiaa.

Vahvin tulokärki on 
opintokeskustoiminta

Historiaan liittyvät syyt
Erityisesti 

vapaaehtoistyo.fi

Yhteistyö



Osalle vastaajista on selkeä kuva 
Kirkkopalveluiden roolista ja 
palveluista, mutta osalle 
kokonaiskuva oli epäselvä. 

Esille nousi vahvimmin opintoihin 
liittyvä yhteistyö sekä 
vapaaehtoistyo.fi palvelu. 

Moni vastaajista odottaa 
Kirkkopalveluilta aktiivista toimintaa 
ja ilmassa on ”piileviä tarpeita”. 
Osalle vastaajista Kirkkopalvelut on 
henkilöitynyt – mainittiin nimeltä 
useita henkilöitä. 

Millaista yhteistyötä olet tehnyt Kirkkopalveluiden kanssa?

Aika pientä. Anti meille on 
ollut ohutta.

Erilaisia koulutuksia 
opintokeskuksen kanssa, 

lehteä

Opintokeskustoimintaa, 
vapaaehtoistyo.fi
palautteenanto-

mahdollisuuden kehittämiseksi

Vapaaehtoistyo.fi, 
Kirkkopäivät ja D-areena. 

Sote-yhteistyö mm. Valonan
kanssa

Ei ole viimevuosilta juuri 
kokemusta 

yhteistyöhankkeista

En ymmärrä onko KP 
edunvalvoja vai käytännön 

palveluntuottaja

Ei kannata tehdä sellaista 
mitä jo joku toinen tekee

Käytetäään niitä tukia, joita 
opintokeskuksen kautta 

saadaan

Järjestötapaamisiin 
osallistuminenD-liikkeessä ollaan mukana 

edelleen

Yhteistyö

Agricola tärkeinYhteisvastuukeräys



Kommentit liittyvät enemmänkin 
Kirkkopalveluiden tarjoamiin 
palveluihin kuin Kirkkopalveluun 
yhteistyökumppanina. Tunnetaan 
brändit ja palvelut mutta ei nähdä 
Kirkkopalvelua niiden takaa? 

Ristiriitaisuus: helposti lähestyttävä 
mutta jäykkä? 

Yksittäiset henkilöt nousevat 
vastauksista esille.

Millainen yhteistyökumppani Kirkkopalvelut on?

Periaatteessa varmaan 
hyvä, mutta käytännön 

toimintaa on ollut vähän

Tapio Pajusen kanssa 
paljon erilaisia 
keskusteluja

Yhteisvastuukeräys 
ainutlaatuinen 

keräyskampanja. 
Seurakuntaopisto, 
koulutuspalvelut.

Asiantunteva, helposti 
lähestyttävä ja luotettava

Hidas, jäykkä ja 
vaikeaselkoinen

En ymmärrä mitä 
edunvalvontanne on

Kirkkopäivät. Hyvät 
yhteydet 

Kirkkohallitukseen.

Koulutusyhteistyöhön 
haluaisin lisää tietoaKaikki ovat olleet hirveän 

ystävällisiä

Yhteistyö

Henkilöityy

Kirkon viranhaltija-asenne



Arvostetaan diakonian ja 
kristillisyyden näkökulmaa. Samalla 
odotetaan ehkä uusia avauksia (rahan 
rooli). Yksittäiset palvelut ja 
tapahtumat tunnetaan ja ne on 
löydetty erittäin hyvin. Vastauksissa 
kaivataan kansainvälisyyttä ja tukea 
digitalisaation tuomiin haasteisiin. 

Kirkkopalveluiden rooli (ja brändi?) ei 
ole kaikille vastaajille aivan selkeä. 
Vastaajat esittävät selkeitä odotuksia 
ja toiveita yhteistyön kehittämisen 
suuntaan. 

Mikä yhteistyössä on ollut parasta?

Ei ole ehditty ja osattu 
hyödyntää 

Kirkkopalveluiden 
palveluita

Diakonian näkökulma on 
olemassa ja se on vahva

Tulevaisuudessa voisimme olla 
kiinnostuneita uuden 

tyyppisistä digitaalisista 
välineistä

Opintokeskustoiminta ja 
vapaaehtoistyo.fi palvelut

Diakonian näkökulma on 
rajautunut kotimaan 

näkökulmaan

Tulevaisuudessa 
mahdollisuuksia uuden 

strategian kautta

Kumpi järjesti 
järjestötapaamisen –

Kirkkohallitus vai 
Kirkkopalvelut? 

Paikallisjärjestöt ovat 
hyötyneet opintokeskuksesta

Jos pystytään kouluttamaan 
meidän ihmisiä, on se hieno 

juttu

Keskinäistä johdon välistä 
strategista keskustelua

Yhteistyö

Raha



Vastaajat seuraavat toiminta-
ympäristön muutosta (kirkko, 
kansainvälisyys) ja hakevat siinä omaa 
paikkaansa. Omaa strategiaa 
kehitetään tämän pohjalta 
tarjoamalla palveluja uudenlaisille 
kohderyhmille.

Vastaajat pyrkivät myös aktiivisesti 
rakentamaan uudenlaisia palveluja ja 
ansaintamalleja. 

Tämän kaiken keskellä vastaajat 
kaipaavat sparraajaa ja osaamisen 
kehittämistä. 

Millaiset asiat ovat juuri nyt teidän organisaation toiminnan 
keskiössä?

Syntyy määräaikaisia 
hankkeita

Miten tekisi helpoksi ihmisille 
mukaantulon

Uudet kohderyhmät (mamut, 
erikoisryhmät)Strategiaa on terävöitetty

Juuri nyt toimintaympäristö 
muuttuu

Järjestön ja kirkon suhteen 
tarkka seuraaminen

Varainkeruu ja laajempi 
yritysyhteistyö- siinä vinkit ja 

osaaminen tervetullut

Naisen näkökulma AK 
rahoituksessa

Kansainvälisyys

Tunnettuuden rakentaminen

Tulevaisuus

Kasvu hanketoiminnan kautta



Järjestöjen toiminta johdetaan yhä 
systemaattisemmin ja 
strategisemmin. Tavoitteet ovat 
kunnianhimoisia. Jokainen etsii omaa 
paikkaansa ja keinoja erottua 
kilpailijoista (!).

Vastaajat hakevat kasvua ja puhuvat 
tuotteistamisesta. 

Samalla vastauksista – jos ei suoraan 
niin rivien välistä – voidaan lukea 
kysymys miten Kirkkopalvelut voisivat 
auttaa vastaajia näiden tavoitteiden 
saavuttamisessa ja millaisia työkaluja 
se voisi tarjota. 

Entä jos mietitään tulevaisuutta – mihin suuntaan uskotte 
organisaationne toiminnan kehittyvän?
Järjestöjen edunvalvonta 

korostuu voimakkaasti 

Osallisuus on tärkeää. 
Mielenhyvinvointi mm. 

maku-kuvioissa

Ulospäin pyritään 
suuntautumaan

Kirkkopalveluitakin 
mietitään – miksi olemme 

tässä ja mitä sieltä 
saamme ja mitä sinne 

annamme

Toiminnan laajentaminen 
myytäviksi tuotteiksi

Tavoitteena päästä 
kolmessa vuodessa 

isoimmaksi toimijaksi tällä 
sektorilla

Taloudelliset resurssit 
hyvät nyt kasvamiseen ja 

laajenemiseen

Nyt tehdään tarkempi 
hankestrategia

Kasvetaan ylipäänsä
Pysytään strategisessa 

fokuksessa

Tulevaisuus



Kokonaisuutena vastauksissa korostui 
digitalisaation vaikutus sekä omaan 
toimintaan että tarjottaviin 
palveluihin. Järjestöt etsivät omaa 
paikkaansa mutta myös uusia tapoja 
tavoittaa uusia kohderyhmiä esim
verkkokauppojen avulla à
varainhankinta. Tunnettuuden 
kehittäminen nousi myös esille 
vastauksissa. 

Koulutus- ja faslitointiosaamisen
kehittäminen.  

Kirkkopalveluiden vapaaehtoistyo.fi ja 
opintokeskuspalvelut koetaan 
tarpeellisiksi. Vapaaehtoistyön 
hallintaan tarvitaan keinoja.

Kun mietit palveluiden ostamista kokonaisuudessaan organisaatiossanne, millaisia 

palveluita uskotte tarvitsevanne tulevaisuudessa lisää?
Varainhankinta

Vapaaehtoistyo.fi ollaan 
ottamassa käyttöön

Tunnettuuden lisääminen
Mitään innovatiivista johon 

liittyy digitaalisuutta ei 
tehdä itse, vaan ostetaan 

ulkoa

Eettinen lahjakauppa 
vastuullisesta 

lahjoittamisesta
Opintokeskuspalveluita 

harkitaan
IT-palveluiden ostaminen

Verkkomyyntiin palveluita

Koulutus ja mentorointi

Mikä palvelee strategian 
kärkeä tai ei kannata itse 

tehdä

Tulevaisuus

Fasilitointia ja 
strategiasparrausta

Työyhteisöjen 
konsultoinnin tarve 

lisääntyy

Hanke- ja kehittämis-
palveluissa pitäisi kehittyä



Vastaajat tuntevat hyvin 
Kirkkopalveluiden Yhteisvastuu-
keräyksen kautta. Myös rooli kirkkoon 
liittyvien aiheiden kehittäjänä ja 
keskusteluun nostamisessa tunnetaan. 
Digitaalisten palvelujen osaaminen ja 
koulutuspalvelut nousivat myös esille. 
Yksittäinen vastaaja kuitenkin totesi, 
”ettei tiedä mitä Kirkkopalvelut 
tekee”. 

Jos mietitään Kirkkopalveluita yleisesti, missä asioissa se on 
mielestäsi erityisen hyvä?

Yhteisvastuukeräys

Koulutuspalvelut jonkin 
verran

Yhteisvastuukeräys

Digitalisaatiossa, jossa on 
tulevaisuudessa entistä 

enemmän käyttöä.

Ei hirveästi tiedä mitä 
tehdään

Kirkollisella kentällä teillä 
on tahtotila kehittää 
asioita ja palveluja

Asioiden julkiseen 
keskusteluun nostamisessa

Tulevaisuus

Oppilaitos ja koulutus

Yhteisvastuukeräyksen 
toteuttamisessa

Ei tunnista Kirkkopalvelua 
organisaationa



Vastaajat kaipaavat selkeyttä 
Kirkkopalveluiden viestintään, mutta 
myös toimintaan (mitä palveluita, 
mikä maksaa). 

Kirkkopalveluilta odotetaan rohkeutta 
toimia laajemmin linkkinä toisaalta 
jäseniin päin ja toisaalta kirkon 
suuntaan. Rooli keskustelun avaajana 
nousee esille. 

Osa vastaajista kaipaa selkeitä, 
konkreettisia uusia palveluita osana 
laajemman strategisen muutoksen 
rinnalla. 

Entä miten Kirkkopalveluiden pitäisi mielestäsi kehittää toimintaansa?

Osallisuuden 
vahvistaminen

Kokoasi yhteen mistä 
Kirkkopalveluissa on kyse

Järjestöjen kohtaaminen 
ja hankepäivä

Kattojärjestönä. Linkkinä 
Kirkkohallitukseen

Vapaaehtoistoimijoille ja 
koordinoille syntyviä 
konsultointitarpeitaRohkeutta ja perinteisen 

boxin ulkopuolelle 
katsomista

Foorumien järjestämisessä

Tietoisuuden lisääminen

Mitä myydään 
veloituksessa ja 

veloitettuna
Viestintää

Tulevaisuus

Jos nostetaan vain 
tuotteita/brändejä eikä 
Kirkkopalvelua – valinnat 

pitää tehdä ja näkyä 
selkeämmin ulospäin

Kirkastaa mitä palvelut 
jäsenjärjestöille ja muille 

ovat



Vastaajien näkemys merkityksellisistä 
rooleista oli hyvin moninainen. Osa 
näkee isoja kokonaisuuksia, osa 
korostaa yksittäisiä palveluja. 

Osa vastaajista heittää 
Kirkkopalveluille selkeitä tarpeita ja 
ideoita yhteistyön kehittämisen 
suuntaan. 

Vastauksista voisi myös päätellä, että 
Kirkkopalveluiden tulee itse kirkastaa 
omaa tahtotilaa – mihin suuntaan 
halutaan viedä toimintaa.

Mitkä ovat Kirkkopalveluiden merkityksellisimmät roolit kirkon ja 
yhteiskunnan sillanrakentajana? Miksi juuri nämä? 

Vapaaehtoistyo.fi on 
merkittävä

Diakonia ja vapaaehtoistyöOppilaitos voisi olla hyvä 
yhteistyökumppani

Hyvien käytäntöjen 
kokoajana ja levittäjänä

Koulutus luo kasvu- ja 
yhteistyömahdollisuuksia

Tapahtumapalvelut

Edunvalvonta

Digitaalisuutta

Tulevaisuus

Nuorten aikuisten 
suuntaan voisi tehdä 

kehittämistoimintaa ja 
yhteistyötä

Hankeyhteistyö itse 
toimijana ja verkostojen 

kokoajana

Keräystoiminta

Koulutus



Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, 
että Kirkkopalveluiden tunnettuus on 
henkilösidonnaista. 

Nettisivut toimivat tärkeänä tiedon 
lähteenä, mutta henkilökohtainen 
tunteminen voisi helpottaa 
kontaktointia. Ei tiedetä keneen 
pitäisi olla yhteydessä. 

Vastaajilla rajattu tietoisuus 
Kirkkopalveluiden palveluista.

Miten hyvin tunnet Kirkkopalveluiden palveluita kokonaisuudessaan? 

Kun tutustuu ihmisiin, on 
helpompi ottaa yhteys 

myös puhelimitse

Netin kautta saa 
kattavamman kuvan kuin 

somesta

Netistä haetaan tietoa.

Koulutus- ja 
konsultointipuolesta olen 

tietoinen

Nettisivut selkeät

Monista toiminnoista on 
kuullut, mutta ei 

välttämättä ole tarkemmin 
tiennytX tuntee ehkä parhaiten 

Kirkkopalveluiden 
palvelukokonaisuuden, 

erityisesti Tyynelän

Palvelukokonaisuus

Aika huonosti tunnetaan, 
laajaa toimintaa

Aika hyvin tuntee, mutta 
ei tunne kaikkia käänteitä



Kehittämisessä nousee esille 
digitalisaatio, vastaajien rajalliset 
resurssit sekä osaamisen 
kehittäminen. 

Lisäksi vastaajat kokevat että 
Kirkkopalvelut voivat tarjota apua 
työntekijöiden kouluttamiseen ja 
vapaaehtoistyön koordinointiin. 

Miten käyttämiäsi palveluja pitäisi mielestäsi kehittää? 

Ihmisten kohtaamiseen 
liityvä koulutus ja 

konsultointi

Kerhotoimintaa ja 
leiritoimintaa

Työntekijöiden osaamisen 
päivittämiseen liittyvää

Ilmastomuutos 
konsultoinnin teemana

Vapaaehtoistyo.fi otetaan 
uudelleen käyttöön – sen 

kehittäminen

Yhteisvastuukeräys voisi 
olla jokin yhteinen keräys

Digipalveluiden
kehittämisen tarpeellisuus

Palvelukokonaisuus

Mietimme sitä paljonko 
pystymme irrottamaan 

resursseja 
kehityshankkeisiin

Digitalisaation
mahdollisuudet kirkossa

Ei haluta kristillisyyden 
leimaa



Osalla vastaajista oli selkeästi ”omat 
yhteyshenkilöt” joiden kautta 
yhteydenpito tapahtuu. Osalle 
verkkopalvelut ovat helpoin tapa. 

Proaktiivisuus nousi esille toiveena 
saada uutiskirjeitä ja toisaalta 
laadukkaita tapahtumia.

Mille järjestöille sovitaan 
yhteyshenkilö ja mille ei? 
Segmentoinnin tarve? 

Miten pidät mieluiten yhteyttä Kirkkopalveluihin?

Sähköpostitse ja 
puhelimitse tiettyyn 

henkilöön jonka kanssa on 
tottunut tekemään 

yhteistyötä

Onko uutiskirjettä? Netin kautta

Sähköposti. Pääasialliset 
yhteyshenkilöt ovat x ja y

Että olisi määritelty 
yhteyshenkilö

Sähköposti olisi hyvä tapa. 
Joskus myös paperisenaVapaaehtoistyo.fi

työntekijät

Palvelukokonaisuus

Toivoi aktiivisuutta jos 
esim hankekonsortointiin

tulisi kutsua

Toivoisin, että olisi 
laadukkaita tapaamisia 
joissa järjestöjohto olisi 

koolla



Kysymys sai vastaajat puhumaan hyvin 
laajasti. Tuntuu siltä, että vastaajat 
odottavat Kirkkopaveluilta aktiivista 
viestintää ja toimintaa. 

Kirkkopalveluiden asiantuntijuutta 
arvostetaan ja sitä pidetään 
luotettavana. Samanaikaisesti se voi 
olla myös ”vaikeaselkoinen”. 

Viestinnän tarve ja sen eri muodot 
nousivat myös esille. 

Kirkkopalveluiden positio ja sen 
tuottama lisäarvo kirkon kentässä 
kaipaa selkeyttämistä. 

Onko vielä asioita joita haluaisit nostaa esille? 

Kotimaanapu oli hieno 
innovaatio

Asiantunteva, mutta hidas ja 
jäykkä

Miten koneeseen saisi 
nopeutta?Tutustumista enemmän – että 

jäsenjärjestöt tietäisivät mitä 
Kirkkopalveluilla olisi tarjota 

jäsenjärjestöille

Vaikeaselkoinen

Kaipaa rohkeutta lisää. 
Pitää pystyä tarjoamaan 
vaihtoehtoisia visioita

Luotettava ja asiantunteva

Kirkkohallituksen pikku 
apulainen – ei ole niin vapaita 

käsiä

Arvokasta tietoa tuli tällä 
tapaamisella

Miten Kirkkopalvelut viestii 
jäsenjärjestöilleen?

Konsultaatioapu esim. 
henkilöstöhallintoonEpäselvää onko jäsenyydestä 

mitään hyötyä



Luotaukseen osallistuneet jäsenjärjestöt toivat esille oman 
toimintaympäristönsä muutoksen. Ne ovat uudistaneet tai 
uudistamassa omaa strategiaansa. Tämä avaa myös mahdollisuuksia 
ja odotuksia Kirkkopalveluiden suuntaan. 

Kirkkopalveluiden suuntaan tulee erilaisia odotuksia. Toisaalta 
vastaajat näkevät Kirkkopalveluiden osana laajempaa 
yhteiskunnallista keskustelua ja toisaalta odotetaan konkreettisia 
lisäarvoa tuovia palveluja. 

Vastausten perusteella Kirkkopalveluiden rooli, palvelut ja viestintä 
kaipaavat terävöittämistä. Kaikille ei ole selvää mikä on 
Kirkkopalveluiden tehtävä. Palveluissa nousi esille digitalisaation ja 
osaamisen kehittämisen näkökulmat. Viestinnässä olisi paljon 
kehitettävää. Nyt Kirkkopalvelut jää etäiseksi ja sitä pidetään 
ainakin osittain hidasliikkeisenä ja jähmeänä. 

Tämän luotauksen tulosten perusteella Kirkkopalveluiden olisi syytä 
kirkastaa omaa tekemistä ja viestintää.  

Yhteenveto ja suositukset

Suositukset:

1) Kirkkopalveluiden oman vision ja strategian 
kirkastaminen 

2) Kirkkopalveluiden omien palvelujen 
kehittäminen ja tarkempi tuotteistaminen 

(palvelumuotoilu)
3) Digitalisaation potentiaalin valjastaminen 

osaksi toimintaa läpi palvelulinjan
4) Viestinnän kehittäminen ja aktivointi



Kuvaa ei voi näyttää.

Kuvaa ei voi näyttää.
Kuvaa ei voi näyttää.

LISÄTIEDOT

Kari Korkiakoski
Toimitusjohtaja
050 5169551
Kari.korkiakoski@futurelab.fi

Futurelab Finland
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