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1a. Hankkeen tavoite 

 
 
 
 

KOKO KIRKKO VERKKOON! 
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1b. Hankkeen tavoite 

”Seurakuntien verkkohanke tuottaa monipuolisen yhteisen 
verkkopalveluympäristön, jolla jokainen ihminen voi olla 
osa seurakuntaa ja kohdata kirkon laadukkaasti verkossa.” 
 
Hankkeen tavoitteena on tuottaa seurakuntien käyttöön 
verkkopalvelu, joka on  

– ajantasainen 
– helppokäyttöinen 
– joustava 
– pitkäikäinen 
– monipuolinen 
– vuorovaikutusta vahvistava 
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2. Hankkeen tausta 

• 2011 
– Verkkohanke käynnistyi. Oulun ja Espoon seurakuntayhtymät teettivät 

seurakuntien verkkoviestinnän kehittämisestä esiselvityksen Kotimaa-
yhtiöillä. 

• 2012 
– Oulun, Espoon ja Lahden seurakuntayhtymät sekä Seinäjoen seurakunta 

jatkoivat selvitystyötä. Avuksi palkattiin Solita Oy. Asiantuntija-apua 
antoivat Helsingin seurakuntayhtymä ja Kirkkohallitus. 

– Selvitysvaiheen lopputuloksena oli konseptisuunnitelma, jolla kirkolle 
voidaan kilpailuttaa yhteinen julkaisujärjestelmä. 
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3. Hankkeen tarve 

• Selvitysvaihe osoitti, että kirkkoomme riittää yksi 
järjestelmä, jota kaikki toimijat voivat hyödyntää. 

• Kokonaiskirkollisesti hanke tuottaa kustannussäästöä ja 
toiminnallista hyötyä.  
– Esim. ison seurakunnan tai seurakuntayhtymän sivujen uudistaminen 

maksaa väh. 70 000 €, ylläpito n. 10 000 €/vuosi;  
pienissä/keskisuurissa seurakunnissa 5 000–10 000 € ja 1 000–1 500 €. 

– Kaikkien käyttöön monistettavan palvelun käyttötalous- ja 
investointimenot ovat vuosittain 550 000 €. 

– Teknisen kehityksen hallinta, tiedonsiirto, yhteiset verkkotyön muodot 
sekä työntekijöiden sijaistaminen ja perehdytys helpottuvat. 

  Hanke tuottaa kokonaistaloudellista säästöä,  
 kun 70 seurakuntataloutta mukana. 
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4. Kohderyhmät 

• Käytön kohderyhmät  
– Kaikki, jotka käyttävät tai voisivat 

käyttää seurakuntien verkkopalveluita 
– Maltilliset, Irralliset, muut (Jäsen360°) 

 
• Ylläpidon kohderyhmät 

– Seurakuntien verkkosivujen ylläpitäjät 
– Kaikki seurakuntien työntekijät 

+ Seurakuntien luottamushenkilöt ja 
vapaaehtoiset? 
+ Muiden kirkollisten toimijoiden työntekijät 
ja vapaaehtoiset? 
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5a. Seurakuntien päätösvalta ja 
vaikuttamismahdollisuudet 
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• Hankkeen johtoryhmän jäsenet seurakuntien edustajia eli 
keskeinen rooli päätöksenteossa 
– Jatkossakin kehittämisryhmä, joka koostuu seurakuntien ja KKH:n 

työntekijöistä 

 
• Seurakunnat voivat osallistua uuden julkaisujärjestelmän 

rakennusvaiheen kommentointiin 
– Avoin ympäristö kaikille, tunnukset kommentointiin 

 

• Käyttöönotto on vapaaehtoista 
 
 



5b. Seurakuntien päätösvalta ja 
vaikuttamismahdollisuudet 

• Seurakunnalla on täysi päätöksentekovalta oman 
seurakunnan verkkosisällön osalta 
– Tarjolle tulee yhteisiä verkkosisältöjä, mutta niitä ei ole pakko ottaa 

• Seurakunnat voivat ehdottaa sisältöjä/konsepteja yhteisesti kehitettäväksi uuteen verkkopalveluun  
 kirjataan JIRAan ja otetaan yhteisen kehityksen listalle priorisoinnin pohjalta  
(priorisoinnista vastaa ensisijaisesti koordinaatiotiimi, back up joryllä) 

– Seurakunnat voivat kehittää itsenäisesti uusia sisältöjä ja toiminnallisuuksia 
• Onnistuneet paikalliskehityksen tuotokset voidaan siirtää osaksi yhteistä palvelua  

= jaettavaa sisältöä 
• Tekijänoikeudet: Paikalliskehityksessä tulisi huomioida, että tekijänoikeudet hankitaan koko kirkon 

eikä vain paikallisseurakunnan käyttöön 
• Yhteisen järjestelmän uudet toiminnallisuudet toteutetaan osana yhteistä kehitystä 
• Ilmainen vaihtopöytä  paikallisseurakunta voi itse kehittää ja jakaa, toisaalta saada muiden 

kehittämiä sisältöjä/ideoita omaan käyttöönsä 
– Oma domain edelleen 
– Visuaalisen ilmeen mahdollisuudet? esim. kuvat. logo + muutama erilainen leiska/väri-ilme, joista valita 
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6. Aikataulu 2013-2014 

• Järjestelmän 1. vaiheen rakentaminen ja pilotointi syksy 
2013 
– Oulun seurakuntayhtymä ja Keravan seurakunta 

• Käyttöönoton pilotointi kevät-talvella 2014 
– Mukana viisi seurakuntaa tai seurakuntyhtymää 

• Ensimmäiset varsinaiset käyttöönotot viimeistään 
syyskauden alussa 2014 
– Runsaasti ilmoittautuneita seurakuntia 

• Käyttöönotot jatkuvat säännöllisesti 2014 eteenpäin 
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7. Resurssit 
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• Bottom-up: Paljonko seurakunnan resurssia on 
käytettävissä?  paikallisten tavoitteiden mukaan 

• Kaikkien seurakuntien (ei pilotit) kanssa tehdään 
kirjallinen sopimus, jossa määritellään vastuut, 
velvollisuudet ja oikeudet 

• Koskee sekä sisältöjä että työprosesseja (mm. yhteinen verkkotyö) 
• Vastuut ja velvollisuudet 

– Omien sivujen sisältö 
– Nimetty yhteyshenkilö, isommille seurakunnille pääkäyttäjävastuut 
– Osallistuminen kirkon yhteiseen verkkotyöhön? Esim. 24/7 chat 

• Oikeudet ja mahdollisuudet 
– Omien sivujen sisällöntuotanto ja toiminnan kehittäminen 
– Paikallisen sisällön tuotanto ja jatkokehittäminen yhteisesti jaettavaksi 
– Yhteisen/jaetun sisällön käyttöönotto 

 
 
 
 



8. Pilottien  ja käyttöönottojen seuranta 
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• Miten pilottien/käyttöönoton etenemistä seurataan? 
– Jokainen seurakunta etenee omien tavoitteiden mukaan 
– Kehittämistyö on jatkuvasti näkyvää verkossa  
 ei tarvita erillistä seurantaa 

– Keskustelut pilottien etenemisestä yhteisten 
kuukausikatselmointien yhteydessä 

– JIRA tarjoaa seurantatyökalun myös pilotoinnin, 
käyttöönottojen ja kehittämisehdotusten osalta 

– Johtoryhmälle seurantaraportit tekee hankepäällikkö/-
koordinaattori, ml. pilottien tilanne 
• Pilottikoordinaattorit ja yhteyshenkilöt mukaan joryyn kutsuttaessa 
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Kysymyksiä?  
Vinkkejä?  

Villejä visioita? 
 

KIITOS! 
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