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Toimintalinjauksen tarkoituksena on ohjata tuomiokapitulin toiminnan ja talouden suunnittelua ja 
toteutusta. Toimintalinjaus koskee Kuopion hiippakunnan viranomaisia: piispaa, tuomiokapitulia ja 
hiippakuntavaltuustoa. Tuomiokapitulin henkilöstö toteuttaa tätä toimintalinjausta. Toimintasuunnitelma 
tehdään linjauksen pohjalta ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain. 
  

1. TEHTÄVÄT   

Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on 
lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Kirkon 
tunnustus ilmaistaan lähemmin kirkkojärjestyksessä. (KL 1:1 §) Tunnustuksensa mukaisesti kirkon 
tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman 
levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1:2 §)  

 

Piispa johtaa hiippakuntansa hallintoa ja toimintaa sekä ylimpänä kaitsijana valvoo seurakuntia ja 
pappeja.   
Piispa vaalii kirkon ykseyttä ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa. Hän toimittaa 
vihkimyksiä ja virkaanasettamisia, edistää hyvää työyhteyttä seurakunnissa ja valvoo, että papit ja 
seurakuntien muut viranhaltijat ja työntekijät ovat oppinsa puolesta nuhteettomia ja käyttäytyvät 
elämässään kristillisesti. Näiden edistämiseksi hän toimittaa myös tarkastuksia hiippakuntansa 
seurakunnissa. (KL 18:1 §, KJ 18:1 §, KJ 18:4-5 §)  
  

Tuomiokapituli hoitaa hiippakunnassa kirkollista hallintoa, toimintaa ja taloutta. Tuomiokapitulin 
tehtävänä on edustaa kirkkoa hiippakunnan asioissa, tukea ja valvoa seurakuntien toimintaa ja hallintoa, 
hoitaa papiston henkilöstöasioita sekä valmistella ja toimeenpanna hiippakuntavaltuustossa käsiteltäviä 
asioita. Seurakuntien ja niiden henkilöstön tukeminen ja ohjaus ovat hallinnollisten päätösten ohella 
tuomiokapitulin keskeistä toimintaa. (KL 19:1 §, KJ 19:1 §)  
  

Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen 
seurakunnissa.  
Hiippakuntavaltuusto hyväksyy vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä 
talousarvion. Se hyväksyy hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä 

perustaa ja lakkauttaa useimmat tuomiokapitulin virat. (KL 17b luku)  
  

2. ARVOT   
 
Kirkon yhteiset arvot on ilmaistu asiakirjassa ”Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia 
vuoteen 2026.”  
Arvot kertovat, mitä asioita pidetään hyvinä ja tavoiteltavina. Kirkon yhteisiksi arvoiksi määritellään 
edellisen strategian tavoin perinteiset kristilliset hyveet: Usko, toivo ja rakkaus (1 Kor 13:3). Kristillinen 
arvopohja määräytyy näin kestävällä ja selkeällä tavalla. Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo 
kristityn ja seurakunnan elämään perustan. Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan 
oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaus merkitsee lähimmäisistä 
välittämistä aina ja kaikkialla.  
Näiden arvojen tulisi ohjata kirkon ja sen seurakuntien arjen toimintaa ja päätöksentekoa. Arvot haastavat 
myös keskusteluun niin kirkon piirissä kuin laajemmissakin yhteyksissä. 
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Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan. 
 

Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta,huolenpidosta ja iankaikkisesta 
elämästä. 

 

Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla. 
  

3. TOIMINTA-AJATUS   
  
Kuopion hiippakunta edistää kirkon tehtävää ja ykseyttä sekä tukee hiippakunnan seurakuntia niiden 
tehtävässä.   
  

4. PAINOPISTEET SEURAAVALLE TOIMINTALINJAUSKAUDELLE 2023-2027:  

 
1. Vahvistamme seurakuntien jumalanpalveluselämää siten, että se läpäisee seurakunnan diakonian, 

kasvatuksen, lähetyksen ja kaiken muun toiminnan. 
- tuemme kirkkotilojen kehittämistä yhteisöjen keskuksiksi kirkkotilatyöryhmän mietinnön 

”Saman katon alle” pohjalta 

- edistämme seurakuntien jumalanpalveluselämän ja muun hengellisen toiminnan 

saavutettavuutta 

2. Tuemme seurakuntia siten, että niillä on toiminnalliset, taloudelliset ja hallinnolliset edellytykset 
toimia. Arvioinnin apuna käytetään kriisiytyvän seurakunnan mittareita. Niiden pohjalta 
puutumme tarvittaessa seurakuntien tilanteeseen aktiivisesti ja tuemme seurakuntia muutoksessa.  
- tuemme seurakuntien johtamista ja johtajia. Vahvistamme taloushallinnon tukea 

hiippakunnan seurakunnille. Järjestämme talouden ja hallinnon koulutusta yhdessä 
kirkkohallituksen ja muiden toimijoiden kanssa 

- Tuomiokapituli toimii siten, että työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin kehittäminen 
seurakunnissa on jatkuvaa toimintaa, ja ongelmien osalta noudatetaan varhaisen puuttumisen 
mallia 

 
3. Edistämme seurakuntien verkostoitumista ja yhteistyötä viranomaisten ja muiden toimijoiden 

kanssa. 

- seurakunnat tunnistetaan toimijoina hyvinvointialueilla. Seurakuntien perustoiminta voi 

liittyä osaksi hyvinvointialueiden ja kuntien palvelukokonaisuuksia 

- hoidamme kirkon hengellistä tehtävää yhteistyössä kirkollisten järjestöjen ja 

herätysliikkeiden kanssa 

- Edistämme uskonnonvapauden toteutumista oppilaitoksissa, puolustusvoimissa ja vankiloissa 

sekä muutoin yhteiskunnassa 

 

4. Kannustamme seurakuntia kestävän kehityksen edistämiseen. 

- pyrimme siihen, että toimintalinjauskauden lopussa yhä useammalla Kuopion hiippakunnan 

seurakunnalla on kirkon ympäristödiplomi 
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5. Toimimme yhteistyössä Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaisen kirkon kanssa.  

- uudistamme toimikauden aikana kumppanuussopimuksen siten, että kumppanuuskirkkojen 

seurakuntien vuorovaikutus vahvistuu 

 

Piispantarkastuksia käytetään näiden tavoitteiden edistämisessä.   
  
Toimintalinjauksen tavoitteiden ja keskeisten kehityshankkeiden toteutumista arvioidaan vuosittain.  


