Yhdessä uudistuen
Porvoon seurakuntayhtymän
strategia 2022-2026

Perustehtävä
SEURAKUNTAYHTYMÄN PERUSTEHTÄVÄ
Porvoon suomalainen seurakunta ja Borgå svenska domkyrkoförsamling ovat
yhdessä
vuonna
1977
perustaneet
nykymuotoisen
Porvoon
seurakuntayhtymän
kirkkolaissa
ja
Porvoon
seurakuntayhtymän
perussäännössä mainittujen yhteisten tehtävien hoitamiseksi.
Seurakuntayhtymän ja seurakuntien ylin päättävä elin on yhteinen
kirkkovaltuusto, jonka päättämä perussääntö ohjaa yhtymän toimintaa.
Seurakuntien kanssa on sovittu, että yhtymä hoitaa kirkkolaissa mainittuja,
perussäännön mukaisia ja muita tehtäviä seuraavasti.
Omistaa ja hallinnoi seurakuntien omaisuutta
Hoitaa tehtäviä liittyen talouteen, henkilöstöasioihin sekä huolehtii
kiinteistö- ja hautaustoimesta
Vastaa tietohallintopalveluiden järjestämisestä
Hoitaa seurakunnallista toimintaa koskien sairaalasielunhoitoa,
perheneuvontaa ja kurssikeskuksen käytön järjestämistä ja valvontaa
Muut tehtävät: Koordinoi yhteistä viestintää.

Arvot
SEURAKUNTAYHTYMÄN ARVOT - Mikä meille tärkeää?
Tuotamme tehokkaasti ja ammattitaitoisesti yhtymälle annetut tehtävät,
jotta Porvoon suomalainen seurakunta Borgå svenska domkyrkoförsamling
pystyvät toteuttamaan perustehtäväänsä ja strategiaansa.
Yhdymme koko kirkon yhteisiksi määriteltyihin arvoihin, perinteiset
kristilliset hyveet: usko, toivo ja rakkaus. Arvojen pohjalta meille on tärkeää:
Yhteistyö ja osallisuus – resurssien tehokas ja oikea käyttö
Asiantuntijuus – opimme jatkuvasti uutta
Joustavuus ja palveluhenkisyys – toimintaympäristö voi muuttua
nopeastikin
Kaksikielisyys - palvelemme sekä suomeksi että ruotsiksi
Luomakunnasta välittäminen – toteutamme ympäristöohjelmamme

Visio
VISIO 2026 - YHDESSÄ UUDISTUEN
Yhtymä on seurakunnille tarpeellinen ja niiden toimintaa tukeva
palvelualtis toimija
Voimavara
Yhteistyöforum seurakuntien ja yhtymän yhteisissä asioissa
Yhteisten asioiden ja tavoitteiden sujuva edistäjä
Yhtymä kehittää ja uudistaa
Yhtymällä on osaava, innostunut ja hengellisen perustehtävän
tiedostava henkilöstö
Kokeilemme, teemme eri tavalla ja arvostamme rohkeita, uusia ja
kannustavia työtapoja
Yhtymän ja seurakuntien työnjaossa pyritään selkeyteen ja
tehokkuuteen
Kehitämme määrätietoisesti eri palveluprosesseja

Painopisteet
TOIMINTAMME YTIMESSÄ - STRATEGIAN 2022 – 2026 PAINOPISTEET
Edistämme tehokasta yhteistyötä seurakuntien ja yhtymän välillä muun muassa
uudistamalla yhteistyölle keskeisiä sääntöjä.
Tasapainoinen talous
Vakaa talous luo edellytykset seurakuntien monipuoliselle toiminnalle ja
yhteisten seurakunnallisten tehtävien hoitamiseen.
Hyvinvoiva henkilöstö
Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta, jolloin
työ on tuloksellista.
Toimivat tilat
Tilat vastaavat toiminnan tarpeita ja toiminta täyttää tilat.
Joustavat kaksikieliset palvelut
Seurakuntayhtymä tarjoaa asiakkailleen joustavat palvelut.
Vaikuttava viestintä
Koordinoimalla viestinnällisiä toimia yhtymän ja seurakuntien välillä
viestimme yhdessä tehokkaasti ja käyttäjälähtöisesti.

