
KIRKKOPALVELUJEN AUTTAMISEN TYÖVÄLINEITÄ SEURAKUNNILLE

Kotimaanapu.fi - Auttaminen alkaa läheltä 
Kotimaanapu on verkkoalusta, jolla diakoniatyö 
voi lisätä taloudellisen auttamisen resursseja 
seurakunnassa. Diakoniatyöntekijä voi luoda 
verkkopalveluun paikalliskeräyksen asiakkaalleen 
silloin, kun asiakas hyötyy parhaiten taloudelli-
sesta auttamisesta tai hän ei saa tarvitsemaansa 
taloudellista tukea yhteiskunnalta.
Kotimaanapu toteuttaa vuosittain valtakunnallisia 
hätäapukeräyksiä, joiden tuotto jaetaan seurakun-
tien diakoniatyön ajankohtaisiin tarpeisiin erik-
seen avattavien avustushakujen kautta.  

Seurakuntasi keräystoiminnan tukena: 
diakonia@kotimaanapu.fi  
Facebook: @Kotimaanapu, Twitter: @Kotimaanapu 

Vapaaehtoistyö.fi - Auttamalla toisiamme Suomi on 
parempi paikka kaikille 
Valtakunnallinen kaikille avoin verkkopalvelu 
vapaaehtoistoiminnan organisointiin, tehtävien 
ilmoittamiseen ja vapaaehtoisten rekrytointiin. 

Seurakuntasi vapaaehtoistoiminnan tukena: 
asiakaspalvelu@vapaaehtoistyo.fi 
Facebook: @Hiiop100.fi, Instagram: @vapaaehtoistyo.
fi, Twitter: @Vapaaehtoistyo

Seurakunta saa samalla maksulla käyttöönsä sekä 
Vapaaehtoistyö.fi ja Kotimaanavun. Hinta määräytyy 
paikkakunnan koon mukaan. 

Yhteisvastuu - Lähimmäisenrakkauden kansanliike 
Evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkerä-
ys, joka auttaa hädänalaisia Suomessa ja maailman 
humanitäärisillä katastrofialueilla. 
Yhteisvastuu tekee kirkon auttamistyötä näkyväksi 
ja tarjoaa seurakuntalaisille tavan osallistua kirkon 
toimintaan. Yhteisvastuukeräykseen osallistuva 
seurakunta saa tuotosta 20 % omaan auttamistyö-
hönsä. 

Seurakuntasi keräystoiminnan tukena: 
yhteisvastuu@yhteisvastuu.fi 
Facebook: @yhteisvastuu, Instagram: @yhteisvas-
tuu, Twitter: @Yhteisvastuu

Ruoka-apu.fi - Enemmän kuin ruokaa 
Valtakunnallinen ruoka-apua etsivien ja sitä 
järjestävien verkkopalvelu. Avun tarvitsija löytää 
palvelusta ruoka-aputapahtumia sekä järjestäjä 
saa tietoa ja tukea toimintaansa. Seurakunnilla on 
mahdollisuus hakea myös ruoka-avun jakamiseen 
liittyviä resursseja Kirkkopalvelujen kautta. 

Yhteyshenkilö: Jenni Passoja
p. 040 809 1684 
jenni.passoja@kirkkopalvelut.fi 
Facebook: @ruokaapufi, Instagram: @ruoka-apu.fi, 
Twitter: @RuokaApu 

Autamme seurakuntia onnistumaan työssään heikommassa asemassa olevien 
ihmisten auttamiseksi. Ota käyttöösi Kirkkopalvelut ry:n tarjoamat mahdollisuudet.



TUEMME JA KEHITÄMME

Diakoniaa
Tarjoamme seurakunnille kehittäjäkumppanuutta 
auttamiseen. Palvelumme rakennetaan kunkin paikka-
kunnan omista tarpeista ja lähtökohdista, sillä kehit-
tämistarpeet voivat olla seurakuntakohtaisesti hyvin 
erilaisia. Kumppanuus voi olla esim. oman työn arvioin-
tia ja priorisointia, työkaluja sekä eväitä arviointiin ja 
työn strategiseen suunnitteluun.
Diakonian kehittämisen palvelut ovat seurakunnille maksuttomia. 

Kaivatessasi kumppania diakonian kehittämiseen, ota 
yhteyttä:
Seppo Sulkko 
p. 0400 655 932
seppo.sulkko@kirkkopalvelut.fi

Henkilöstön hyvinvointia ja työyhteisöjen osaamista
Tarjoamme apua työyhteisöjen kehittämis- ja uudista-
mistarpeisiin. Autamme mm. ajantasaistamaan henki-
löstön osaamista, uudistamaan toimintatapoja ja työn 
rooleja sekä kehittämään uusia toimintatapoja. Tarjo-
amme esimerkiksi perus- ja ammattitutkintoja työ-
yhteisöjen kehittämiseksi ja järjestämme koulutuksia 
asiakkaiden tarpeisiin.   

Ota yhteyttä:
Perus- ja ammattitutkinnot työyhteisöjen kehittämisessä
Elisa Sovelius 
p. 040 689 8154 
elisa.sovelius@step.fi

Työyhteisöjen kehittämisessä 
Timo Tulisalo 
p. 044 346 9522
timo.tulisalo@step.fi 

Tuemme seurakuntia myös opintokeskustoiminnalla: 
Hanna Pulkkinen
p. 044 712 4985
hanna.pulkkinen@step.fi 

Seurakuntasi hallintoa 
Tarjoamme konsultatiivista apua ja tukea seurakuntien 
rakennemuutoksiin, toiminnan parantamiseen ja työ-
yhteisöjen kehittämiseen. Seurakunnat saavat muu-
toksissa tuekseen ulkopuolisen näkökulman ja laajan 
muutoshankkeiden kokemuksen.

Kaivatessasi apua seurakuntatyön kehittämisessä, ota 
yhteyttä:
Sami Lahtiluoma
p. 040 592 2197
sami.lahtiluoma@kirkkopalvelut.fi

Kehittämis- ja hanketoimintaa seurakunnille
Riippuvuustyön kehittämisyksikkö kehittää päihde- ja 
riippuvuustyön sisältöjä, osaamista ja vaikuttavuutta 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Seurakuntien kans-
sa toteutetaan mm. päihteettömyyttä tukevaa KokoNai-
set-ryhmätoimintamallia.

Yhdessä vanhemmuuden tueksi -hankkeessa kehitäm-
me ja kokeilemme erilaisia vanhemmuuden tuen toi-
mintamalleja yhdessä seurakuntien kanssa. Kokoamme 
verkostoja ja järjestämme koulutuksellisia tilaisuuksia. 
IkäArvokas-hankkeessa olemme kehittäneet etsivän ja 
osallistavan vanhustyön mallia. Etsivän vanhustyön me-
netelmänä on Hoksauta minut -yhteydenottokortti sekä 
valmennukset vapaaehtois- ja vertaistoimintaan.

Olemme kumppanisi kehittämis- ja hanketoiminnassa, 
joten olethan rohkeasti yhteydessä!
Mari Tuomainen
p. 040 822 2780
mari.tuomainen@kirkkopalvelut.fi

TAPAHTUMIA JA KOHTAAMISIA

Kirkkopäivät ja Kirkon juhlat kokoavat yhteen kirkon 
luottamushenkilöitä, työntekijöitä sekä muita kirkon 
toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä ajankohtaisten 
kysymysten äärelle (Kirkkopaivat.fi). 

Yhteyshenkilö: Jari Kupiainen 
p. 040 355 1614 
jari.kupiainen@kirkkopalvelut.fi

Tiekirkot ovat paikka hiljentymiselle. Ne tarjoavat ke-
säisin seurakunnille mahdollisuuden tavoittaa matkaili-
joita ja kertoa kirkkotilan merkityksestä (Tiekirkot.fi). 

Yhteyshenkilö: Sanja Fält
p. 040 351 8330
sanja.falt@kirkkopalvelut.fi

 
TUOTTEET 

Seurakuntatyön ansiomerkit ja luottamushenki-
lömerkit on tarkoitettu seurakuntien luottamushen-
kilöiden, työntekijöiden ja vapaaehtoisten kiitoksen ja 
kannustuksen välineiksi.

Yhteyshenkilö: Anne Rémy 
p. 040 700 9902  
ansiomerkit@kirkkopalvelut.fi

Sacrum-Kotimaa Oy tarjoaa seurakunnille välttämä-
töntä aineistoa, niin sisällöllisesti kuin aineellisestikin 
alkaen päivittäisestä uutisoinnista kirjoihin ja kirkko-
kynttilöistä liturgisiin asuihin.
Kotimaa tekee Kotimaa-lehteä ja sen verkkosivustoa 
sekä Askel-lehteä (Kotimaa.fi). 
Sacrum tarjoaa seurakunnille kattavan valikoiman laa-
dukkaita kotimaisia kirkkotekstiilejä ja kirkkotarvikkeita 
albasta öylättiin (Sacrum.fi).

kirkkopalvelut.fi   step.fi  seurakunnille.step.fi   step-opintokeskus.fi

Seuraa meitä myös somessa!



KUTSU  
Yhteisvastuukeräyksen media-aamiaiselle 
keksiviikkona 1.2.2023  
 
Media-aamiainen klo 9.00 – 10.00 
Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös tämän linkin kautta.  
Linkki toimii molempiin aamupäivän tilaisuuksiin.   

Paikka:  Eteläranta 8, Kirkon talo, Mikael-Sali 1. kerros, Helsinki 
Aamiaistilaisuuden teema:  
  Tämänvuotinen 2023 Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja    
  konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn.  

Ohjelma: 
8.45  Aamiaistarjoilu alkaa 
9.00  Yhteisvastuun vetoomus hallitukselle nuorten väkivallan ja konfliktien  
  ennaltaehkäisevien toimenpiteiden resursoinnin sekä osaamisen lisäämiseksi 
   - Eija Kilgast, varainhankinnan päällikkö / Yhteisvastuukeräys 

9.15  Paneelikeskustelu:   
  - Jesse Mikander, Yhteisvastuu-dokumentin päähenkilö, kokemusasiantuntija  
  - Heikki Turkka, tiimipäällikkö, Aseman Lapset ry 
  - Elisa Rimaila, Digitaalisen viestinnän asiantuntija, Kirkon Ulkomaanapu 

9.50–10.00  Median kysymykset ja mediatilaisuudenpäätös, jonka jälkeen on mahdollisuus 
haastatella panelisteja. 

 Yhteisvastuun toteuttajien Etkot klo 10.30–11.30 
Jatkoa media-aamiaiselle samassa tilassa ja saman TEAMS linkin kautta.  
Erityisesti Etkoille yleisö on tervetullut myös paikanpäälle. Ei tarjoilua, ei etukäteisilmoittautumisia. 

Tervetuloa Yhteisvastuu 2023 kampanjan käynnistymisen yhteiseen tsemppitilaisuuteen. 
  
10.30  Tilaisuuden avaus seurakuntayhteyksien koordinaattori Nina Silander, Kirkkopalvelut   
  ry ja seurakuntasuhteiden asiantuntija Kaj Mikael Wredlund, Kirkon Ulkomaanapu.   
10.35  Piispan videotervehdys  
10.40  Alexon Mwasin ohjelmapäällikkö KUA:n Kenian maatoimiston edustaja kertoo, miten  
  apu menee perille.  
  Tulkkaus kirkollisten ja ekumeenisten suhteiden asiantuntija Sini Tyvi, KUA   
11.00  Artistivieras Elias Kaskinen   
11.20  Uuteen kampanjaan saatteleminen, varainhankinnan päällikkö Eija Kilgast  
11.25  Elias Kaskinen  
11.30  Tilaisuus päättyy.   
 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 

Eija Kilgast 
varainhankinnan päällikkö / Kirkkopalvelut. p. 040 660 2964 
Liisa Toivonen 
viestintäpäällikkö / Kirkkopalvelut, p. 040 546 1507 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ZjhjMWI0NmUtMjlkMC00MTYzLWFjMmEtY2QyZmE2ZTZkZTY2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%227ef817f7-7efe-49a8-b897-41295aed0a3e%22%2C%22Oid%22%3A%2261a85897-41fc-4de2-b19d-a9b3f4cc39e1%22%7D
mailto:eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi
mailto:liisa.toivonen@kirkkopalvelut.fi


Johtamisen päivät

Oulun hiippakunta

25.1.2023

Varainhankinnan päällikkö Eija Kilgast, Kirkkopalvelut ry



Autamme seurakuntia onnistumaan työssään heikommassa asemassa olevien ihmisten 
auttamiseksi. Toimimme seurakuntien ja kristillisten toimijoiden yhteistyö ja kattojärjestönä. 

Kirkkopäivät

Kirkkopalvelut ry

Hanke- ja 
kehittämistoiminta

Kirkkopalvelut organisoi mm. 



• Pispa Jukka Keskitalo Yhteisvastuupiispa.
• Hiippakuntaan on perustettu kehittäjätyöryhmä ideoimaan YV:n

toteutusta Oulun hiippakunnan alueella. Hiippakunnasta tässä 
mukana hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka.

• Kirkkopalveluista tätä koordinoi seurakuntayhteyksien 
koordinaattori Nina Silander ja konsulttina tapahtumatuotannon 
osalta Jari Kupiainen. 

Oulu Yhteisvastuuhippakunta 2023



Piispan tietoisku 5.2.2023



Vuoden 2020 keräystulos 1 995 818,00€
Vuoden 2021 keräystulos 2 011 432,87€
Vuoden 2022 keräystulos 2 205 662,58 €. 



• Tuoton kehityksen suunnan kääntäminen kasvuun
• Tuotonjako vastaamaan lahjoittajalupausta 
• Tilitysprosessin selkiyttäminen ja sähköistäminen
• Tuoton kertymän reaaliaikaisen seurannan mahdollistaminen
• Lahjoittajarekisterin kasvattaminen
• Lahjoittajaprofiilin analysointi
• Lahjoitusalustan palvelumuotoilu
• Brändimäärittely ja –strategian uudistaminen
• Uusien www-sivujen rakentaminen
• Hallinnon kehittäminen

Yhteisvastuun kehittämisen tarpeet



1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Yhteisvastuukeräyksen tulos vuosina 2013-2021

Tulos



• 1. Varainhankinta
•2. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
•3. Välittämisen kansanliike. 

Yhteisvastuun myötä mahdollisuus 
toteutetaan kirkon Ovet auki strategiaa 

Yhteisvastuu tavoitteet keräykselle



Strategia- ja brändiuudistus

Ilme julkistetaan suurelle yleisölle kampanjan 
käynnistyessä 5.2.2023



”Brändiuudistuksessa
oli tarkoituksena ravistella tunnettua,

mutta pölyistä Yhteisvastuukeräyksen mielikuvaa
ja hakea sille tässä ajassa puhutteleva tapa

kohdata potentiaalisia lahjoittajia sekä keräyksen 
kannalta muuta tärkeää yleisöä.”





Tilitysjärjestelmän 
uudistukset



Rahaliikenteen kuvaus ja palvelumuotoilu



• Poliisihallitus edellyttää, että lahjoitukset tulee erottaa muusta 
varainhankinnasta. Tästä tulee selkiytetyt ohjeet. 

• Seurakunnat ilmoittavat lomakkeella kaikki keräämänsä tuotot sekä kulut.

• Tässä vaiheessa seurakunnat eivät vähennä kulujaan, eikä tässä vaiheessa 
lasketa vielä seurakunnan 20% osuutta.

• Tilityslomake on seurakuntien raportointityökalu tuotoista ja kuluista.

• Uudesta tilityslomakkeesta tulee erikseen käyttökoulutus sekä tarkat 
ohjeet, mitkä ovat kirjattavia keräyskuluja. Ohjeet työstetään yhteistyössä 
Kirkkohallituksen kanssa. Yleiskirje (vuodelta 2009) päivitetään. 

Mikä muuttuu: tilityslomake pelkistyy jo 2023 osalta

Seurakunnan keräämät Tuotot Kulut

lahjoitukset

kolehdit

Muu varainhankinta (tapahtumat, myynti)





• Tilityksen 1. deadline on 30.10. 
Tähän määräpäivään mennessä pyydetään tekemään 
tilityslomake valmiiksi koskien 1.1-30.10 välistä aikaa (tämä helottaa 
loppuvuoden ruuhkaa)

• Tilityksen 2. deadline on 28.12. Tähän määräpäivään mennessä 
tulee tehdä tilityslomake valmiiksi koskien koko vuotta.

• 28.12. keräystuotto täytyy siirtää Yhteisvastuun tilille viimeistään 
vuoden viimeisen arkipäivän kuluessa.

Tilityksen aikataulu 2023

30.10. mennessä: tähän mennessä kerätyn 
keräystuoton raportointi tilityslomakkeella

28.12 mennessä: loppuvuoden keräystuoton 
raportointi tilityslomakkeella > Varat YV:n tilillä.



Uudistuksia

Tuotonjako



• Tuotonjako toteutetaan Kirkkopalveluissa toteutetun  
tilintarkastuksen jälkeen jatkossa myös seurakuntien osalta 
keväällä (huhtikuu).

• Muutos astuu voimaan tämän vuoden 2023 keräyksestä alkaen. 
• Eli vuoden 2023 keräyksen tuotto on seurakuntien käytössä huhti-

toukokuussa 2024. 

Tuotonjako jatkossa kaikille tuotonsaajille yhtä aikaa



Bruttotuotto

Srk:ssa 
kerätty 
tuotto

Valtakun
nallisesti 
kerätty 
tuotto

Nettotuotto

Srk:n 
keräy
skulut

Valtakunna
llisen 

keräyksen 
kulut

KUA 
60 %

• 31.12. jälkeen Kirkkopalvelut ry vähentää 
Yhteisvastuukeräyksen 
kokonaisbruttotuotosta sekä 
valtakunnalliset että seurakuntakohtaiset 
kulut, jonka jälkeen saadaan nettotuotto 
jaettavaksi. 

• Nettotuotto jaetaan lahjoittajalupauksen
mukaisesti 
• Seurakunnille 20%
• Kotimaiselle kumppanille 20%
• KUA:lle 60%  

SRK:t
20 %

Kumpp
ani 20 

%

Mikä muuttuu: 
Bruttotuotosta vähennetään kaikki 
keräyksen kulut = nettotuotto jaetaan. 



• Nettotuotto ilmoitetaan kullekin seurakunnalle Kirkkopalvelut ry:n tuottamalla 
sähköisellä tuotonjakoraportilla, joka laskee kullekin seurakunnalle kuuluvan 
osuuden suhteessa seurakunnan itse keräämään tuottoon ja kuluihin. 

• Keräyksen alustava kokonaistuotto ilmoitetaan julkisesti seuraavan vuoden 
tammikuussa. Virallinen ja tarkastettu tuotonjako maksetaan seurakunnille 
ja muille tuotonsaajille seuraavan vuoden keväällä Kirkkopalvelut ry:n 
virallisen tilintarkastuksen jälkeen.

Kirkkopalvelut ilmoittaa sähköisesti kunkin 
seurakunnan nettotuoton

Tilityslomake 
seurakunnilta 

1) 30.10.
2) 28.12.

Tuoton ilmoittaminen 
ja jako edunsaajille, 
myös seurakunnille

Virallinen  
tilintarkastus 

ja 
tarkastettu 
keräystulos

huhtikuu

Tammi kk: 
Alustava 

tulos



Uudistuksia

Raportointi 
keräysvarojen käytöstä



• Poliisihallitus velvoittaa käyttämään kerätyt varat siihen 
tarkoitukseen, mihin kunkin vuoden kampanjalla on 
vedottu.

• Tähän on tulossa sähköinen lyhyt sanallinen 
raportointilomake.

• Raportointi aikaa 2 vuotta keräyksen päättymisestä. 
Tästä tulee automaattimuistutuksia. 

Raportointivelvollisuus varojen 
käyttötarkoituksesta



Uudistuksia

Työn alla



• 2023 Seurakuntakohtaista MobilePayn –myyntinumeroa 
ollaan pilotoimassa lahjoitusnumeron rinnalle. Zetle –
laitteella lahjoitus ja myynti on ollut mahdollista erotella jo 
syksystä 2022 lähtien. 

• Vuoden 2024 keräyksestä lähtien seurakunnat saavat 
kuukausittain Yhteisvastuun tiliote, jonka myötä 
seurakunnat pystyvät seuraamaan tuotonkehitystään 
kuukausitasolla ajantasaisesti. 

• Vuonna 2024 tilityslomakkeen ja allekirjoitukset toimitetaan 
sähköisesti. Paperiverilomakkeista luovutaan.

• Kirkkohallituksen yleiskirjettä päivitetään yhdessä Kipan
kanssa.

Tulossa 1.1.2024 mennessä



Kampanja 2023

Kotimainen kumppani Aseman Lapset ry



• Kouluväkivaltaa kokee viikoittain Suomessa 38 847 nuorta. 
(Kouluterveyskysely 2021)

• Alle 18-vuotiaiden väkivaltarikollisuus on poliisin 
mukaan lisääntynyt vuosina 2015–2021. Hälyttävin kasvu oli 12–14-
vuotiaiden ikäluokassa, peräti 134%. (Poliisin raportti)

• Maailmalla ilmastokriisi lisää monin paikoin konflikteja, joihin 
myös nuoret joutuvat mukaan. Päivittäin maailmalla kuolee 550
nuorta väkivallan uhrina. (WHO Fact Sheet on Youth Violence
2020)

Teema: Nuoret väkivaltaisessa maailmassa



Kampanja 2023



Tutkimusten mukaan 38 847 suomalaista nuorta kohtaa joka viikko
toisten nuorten tekemää väkivaltaa. Tästä voimme laskea uuden
aikayksikön vertailunumerot totuttuun aikaan nähden.

1 viikko = 38 847 uhria
1 päivä = 5549 uhria
1 tunti = 231 uhria
1 minuutti = 3,9uhria

Nuorten väkivalta on lisääntynyt 134 % kuudessa vuodessa (2015–21).
Eli aika kulkee yhä nopeammin.

Uusi aikayksikkö



Älä odota. Lahjoita.

Välittämisenkansanliike







• Tiedotepohja
• Esite, lehti ja vetoomus
• Lehti-ilmoituspohjat 
• Julisteet
• Somemateriaalit
• Infonäyttömateriaalit
• Lukkari-aineisto
• Roll upit
• Presidentin avaus YleAreenassa 5.2.2023 alkaen
• Kirkon ulkomaanavun ja Aseman lasten dokumentit
• Yhteisvastuu-piispan tietoisku

Hyödynnä valmiit kampanjamateriaalit



• Vanhat sivut ajetaan alas ke 1.2.2023
• Uudet sivut avautuvat kampanjan käynnistyessä su 5.2.2023

• Seurakuntien kirjautuminen alapalkista (salasana: 2023)

• Uudet sivut uuden brändi-ilmeen ja kampanjan mukaiset.
• Päätavoitteena vahvemmat ohjaukset lahjoittamiseen sekä 

käyttäjäystävällisyys
• Parempi tekninen toimivuus ja ajantasainen tekniikka.
• Sisältöä terävöitetty kautta linjan:

• Mm. Materiaalipankki, josta löytyvät viestintä- ja kampanjamateriaalit sekä 
materiaalit keräyksen järjestämiseen ja tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Yhteisvastuu.fi verkkosivu-uudistuvat, sama osoite 
edelleen



1.2.2023 

Media-aamiainen TEAMS:n välityksellä klo 9.-10.00 
ja viime hetken tsemppi tilaisuus klo 10.30 – 11.30 
Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös tämän linkin kautta. 

Kiitos!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ZjhjMWI0NmUtMjlkMC00MTYzLWFjMmEtY2QyZmE2ZTZkZTY2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%227ef817f7-7efe-49a8-b897-41295aed0a3e%22%2C%22Oid%22%3A%2261a85897-41fc-4de2-b19d-a9b3f4cc39e1%22%7D
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