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1. Johdanto 

Selvityksessä ovat mukana Joensuun evankelis-luterilaiseen seurakuntayhtymään 
kuuluvat seurakunnat: Eno, Joensuu, Pielisensuu, Pyhäselkä, Rantakylä ja Vaara-Kar-
jala sekä yhtymän ulkopuoliset seurakunnat: Heinävesi, Kitee, Kontiolahti, Liperi, Pol-
vijärvi ja Tohmajärvi. Nykyisen seurakuntayhtymän kuudessa seurakunnassa on jäse-
niä yhteensä noin 52 000. Ympäristön seurakuntien jäsenmäärä on yhteensä noin 41 
000. Selvityksen piirissä olevien seurakuntien vuosibudjettien summa on noin 20 mil-
joonaa euroa. 

Tämän selvityksen tavoitteena on antaa tosiseikkoihin perustuva ja luotettava näke-
mys alueen seurakuntien tulevaisuudesta ja seurakuntien elinvoimaisuudesta. Suo-
men kirkossa on parhaillaan käynnissä seurakuntien vääjäämätön jakautuminen hyvin 
toimeentuleviin ja huonosti toimeentuleviin seurakuntiin. 

Selvitysraportin keskeisin kysymys on seuraava: tahdotteko neuvotella yhdessä mui-
den seurakuntien kanssa uuden yhtymän perustamisesta Joensuun seudun seura-
kuntien tueksi? 

 

2. Seurakuntien tueksi uusi yhtymä 

Ehdotan, että selvityksessä mukana olevat seurakunnat perustavat uuden Joensuun 
seudun seurakuntayhtymän vuoden 2019 alusta. Ehdotus perustuu seurakunnallisen 
toiminnan ja talouden tosiseikkoihin ja niistä aukeavaan näkymään. 

Seurakuntien toiminnassa Joensuun seudulla ja sen ympäristössä on jo pitkään ollut 
tarve yhteistyöhön eri toimialoilla. Sairaalasielunhoidossa ja perheneuvonnassa sekä 
oppilaitos-, erityisnuoriso- ja kehitysvammaistyössä yhteistyö jo toteutuukin. Joen-
suun krematorio puolestaan on muuttanut ihmisten käyttäytymistä hautajaisjärjeste-
lyissä. Nykyisen Joensuun kaupungin ja seurakuntayhtymän ulkopuolelta tulevat seu-
rakuntalaiset haluavat järjestää sekä hautaukset että muistotilaisuudet Joensuussa. 
Yhteistyö seurakuntien kesken on välttämätöntä. Joensuun keskustan kolme kaupun-
kiseurakuntaa tarvitsevat nykyistä joustavamman yhteistoimintakulttuurin - toimien 
mahdollisesti (kuin) yhtenä seurakuntana. 

Taloudessa kysymys on aikataulusta. Verotulojen väheneminen on tosiseikka. Kuinka 
nopeasti tulot vähenevät? Maakuntauudistus lieventää kehitystä, muttei käännä ke-
hityksen suuntaa. Tilannetta kuvailee yleisemminkin uutinen Liperin seurakunnan ti-
linpäätöksestä. 

Sanomalehti Karjalainen otsikoi 16.5.2017: ”Liperin seurakunnalle ylijäämää.” Tulosta 
selittävät käyttötalouden nettomenojen alittuminen ja aikaisemmilta vuosilta tilitetyt 
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yhteisöverot. Lehti jatkaa: ”Toimintamenot pienenivät noin 4 prosenttia. Kirkollisve-
ron tuotto kuitenkin laski. Vuoteen 2015 verrattuna vähennystä oli 3,7, prosenttia.” 
Seurakuntien verotulot ovat pienentyneet koko kirkossa vuoden 2015 tilinpäätök-
sestä vuoden 2016 tilinpäätökseen keskimäärin noin 4 prosenttia. 

Seurakunnilla on tulevaisuuden suuntaan itsenäinen ja vapaa ratkaisuvalta. Liperin 
uutinen kuvailee hyvin yhden mahdollisuuden: seurakunnat päättävät vähentää käyt-
tötalouden menoja. Mutta mitä käyttötalouden menojen vähennys käytännössä tar-
koittaisi? Samaan tapaan keskusteltiin luottamushenkilöiden kanssa Heinävedellä. 
Seurakunta oli harkinnut yhteistä taloutta Leppävirran kanssa. Leppävirta piti kuiten-
kin neuvotteluissa esillä säästövelvoitetta sen suhteen, kuinka paljon Heinäveden tu-
lisi kyetä supistamaan menojaan ennen yhteen liittymistä. Sanoin tuossa keskuste-
lussa, että jos Heinävesi kykenisi tuohon säästöön, sen ei tarvitsisi harkita liittymistä 
yhteen minkään seurakunnan kanssa, vaan se pärjäisi yksinkin. 

Tilannearvioni on, että jokainen seurakunta joutuu tulevaisuudessa supistamaan ta-
louttaan. Kysymys on siitä, millä toimintakulttuurilla ja rakenteella tuohon pystytään 
parhaiten. Tämä selvitystyö on mukana olevien seurakuntien toimesta laitettu liik-
keelle selkeällä tavoitteella: ylläpitää ja vahvistaa luterilaisten seurakuntien elinvoi-
maa Pohjois-Karjalassa. 

 

3. Maakuntauudistus muuttaa seurakuntien sopimustilannetta 
ja verotulojen kehitystä 

Vuoden 2019 alku olisi luonteva ajankohta uudistuksen toteuttamiselle. Tällä hetkellä 
arvioidaan, että muutos vaikuttaa sekä seurakuntien sopimuksiin että kirkollisvero-
tukseen. 

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa erityisesti perheneuvonnan, sairaalasielunhoi-
don ja kehitysvammaistyön sopimuksiin. Tämän hetken tietojen mukaan sairaala-
sielunhoitoa ja kehitysvammaistyötä toteutetaan jatkossa maakunnan palvelulaitok-
sen, maakunnan yhtiön ja muiden mahdollisten palveluntuottajien toimipisteissä (sai-
raalat, asumisyksiköt, kuntoutusyksiköt, toimintakeskukset ja palvelukeskukset). Per-
heneuvonta ja muu sosiaalipalveluiden tuotanto ovat tulossa valinnanvapauden pii-
riin. (Sakasti 30.3.2017). Uuden valinnanvapauslainsäädännön on tarkoitus tulla voi-
maan vuoden 2019 alusta. 

Asioiminen maakuntatason toimijoiden kanssa edellyttää seurakunnilta joko erittäin 
hyvää keskinäistä yhteistyötä tai yhteistä seurakuntahallinnon ja talouden yksikköä. 

Sote- ja maakuntauudistus tuovat muutoksia myös verolakeihin. Verotuksen paino-
piste siirtyy kunnilta valtiolle. Hallituksen esityksessä mainitaan, että tällä siirtymällä 
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on vaikutusta myös kirkollisveron tuottoon. Kirkollisveron tuotto kasvaisi. Jotta uudis-
tus olisi kirkollisveron osalta neutraali, pitäisi seurakuntien alentaa kirkollisveropro-
senttia. Kokonaistasolla alentamistarve olisi 0,1 prosenttia. 

Kirkkohallitus valmistelee ehdotusta seurakunnille, että nämä alentaisivat veropro-
senttiaan vapaaehtoisesti. Asiasta päättäminen tulee seurakunnissa ajankohtaiseksi 
vuoden 2018 syksyllä. Tässä Joensuun seutua koskevassa esityksessä toteutettavien 
uudistusten ajoittaminen vuoden 2019 alkuun olisi perusteltua em. valtakunnan ta-
solla tapahtuvien muutosten takia. Verotuksen muuttuminen mahdollistaisi sen, että 
uusi hallinnon- ja taloudenyksikkö voisi aloittaa nykyisen Joensuun seurakuntayhty-
män kirkollisveroprosentilla. 

 

4. Eteneminen yhdessä neuvotellen 

Tämän selvityksen neuvotteluissa on tullut esille mielikuvien ja kokemusten suuri 
voima. Kun mainitaan sana yhteistyö, alkavat keskustelijat kertoa kuntien yhteistyön 
kokemuksista - tai siitä, miten Järvi-Kuopion työntekijät reissaavat Tuusniemeltä Juan-
koskelle ja Riistavedelle. On äärimmäisen tärkeää pysähtyä näihin mielikuviin ja pyrkiä 
löytämään yhteinen tahtotila. Se, mitä tahdomme, ohjaa tulevaisuutemme suunnan. 

1. Ensimmäinen askel 

Ehdotan, että ohjausryhmä lähettää selvityksessä mukana olleille kahdelletoista seu-
rakunnalle ja Joensuun seurakuntayhtymälle - sekä harkintansa mukaan mahdollisesti 
myös Ilomantsin ja Outokummun seurakunnille - tämän raportin. Ilomantsin ja Outo-
kummun seurakuntien tilanne on muuttunut siitä, kun ne antoivat vastauksensa mu-
kaan tulosta mahdollisen selvityksen tekemiseen. 

2. Toinen askel 

Seurakuntien kirkko- ja seurakuntaneuvostoille (ja kirkkovaltuustoille) esitetään seu-
raava kysymys: Tahdotteko neuvotella yhdessä muiden seurakuntien kanssa uuden 
yhtymän perustamisesta Joensuun seudun seurakuntien tueksi? 

Neuvotteluille olisi aikaa vajaa vuosi siten, että mahdollinen päätös uuden yhtymän 
perussäännöstä voitaisiin tehdä keväällä 2018. Mikäli haetaan kokonaisratkaisua Jo-
ensuun seudun seurakuntien elinvoimaisuuden tueksi, olisi ratkaisut paras tehdä yh-
dessä ja kohtuullisen ripeässä aikataulussa. 

3. Kolmas askel 

Neuvotteluissa voitaisiin edetä jo olemassa olevien työskentelytapojen mukaan. 
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Kirkkoherrojen neuvotteluissa kartoitettaisiin sekä seurakuntien itsenäinen että seu-
rakuntien yhteinen toiminta ja määriteltäisiin työn johto- ja toimivaltasuhteet, mu-
kaan lukien kiinteistö- ja hautausmaatyö sekä hallinto. 

Talouspäälliköiden neuvotteluissa selvittäisiin keskinäinen työnjako talouspäälliköi-
den siirtyessä seurakuntayhtymän työntekijöiksi. Talouspäälliköiltä pyydetään asian-
tuntija-arvioita talousarvion käyttötalouden jakautumisesta seurakunnallisen toimin-
nan, kiinteistö- ja hautausmaatyön sekä hallinnon kesken. Alustavasti olen laskenut, 
että nykyisen yhtymän ulkopuolella olevien seurakuntien seurakunnalliseen toimin-
taan tulisi enemmän varoja - vaikka veroprosentti laskettaisiin nykyisen yhtymän 1,45 
prosenttiin. Tämä johtuu siitä, että nykyisessä Joensuun yhtymässä seurakunnallisen 
toiminnan osuus kaikista menoista on huomattavasti suurempi kuin ympäröivissä 
seurakunnissa. Asiaa olisi arvioitava sekä seurakunnallisen toiminnan että kiinteistö-
jen, hautausmaiden ja hallinnon näkökulmista. 

Yhteisen seurakuntatyön osuus on nykyisessä yhtymässä varsin suuri. Yhteisen seu-
rakuntatyön johdon ja yhtymän johdon arvioitavaksi jäisi, miten sote- ja maakunta-
uudistus vaikuttaa seurakuntien toimintaan ja miten yhteistyö tältä osin olisi järjes-
tettävä. 

Raportin esittämät visiot tulisi ottaa käsittelyyn myös muiden työalojen sekä kirkko- 
ja seurakuntaneuvostojen puheenjohtajien ja valtuustojen puheenjohtajien yhteis-
neuvotteluissa. 

 

5. Tavoitteena on itsenäisen seurakunnallisen toiminnan turvaaminen 

Seurakuntien toimintaedellytykset on turvattava. Otan esimerkin taloudesta. Olete-
taan, että seurakunnan käyttötalous on vuodessa 1 M€. Jos seurakunnan tulot vähe-
nevät vuodessa 5%, toiminnan käyttöön jää 50 000 euroa vähemmän rahaa kuin ku-
luvana vuonna. Tämä tarkoittaa käytännössä yhden työntekijän palkkakuluja ynnä yh-
den kiinteistön hoitokuluja. Suurimmillaan Suomen seurakunnissa verotulot ovat 
viime vuonna vähentyneet vuodessa jopa 18 prosenttia. Vähennys on tehtävä, olipa 
seurakunta itsenäinen tai osa isompaa yhteisöä eli kappeliseurakuntana tai yhtymän 
seurakuntana. Kysymys on nyt siitä, millä rakenteella taataan parhaimmat toiminnan 
mahdollisuudet eteenpäin. 

1. Seurakuntien tulevaisuus ja kuntien menneisyys 

Joka paikassa, jossa olen keskustellut seurakuntien tulevaisuudesta, on samaan kes-
kusteluun astunut mukaan kuntien menneisyys. Tarkoitan kokemuksia erilaisista yh-
teistyökokeiluista ja kuntaliitoksista. On erittäin vaikea päästä tähän hetkeen ja seu-
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rakunnan tulevaisuuden näkymiin. Huonoja kokemuksia ja mielikuvia on paljon. En-
simmäinen tehtävä on selvittää, mistä puhumme. Huonoilla kokemuksilla on kiistaton 
painoarvo. On huolella mietittävä rakennetta niin, että huonoille käytännöille ja pa-
halle tahdolle jäisi mahdollisimman vähän tilaa. 

2. Vapaaehtoiselta pohjalta 

Seurakunnan itsenäisen toiminnan säilyttäminen on tämän selvitystyön tavoite. Seu-
rakunta elää kirkkonsa ympärillä. Itsenäisinä talouden- ja hallinnonyksikköinä seura-
kunnat ovat kuitenkin ajautuneet vaikeuksiin. Kirkolliskokouksen tulevaisuusvalio-
kunta toteaa, että seurakuntataloudet ovat kehittymässä heikkoihin ja vahvoihin. 
Seurakuntien kahtiajakautumisen estäminen on seurakuntien itsenäisen toiminnan 
kannalta ensiarvoisen tärkeää. Kirkon taholta asiaan reagoidaan yleisesti ja tietoisena 
seurakuntien vaikeuksista: ”Seurakunnissa on harkittava liitoksia ja tuomiokapitulille 
tulee antaa valtuudet tehdä esitys kriisiseurakuntien liitoksista”. (Tulevaisuusvalio-
kunnan mietintö s. 3). Joensuun seudulla liikkeelle on lähdetty vapaaehtoiselta poh-
jalta ja tähdennetty, että kukin seurakunta harkitsee oman tilanteensa mukaisesti 
mahdollisen liittymisen yhteistoimintaan. 

 

6. Nykyisen Joensuun seurakuntayhtymän perussäännön 
muutostarpeet 

Neuvotteluissa on käynyt ilmi, että yhtymän perussääntö tarvitsee muutoksia, vaikka 
yhtymää ei laajennettaisikaan. Tällä hetkellä yhtymä hoitaa kiinteistöjen ylläpito- ja 
rakentamispalvelut. Olisi harkittava muutosta, että yhtymä hoitaisi kiinteistöjen ra-
kentamis- ja asiantuntijapalvelut, mutta kiinteistöjen ylläpito ja käytännön huoltotyö 
olisivat kunkin seurakunnan omaa työtä seurakunnan omalla taloudellisella vastuulla. 
Kiinteistönhoidosta huolehtivat siivoojat, talonmiehet, suntiot ja seurakuntamestarit. 

Normaaliin työelämään kuuluu, että työntekijällä on vain yksi lähiesimies. Esimies- ja 
alaissuhteet on oltava selkeitä. Jos työntekijän esimies on esimerkiksi kiinteistöpääl-
likkö, tulee kiinteistöpäällikön, kirkkoherran ja hautaustoimen päällikön selvittää esi-
miestyön toimivaltasuhteet. Samaan tapaan olisi tehtävä muutos hautaustoimessa. 

Hautausmaanhoidon taloudellinen vastuu kuuluisi seurakunnalle. Hautaustoimen 
päällikkö hoitaisi asiantuntijaohjauksen. Joensuun krematorion toiminta olisi kuiten-
kin yhteistä ja suoraan hautaustoimen päällikön alaista. Joensuun hautausmaahan 
kohdistuu krematorion myötä paineita ympäristön hautausten, hautaan siunaamis-
ten ja muistotilaisuuksien järjestämisestä. Mahdollisesti erikseen olisi sovittava Joen-
suun seudun nykyistä yhtymää laajemman alueen yhteistyö krematorion ja Joensuun 
hautausmaan, Rauhankappelin ja Ristinkappelin käytöstä. 
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Perussääntö on tullut voimaan 1.1.2009. Alla on kopio nykyisen perussäännön kiin-
teistöjä ja hautausmaita koskevasta kohdasta. Kiinteistöjä ja hautausmaita koskevat 
muutosehdotukset ovat jäljempänä. 

Tällä hetkellä seurakuntayhtymä hoitaa sille kirkkolain 11 luvun 2§:n 1-2 ja 4 momen-
tissa säädetyt tehtävät sekä kirkkolain 11 luvun 2 §:n 5 momentin nojalla seuraavat 
tehtävät:  

 kiinteistöjen ylläpito- ja rakentamispalvelut 

 metsänhoitopalvelut 

 hautausmaapalvelut 

 kaluston ja irtaimiston hankinnan ja hoidon 

 keittiö- ja seurakuntamestaripalvelut 

 kurssi- ja leirikeskuspalvelut 

 tietohallintopalvelut 

 keskusrekisteripalvelut. 

Muutosehdotukset perussääntöön: 

 kiinteistöjen asiantuntija-, työnjohto ja rakentamispalvelut 

 metsänhoitopalvelut 

 hautaustoimen asiantuntija- ja työnjohtopalvelut 

 kaluston ja irtaimiston hankinnat 

 keittiö- ja seurakuntamestaripalvelut poistetaan yhtymän tehtävistä 

 kurssi- ja leirikeskuspalvelut 

 tietohallintopalvelut 

 keskusrekisteripalvelut (keskusrekisteripalvelujen uudistaminen ei ole kuulunut 
tämän selvityksen tehtäviin). 

 

7. Henkilöstö on seurakuntien yhteinen voimavara 

KL 11:2,4 mukaan ”Seurakuntayhtymä päättää myös seurakuntien virkojen perusta-
misesta ja lakkauttamisesta”. Seurakuntayhtymä hoitaa myös muut seurakuntien 
henkilöstöasiat. 

Henkilöstö on kirkkolaissa selvästi määritetty seurakuntayhtymän vastuulle. Perus-
sääntöön tarvitaan sopimus siitä, että henkilöstö on seurakuntayhtymän henkilöstöä. 
Jokaiselle työntekijälle osoitetaan virka- tai toimipaikka yhtymän seurakunnassa tai 
seurakuntien yhteisessä työssä seurakuntayhtymässä. 

Kirkkolain henkilöstöä koskevan yleisen säännöksen mukaan ”Seurakuntayhtymä ja 
siihen kuuluvat seurakunnat ovat palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa yksi 
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työnantaja”. (KL 6:1,1). Lakia alemman eli Kirkkojärjestyksen mukaan ”Seurakunnassa 
tulee olla kirkkoherran, kanttorin ja diakonian virka”. (KJ 6:1,1). Nämä virat, kuten 
myös seurakunnan taloushallinnon johtotehtäviä koskeva virka, voivat kuitenkin olla 
kahden seurakunnan yhteisiä. (KJ 6:1,4). 

Mikäli tulkitaan niin, että em. kolmen viran on oltava seurakuntien virkoja, voitaneen 
kaikki muut virat ja toimet perustaa seurakuntayhtymän viroiksi. ”Seurakuntayhtymä 
päättää myös seurakuntien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.” (KL 11:2,4). 
Seurakuntien palvelukseen osoitettujen virkojen ja toimien perustamiseen ja lakkaut-
tamiseen pyydetään ao. seurakunnalta lausunto. Seurakuntien virat ja toimet täyttää 
seurakunta. 

Työnjako seurakunnan ja yhtymän kesken on tärkeä. Periaatteessa seurakuntayhtymä 
vastaa kaikista resursseista ja seurakunta toimii sille annetuissa puitteissa. Henkilöstö 
on yhtymän resurssi, jonka se osoittaa seurakuntien työhön viran- ja toimenhaltijoina. 
Seurakuntayhtymän rooli voi kuulostaa suurelta, jos sitä ajattelee vallankäytön näkö-
kulmasta. Jos toimintakulttuuri on kunnossa, taataan yhteisellä henkilöstöllä ja hen-
kilöstöpolitiikalla koko Joensuun seudun tasapuolinen elinvoimaisuus seurakunta-
työssä. Henkilöstöä koskevien päätösesitysten tekeminen edellyttää henkilöstön ja 
työntekijäjärjestöjen kuulemista. Erittäin vaativa tehtävä on sopia kiinteistö- ja hau-
taustoimen työntekijöiden esimies- ja lähiesimiesjärjestelyistä. 

Kantava ajatus henkilöstöä koskevissa päätöksissä on, että henkilöstön määrä vähe-
nee tulevaisuudessa. Siksi tarvitaan nykyistä suurempi yhteinen yksikkö jakamaan vä-
henevät henkilöresurssit oikein. 

Joensuun seurakuntayhtymästä ja sen kuudesta seurakunnasta sekä ympäröivistä 
kuudesta seurakunnasta jää viiden vuoden kuluessa eläkkeelle 42 työntekijää eli kes-
kimäärin 8 henkilöä/vuosi. Eläkkeelle lähtevät jakautuvat varsin tasaisesti eri ammat-
tialoille: 4 kirkkoherraa, 3 muuta pappia, kanttori, 3 diakoniatyöntekijää, talouspääl-
likkö, 6 lastenohjaajaa ja 2 lapsityönohjaajaa, 8 emäntää /siivoojaa /kiinteistötyönte-
kijää/suntiota, nuorisotyön ohjaaja, 9 toimistotyöntekijää, 2 perheneuvojaa, viestin-
täpäällikkö, haudankaivaja. 

Eläkkeelle jäävillä on harkintavaltaa eläkkeelle jäämisen ajankohdan suhteen. Las-
kelma ilmaisee vain karkean suuruusluokan. Näissä seurakunnissa on yhteensä 427 
työntekijää, joista vakinaisia on 273. 

 

8. Hallinto, toimintakulttuuri ja yhteistyö 

Hallinnon olennainen tuntomerkki on demokratia. Mitä suurempi ja moni-ilmeisempi 
seurakuntien yhteinen yksikkö on, sitä enemmän tarvitaan hyvää johtoryhmätyösken-
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telyä ja kykyä perustella seurakuntien toiminnan tarpeita ja erityislaatuisuutta. Paino-
pistettä on saatava siirtymään päätöksenteosta asioiden yhteiseen valmisteluun. On 
otettava vakavasti kirkkovaltuutetun kokemus siitä, ettei asioihin voi vaikuttaa, ”kun 
ne on niin valmiiksi pureskeltu”. Kirkkovaltuutetut ja muut luottamushenkilöt täytyy 
saada yhteistyössä työntekijöiden kanssa valmistelemaan päätöksiä. Kirkkovaltuus-
ton työn painopiste ei ole joulukuun kokous, vaan sitä edeltävä kevät, jolloin paino-
pisteitä ja arvoja määritellään. Kevään tilinpäätöskokouksesta tarvitaan välitön kon-
takti toimintasuunnitelman ja talousarvion valmisteluun. 

Johtoryhmällä tarkoitan tässä muutamien johtavien luottamushenkilöiden ja johta-
vien työntekijöiden ryhmää. Sen on oltava suppeampi kuin yhteinen kirkkoneuvosto, 
jonka valmisteluelimenä johtoryhmä toimii. Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaosta 
säädetään KL 11:7 ja KJ 10:8. Tämän mukaisesti esimerkiksi Heinäveden seurakunnalla 
olisi ilmeisesti 3 paikkaa yhteensä 51 hengen yhteisessä kirkkovaltuustossa ja esimer-
kiksi Joensuun seurakunnalla olisi 6 paikkaa. Laskelma on jäljempänä eri liitteessä. 

Olennaiset kysymykset menojen järkevässä hallinnassa ovat henkilöstö ja kiinteistöt. 
Molemmat ovat tällä hetkellä selvityksen piirissä olevissa seurakunnissa vielä hyvällä 
tasolla ja hallinnassa. Yhtä lailla on todettava, että säästöpaineet tulojen vähetessä 
kohdistuvat juuri näihin. Kulukuri edellyttää henkilöstölle tietoisuutta siitä, että hei-
dän työpaikkansa ei ole uhattuna mutta eläköitymisten myötä tarvitaan seurakuntien 
rajat ylittävää hyvää yhteistyötä. Kiinteistöjen osalta olennaista on kiinteistö- ja ra-
kennusalan ammattitaidon hyödyntäminen koko Joensuun seudun alueella. 

1. Muu yhteistyö 

Seurakunnat voivat sopia yhteistyöstä (KL 12). Ottaen huomioon, että seurakunnilla 
voi olla esimerkiksi yhteinen kirkkoherran virka, voidaan sanoa, että sopimus yhteis-
työstä voi koskea mitä tahansa seurakuntatyön tai kiinteistö-, hautausmaa- ja hallin-
totyön tekemistä. Yhteistyö ei rajaudu vain yhtymän seurakuntiin eikä yhteistyö ra-
jaudu myöskään vain seurakuntien väliseen yhteistyöhön. Yhteistyötä voi olla esim. 
kunnan, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Väliraportissa 4.4.2017 esittelin myös muita 
yhteistyön mahdollisuuksia, joita en nyt tässä enää toista.  

 

9. Taloudesta  

Ohessa on lukuja kirkon vuoden 2015 taloustilastosta: kirkollisveroprosentti, toimin-
takulut jäsentä kohti, kirkollisverokertymä jäsentä kohti ja seurakunnan jäsenmäärä. 
Seurakuntayhtymän taloustilasto on yksi yksikkö. 
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Srk/yhtymä Veroprosentti Toimintakulut 
jäsentä kohti 

Kirkollisvero-
kertymä jä-
sentä kohti 

Jäsenmäärä 

Joensuun srk-
yhtymä 

1,45 243 210  

Eno    4562 

Joensuu    15546 
Pielisensuu    12668 

Pyhäselkä    5921 
Rantakylä    10951 

Vaara-Karjala    3354 
Heinävesi 1,75 295 194 2792 

Kitee 1,7 249 209 10308 

(Rääkkylä) 1,85 295 194 - 
Kontiolahti 1,5 237 217 11494 

Liperi 1,6 216 211 9254 
Polvijärvi 1,65 196 184 3576 

Tohmajärvi 1,8 262 216 3563 

 

1. Yleisiä huomioita vuoden 2016 tilinpäätöksestä 

Kirkkohallituksen arvio oli, että verotulokertymä laskee vuonna 2016 vuoteen 2015 
verrattuna 3 prosenttia.   

Joensuun seurakuntayhtymässä toteutuma oli -2.5 prosenttia.  

Kiteellä kirkollisveron tuotto oli 1,75 M€. Tämä oli 77 900 euroa vähemmän kuin 
vuonna 2015. Vuoden 2017 alusta Kiteen kappeliseurakunnaksi liitetyn Rääkkylän 
henkilöverotulot olivat 310 314 euroa, mikä on 54 421 euroa vähemmän kuin vuonna 
2015.  

Kontiolahden seurakunnassa verotulot olivat vuoden 2016 tilinpäätöksessä 2,45 M€, 
joka on noin 34 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2015.  

Liperissä verotulojen vähennys noudatteli kirkon keskitasoa ollen 3,7 %.  

Polvijärvellä verotulot jäivät budjetoidusta 7 % alemmaksi. Henkilöverotulojen vähen-
nys oli 11 prosenttia.  

Tohmajärven seurakunnan budjetti laadittiin ylijäämäiseksi mutta tilinpäätöksestä 
tuli alijäämäinen. Vuonna 2015 henkilöverotulot olivat 786 714 euroa ja vuonna 2016 
ne olivat 725 324 euroa. 
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Heinävedellä veroprosenttia korotettiin vuonna 2015 ja se on nyt 1,85.  Verotulot ovat 
tasaisesti laskeneet. 

 

10. Havaintoja seurakuntien ja yhtymän toiminnasta  

Raportti perustuu havaintoihin ja keskusteluihin seurakuntalaisten, luottamushenki-
löiden ja työntekijöiden kanssa. Raportissa ei ole pyritty luomaan erityisesti strategiaa 
vaan tekemään toimenpide-ehdotuksia. 

1. Joensuun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 

Yhtymän hallinto 

Selvitystyön tärkein kysymys koskee toimintakulttuuria. Jo nykyiselläänkin tarvittai-
siin johtavien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden johtoryhmä, joka jaksaisi sään-
nöllisesti punnita asioita. Mahdollisen uuden yhtymän johdossa tämä on välttämä-
töntä. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyö toimintasuunnitelman ja ta-
lousarvion valmistelussa on myös saatava suosimaan perusteluja ja harkintaa. Tässä 
nykyisellä yhtymällä on hyviä perinteitä. Niitä jalostamalla päästään eteenpäin. Kirk-
kovaltuutetun rooli ei ole vain vahvistaa talousarvio vaan myös osallistua sen paino-
pisteiden harkintaan. 

Mihin vedetään raja seurakunnan työn ja yhtymän työn välillä? Sekä kiinteistö- että 
hautaustoimen työ tehdään pääasiassa seurakunnissa. Olisiko rahakin oltava seura-
kunnissa? Poikkeuksena tästä on Joensuun hautausmaa ja kappelit, jotka palvelevat 
yhä enemmän myös ympäristön seurakuntia. 

Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 

Yhteisen seurakuntatyön menot ovat olleet noin 1 M€ ja seurakuntien seurakunta-
kohtaisen seurakuntatyön talous on ollut kuudessa seurakunnassa yhteensä noin 5,8 
M€. Yhteinen seurakuntatyö on lähes 15 prosenttia seurakuntatyöstä. Summa on siis 
enemmän kuin esimerkiksi Pyhäselän seurakunnan seurakuntatyön osuus. 

Joensuun seudulla tarvitaan yhdestä paikasta johdettu seutukunnan yhteinen seura-
kunnallinen toiminta. Tämä on tärkeää neuvotteluissa maakunnan toimijoiden 
kanssa. Perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon, opiskelija- ja erityisnuorisotyön li-
säksi tarvitaan keskitetty ja ammattitaitoinen viestinnän ja it-alan osaaminen. Sosiaa-
linen media on entistä paremmin otettava yhdessä haltuun. 

Perinteisen median puolella tiedetään, että seurakuntalehdellä on lukijansa ja radiolla 
kuuntelijansa. On ihmisiä, jotka eivät osallistu mihinkään seurakunnan toimintaan 
mutta lukevat seurakunnan lehden sanasta sanaan. Seurakunnan työssä käytetään 
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nykyisin paljon tietotekniikkaa. Tulevaisuuden suunta on, että it-tekniikka tulee uu-
sien sukupolvien myötä entistä tärkeämmäksi osaksi seurakunnallista toimintaa ja 
tarvitsee asiantuntevan ja innostuneen tekijäjoukon Joensuun seudulla. 

2. Joensuun seurakuntayhtymän seurakunnat 

Eno 

Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa keskusteltaessa näkyy hyvin, että 
Enon seurakunta toimii, mutta Joensuuhun on pitkä matka. Selvityksen tekemisen ai-
kaan on ajoittunut seurakuntatalon kosteusongelmien havaitseminen ja korjaus. 
Enossa elää seurakunnan laajalla alueella perinteisen seurakuntaelämän arvostus. 
Keskusteluissa kävi hyvin selväksi myös tarve uudistua ja muuttua. 

Joensuu 

Kolmen kaupunkiseurakunnan yhteistyö täytyisi olla nykyistä tiiviimpää. Yhteydet 
kouluihin kertyvät Joensuun seurakunnalle samoin kuin hautaan siunaamisten paine 
omaa seurakuntaa laajemmalta alueelta. Joensuun seurakunnassa on kaksi seurakun-
tapiiriä, joiden yhteistyö on hyvä esimerkki seurakuntienkin väliselle yhteistyölle. 

Pielisensuu 

Työntekijöiden kokouksessa 8.3.2017 nousivat esille ennen muuta yhteistyön kehit-
täminen, seurakuntatyön laaja-alaisuuden ymmärtäminen ja esimiestyön pysyminen 
riittävän lähellä. Työntekijät totesivat leimautuvansa selkeästi omaan seurakun-
taansa. 

Pyhäselkä 

Niittylahti ja Reijola ovat Pyhäselän seurakunnan kasvavia lähiöitä. Seurakunnan alu-
eella Pyhäselässä on vankila, jossa hartauksia käyvät pitämässä myös muiden seura-
kuntien työntekijät. Yhteistyötä on Joensuun seurakuntayhtymän muiden seurakun-
tien kanssa. 

Rantakylä 

Rantakylän seurakunnan luottamushenkilöistä ja työntekijöistä välittyy varsin tasa-
painoinen ja rauhallinen kuva. Asiat ovat hallinnassa. 

Vaara-Karjala 

Tuupovaara ja Kiihtelysvaara ovat sopeutuneet elämään yhden seurakunnan aikaa. 
Työyhteisön ja luottamushenkilöiden yhteistyö tuntuu mutkattomalta. Joensuuta tar-
vitaan, mutta se on kaukana. 
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3. Ympärillä olevat seurakunnat 

Heinävesi 

Heinävesi on neuvotellut seurakuntaliitoksesta länsipuolella olevan Leppävirran seu-
rakunnan kanssa. Näyttää kuitenkin siltä, että niin kunta kuin seurakuntakin katsovat 
nyt idän suuntaan, Joensuun seutuun. Heinävedellä on tartuttu menojen hillitsemi-
seen ja tehty ratkaisuja mm. kahden työalan yhdistämiseen yhdelle henkilölle. 

Kitee 

Kiteen seurakunnassa on tapahtunut muutoksia. Kesälahdesta tuli Kiteen kappeliseu-
rakunta muutama vuosi sitten ja Rääkkylästä tuli Kiteen kappeliseurakunta vuoden 
2017 alusta. Kiteen seurakunnan jäsenmäärä on noin 10 600 eli Kitee kuuluu alueen 
suurten joukkoon. Kappeliseurakuntien mukaantulo asettaa paineita niistä tulevien 
kiinteistöjen hoitoon. 

Kontiolahti 

Kontiolahden väestöstä 40 prosenttia asuu Lehmossa. Väestö on Pohjois-Karjalan 
nuorinta, lapsiperheitä on paljon. Seurakunta on vireä ja hyvinvoipa. Talous on kun-
nossa mutta säästöpäätöksiä on jouduttu tekemään. Vakinaista henkilökuntaa on 27 
henkilöä. Henkilöstökulut ovat kontrollissa (verotulot noin 2,4 M€ ja henkilöstökulut 
noin 1,5 M€). 

Liperi 

Liperin neuvotteluissa tuli esille voimakkaita mielipiteitä sen puolesta, ettei Liperi tar-
vitse liittoutumisia toisten seurakuntien kanssa. Liperi pärjää hyvin omillaan. Tämä on 
tietenkin tällä hetkellä totta. Kun keskustelussa siirryttiin tarkastelemaan taloudellista 
kehitystä muutaman vuoden aikajänteellä, ruvettiin miettimään muitakin vaihtoeh-
toja. 

Polvijärvi 

Polvijärven seurakunnan luontevin yhteistyökumppani on Outokumpu. Outokummun 
kanssa on ollut mm. yhteistä leiritoimintaa. Oma Koronniemen leirikeskus on yöpy-
miskiellossa kosteusvaurioiden takia. Neuvottelussa kannettiin huolta siitä, miten 
seurakunta saa pidettyä jäsenensä yhteydessään. Kirkkorakennuksen maalaus odot-
taa ja on seurakunnalle taloudellisesti iso urakka. 

Tohmajärvi 

Työntekijöiden määrää on vähennetty 2000-luvulla. Täyttämättä on jätetty mm. Värt-
silän papin ja kanttorin tehtävä, Värtsilän ja Tikkalan suntioiden tehtävät, toisen nuo-
risotyönohjaajan sekä kolmannen lastenohjaajan tehtävät. Kirkko on remontoitu 
vuonna 2005. Värtsilän kirkko odottaa kunnostusta, Tohmajärven kirkon ulkomaalaus 
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tulee piakkoin ajankohtaiseksi ja Vanhan pappilan myynti on vireillä. Eri toimialoilla 
on yhteistyötä Kiteen ja Rääkkylän kanssa. Kuntapuolen luottamushenkilöillä on kui-
tenkin voimakas vastustus Kiteen ja Keski-Karjalan yhteistyöhön. 

 

11. Tiivistäen 

Ohjausryhmä ehdottaa nykyisen Joensuun seurakuntayhtymän perussäännön tarkis-
tamista. 

Uuden yhtymän nimi voisi olla Siun seurakuntayhtymä. Perussäännön idea on tarjota 
seurakunnille asianmukainen yhteistoiminnan alusta. Seurakuntien vastuulle ja ta-
lousarvioon jäisivät seurakuntien kiinteistöjen hoitokulut ja hautausmaiden kulut. Yh-
tymän tehtävänä olisi huolehtia asiantuntijapalveluista, työnjohdosta ja varsinaisista 
rakentamispalveluista. 

Joensuun hautausmaa palvelee koko seutukuntaa entistä enemmän krematorion 
kautta. Se vaikuttaa seurakunnan työntekijöiden työpaineisiin. Tätä asiaa olisi tarkas-
teltava yhdessä. 

Nykyinen yhtymän hallinto käsittelee tämän raportit ehdotukset ottaen huomioon 
seutukunnan seurakuntien edun. Samalla on mietittävä vastaus kysymykseen: Onko 
yhtymä valmis ottamaan vastaan muita ympäristön seurakuntia? 

Henkilöstön osalta ehdotan, että henkilöstö olisi pääsääntöisesti yhden työnantajan, 
seurakuntayhtymän, palveluksessa. Henkilöstörakenteen ratkaisut on voitava tehdä 
yhdessä. Tämä kaventaisi yksittäisen seurakunnan ratkaisuvaltaa, mutta takaisi alu-
eelle tasapuolisesti rekrytoidun työvoiman. Yksittäisen, pienen seurakunnan on erit-
täin vaikea päättää virkojen ja toimien vähentämisestä. Viesti henkilöstölle on, että 
uusi yhtymä ei uhkaa nykyisiä työsuhteita, mutta jokainen täyttämättä jäävä virka tai 
toimi edellyttää yhteistyötä mahdollisesti myös seurakunnan rajan yli. Henkilöstö on 
alueen seurakuntien yhteinen voimavara. 

Toimintakulttuurin uudistaminen on tärkein ja varmasti eniten työtä vaativa askel. 
Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyö on saatava uudelle tasolle. Yhteis-
työllä selvitään myös tiukkenevan talouden haasteista. 

Kysymys seurakunnille on tämä: tahdotteko neuvotella uuden yhtymän perustami-
sesta Joensuun seudun seurakuntien tueksi? Myönteinen vastaus päästää seurakun-
nan mukaan neuvotteluihin, joissa ovat mukana niin luottamushenkilöt kuin työnte-
kijätkin. Mahdollinen yhtymän perustaminen tapahtuisi neuvottelujen jälkeen. Yhty-
män perustaminen tapahtuu siten, että kirkkovaltuustot hyväksyvät seurakuntayhty-
män perussäännön ja seurakuntayhtymälle siirtyvästä omaisuudesta tehdyn luette-
lon. Tämän aika olisi vuoden 2018 puolivälissä. 
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Tulevaisuus näyttää talouden puolesta tarjoavan niukkuutta. Niukkenevien resurssien 
hallinta on paras hoitaa yhteisellä ja vakaalla pohjalla. Tässä ehdotuksessa seurakun-
tien rooli on suurempi kuin nykyisissä yhtymissä. Yhtymän tehtävä on taata seurakun-
tien toiminnalle vakaa ja tasapuolinen alusta. Joensuun seutu ansaitsee vireät ja toi-
mintakykyiset seurakunnat! 

 

 

www.siunseurakunta sivujen Infopankissa ovat luettavissa väliraportit ja ohjausryh-
män pöytäkirjat, puheenvuorot ja keskeisimmät uutiset selvitystyön varrelta. Välira-
porttien esittelemiä vaihtoehtoja ei tässä toimenpide-ehdotuksessa ole enää tois-
tettu. Hankkeella on myös oma Siun seurakunta Facebook-sivu. 

http://www.siunseurakunta/

