
Seurakunnat hyvinvointialueilla  

• Seurakunnat ovat toimijoina luonteeltaan moneen taipuvia ja juuri siksi niillä 
on paljon annettavaa hyvinvointialueille. 

• Seurakunnat ovat ennen kaikkea yhteisöjä, joissa ihmiset itse osallistuvat, 
sitoutuvat ja elävät. 

• Seurakunnat tunnistavat itsensä julkisoikeudellisina toimijoina, mutta 
toisaalta yhdistävät itseensä vaivatta myös kolmannen sektorin piirteitä. 

• Uudenlainen ajattelu paikallisseurakunnasta yhdistää paikallisuuden, 
verkostoitumisen ja kokonaisvaltaisen mission sekä kompleksisen 
toimintaympäristön lukemisen. 

• Seurakuntien ja niiden kumppaneiden yhteisistä kokeiluista voi syntyä 
tärkeitä löytöjä. Hyvinvointialueisiin siirtyminen on murroskohta, jossa uusin 
silmin katseleminen on entistä tärkeämpää. 
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Kannatteleva yhteisö

• Seurakunta on paikallisena yhteisönä lähimmäisenrakkauden tulisija.

• Yhteisönä kannattelee paikkakunnan ihmisiä, sillä seurakunnan syvin 
olemisen tapa on välittämisen ja toivon todeksi tekeminen.

• Yhteisönä tarjoaa merkityksellisyyden kokemuksia ja kiinnittymisen 
mahdollisuutta.

• Merkitysyhteisönä seurakunta on paikalla myös kaikkein pahimmissa 
paikkakunnan tilanteissa. Usein lohdutus ja toivo tulee eletyksi kirkon 
seinien sisällä.
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Ketterä tunnistamaan paikalliset tarpeet

• Seurakuntien vahvuus on paikkakunnan ihmisten ja heidän 
elämänkysymystensä tunteminen. 

• Seurakunnat pystyvät mukautumaan ketterästi tilanteisiin ja rakentavat 
hyvinvointia yhdessä seurakuntalaisten laajan joukon kanssa.

• Seurakuntien vahvuutena on toimia myös siellä, missä toimintaa on muuten 
vähän. Hyvinvointia tasaava vaikutus.
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Tuttu kumppani ja monessa kuntien 
kanssa samaan tapaan toimiva 

• Julkisoikeudellisena toimijana seurakunta elää monessa asiassa samaan 
tapaan kuin kunta. Sopimusten tekeminen ja päätöksentekoprosessit 
kuuluvat arkiseen toimintaan.

• Hyvän hallinnon periaatteet tekevät seurakunnista ennakoitavan kumppanin.

• Julkisoikeudellisesta asemasta seuraa myös se, että työntekijöiden 
osaamistasoa pidetään yllä säädöksin. Virkavelvoitteita säätelevät esimerkiksi 
erilaiset ammattieettiset normistot, lainsäädäntö jne. 

• Toimintaa suunnitellaan pitkäjänteisesti ja taloudellisiin tilanteisiin nähden 
ennakoiden.
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Ihmisiä palveleva toimija

• Seurakuntien palvelutarjonta on laaja: vauvasta vaariin. 

• Julkisoikeudellisesta asemastaan huolimatta seurakunta elää myös 
virastoaikojen ulkopuolella ja kohtaa ihmisiä esimerkiksi heidän kodeissaan.

• Palveluntarjoajana seurakunnat pyrkivät kehittämään yhä laadukkaampia 
toimintamalleja ja prosesseja.
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Paikallisesti verkostoituen

• Seurakunta on aina paikallinen, mutta ei suljettu yhteisö.

• Kumppanuuksissa toimiminen on yhä halutumpi tapa toimia ja seurakunnat 
toimivat oman paikkakuntansa verkostoissa. 

• Verkostoituvan ja kumppanuuksille rakentuvan seurakuntatoiminnan malleja 
kokeillaan monin paikoin; tässä on myös uutta aluetta löydettäväksi 
hyvinvointialueille: mitä voisikaa olla esimerkiksi kaupunkitilaan asettuva, 
kumppanuudessa tapahtuva hyvinvoinnin tuottaminen esimerkiksi walk in –
terapiaa tarjoten.

• Hyvinvointialueisiin siirtyminen on murroskohta, jossa kokeilemisen kautta 
voi löytyä myös kokonaan uudenlaisia toimintatapoja. 
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