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Raportti 4.4.2017 Ohjausryhmälle 

Matti Perälä 

Yhteistyöhankkeen tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa luterilaisten seurakuntien elinvoimaa 
Pohjois-Karjalassa. Selvityksen on määrä valmistua toukokuussa 2017. Tämä on selvityksen 
väliraportti ohjausryhmän kokoukseen. 

Kun raportissa puhutaan seurakunnasta ja seurakuntayhtymästä, on syytä muistaa seuraavat 
lähtökohdat: 

Seurakunnan toimintaa ei hahmoteta organisaation rakenteesta vaan yhteisestä perustehtä-
västä käsin. Ensiarvoisen tärkeää on kirkon perustehtävän jatkuva korostaminen kaiken toi-
minnan ja päätöksenteon lähtökohtana ja oikeuttajana. 

Seurakuntayhtymää muodostettaessa seurakuntien lukumäärä ei vähene. Seurakuntayhtymä 
on palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on mahdollistaa seurakuntatyö seurakunnissa. Seura-
kuntayhtymässä voidaan hoitaa esimerkiksi talouteen, hallintoon, kiinteistö- ja hautaustoi-
meen, viestintään sekä henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. 

Selvitystyössä ei haeta uutta organisaatiota, vaan tehtävien järkevää järjestämistapaa. Seura-
kuntatyö suunnitellaan asiakaslähtöisesti, ei organisaatiolähtöisesti. 



1. JOHDANTO

”Tavoitteena olkoon tosiseikkoihin perustuva uskottava visio!” Tämä Piispa Jari Jolkkosen ohje on 

seurannut mukanani tässä selvitystehtävässä.  Samoin lääninrovasti Jukka Reinikaisen painava läh-

töajatus, että kysymys on seurakuntien tulevaisuuden ja toiminnan turvaamisesta. Tosiasiat on 

tunnustettava. Tarvitsemme rohkeutta kulkea vastuullisesti eteenpäin. Joensuun seutu viitoitta-

koon tietä. 

Seurakunnat ovat osallistuneet selvittelyyn vapaaehtoisesti. Ratkaisut ovat seurakuntien omissa 

käsissä. Vaihtoehtoja on runsaasti. Jokaiseen vaihtoehtoon sisältyy niin plussia kuin miinuksiakin. 

Etuja ja haittoja on arvioitava sekä tämänhetkisen rakenteen säilyttämisen että sen muuttumisen 

kannalta.   

Seurakunnat voivat jatkaa toimintaansa nykyisellään. Ne voivat sopia yhteistyöstä, esimerkiksi niin, 

että seurakunnilla on yhteisiä työntekijöitä/toimialoja, kuten vaikkapa kahden seurakunnan yhtei-

nen kirkkoherra, taloushallinto, kiinteistöjen hoito. Ne voivat sopia ison ja pienen seurakunnan lii-

toksesta esimerkiksi siten, että Polvijärvestä tulee Outokummun kappeli, Heinävedestä Liperin 

kappeli tai Tohmajärvestä Kiteen kappeli. On mahdollista harkita kaulusyhtymää siten, että nykyi-

sen yhtymän ulkopuolella olevat kuusi/kahdeksan seurakuntaa muodostavat oman yhtymän. Voi-

daan myös harkita ns. kevytyhtymää kahdentoista seurakunnan kanssa. Kysymys on siitä, miten 

arvioimme voivamme parhaiten hoitaa seurakuntaelämän edellytykset tulevaisuudessa. 

2. ETUJA JA HAITTOJA ERI VAIHTOEHDOISSA

Vaihtoehto a) 

Voimme jatkaa nykyisellään: yhtymä, jonka sisällä on kolme suurta ja kolme pientä seurakuntaa ja 

yhtymän ulkopuolella/ympärillä samoin kolme suurta ja kolme pientä seurakuntaa.   

+ Kukin seurakunta jatkaa omalla tutulla toimintatavallaan, jolloin säilyy konkreetti-

nen itsenäisyyden tuntu.

– Jos talous notkahtaa esimerkiksi viiden vuoden kuluessa 5-10 %, voi seurakunnan

toiminta osittain lamaantua.

Vaihtoehto b) 

Voimme tehdä seurakuntakohtaisesti kahdenvälisiä sopimuksia talouden tai kiinteistöjen hoidosta 

tai tiedottamisesta, yhteisistä viroista jne. Esimerkiksi yhteinen kirkkoherran virka kahdella seura-

kunnalla ja sopimus yhteisestä talouden ja kiinteistöjen hoidosta. 

+ Tuttu toimintatapa yhden seurakunnan yksikkönä.

– Yhteiset virat saattavat olla riittävä toimintatapa työntekijöiden määrän välttämät-

tömässä vähentämisessä. Kynnyksenä on kuitenkin uskaltautuminen uuteen kulttuu-

riin.



Vaihtoehto c) 

Voimme sopia kappeliseurakuntien muodostamisesta, jolloin iso ja pieni seurakunta muodostavat 

parin.  

+ Tuo helposti hahmotettavan yksikön ja vapauttaa kappeliseurakunnan kiinteistö- ja

taloudenhoitovastuusta.

– Vaikka kappeliseurakunnan toiminta on itsenäistä, tämä voidaan silti kokea seura-

kunnan itsenäisyyden menetyksenä.

Vaihtoehto d) 

Voimme perustaa uuden Joensuun seudun yhtymän, johon kuuluu kaksitoista seurakuntaa. 

+ Mahdollistaa kiinteistömenojen ja henkilöstömenojen hallinnan esimerkiksi niin,

että yhteiset kiinteistömenot eivät ylitä 20 % ja henkilöstömenot eivät ylitä 70 % ve-

rotuloista. Seurakuntatyö pysyy ykkösenä eli esimerkiksi noin 60 % osuudessa verotu-

loista.

– On voitava osoittaa, että hallinto ei kasva verrattuna yksittäiseen pieneen seura-

kuntaan. Seurakuntatasolla hallinto vähenee. Muutamalla luottamushenkilöllä eli

johtoryhmän jäsenellä hallinto selkeästi lisääntyy.

3. SEURAKUNTA ON SEKÄ USKONNOLLINEN YHTEISÖ ETTÄ TYÖPAIKKA

Tuttuus on olennaista seurakuntatyössä. Kynnys osallistua seurakunnan toimintaan madaltuu, kun 

seurakuntalainen kohtaa tuttuja kasvoja seurakuntatalolla, urkujen ääressä, haravan varressa tai 

traktorin istuimella. Seurakuntatyötä ei voi tehdä kaukotyönä tai piipahtelemalla siellä ja täällä. 

Seurakunta on yhteisö, jonka elämään ja toimintaan osallistutaan vapaaehtoisesti. Useimmille suo-

malaisille osallistuminen ei ole jatkuvaa vaan ajoittuu elämän käännekohtiin.  

Samaan aikaan seurakunta on myös työyhteisö, työpaikka. Työpaikassa pätevät työelämän yleiset 

sopimukset työajasta, palkkaneuvotteluista, työsuojelusta ja esimiehistä. Mahdollisia organisaa-

tiomuutoksia tehtäessä työnantajavelvoitteet kuuluvat selvitettäviin asioihin.  

Seurakunnan toiminta on laaja-alaista. Julkisuudessa keskustelu usein keskittyy pappeihin. Pappeja 

työntekijöistä on kirkossamme 2119 ja työntekijöitä yhteensä 18762 (KotimaaPro 032017). Tässä 

tilastossa työntekijät jaetaan kymmeneen ammattiryhmään. Nämä ovat työntekijöiden lukumää-

rän mukaisessa järjestyksessä suurimmasta pienimpään: hautausmaatyö, kiinteistö- ja kirkonpal-

velutyö, hallinto, lapsityö, seurakuntapapit, diakoniatyö, nuorisotyö, kirkkomuusikot, perheneu-

vonta ja sairaalasielunhoito. 

Seurakunnan elämän kannalta toimintayksikön itsenäisyys ja lähellä oleminen ovat A ja O. Työnte-

kijän kannalta olennaista ovat selkeä esimies-järjestelmä, työsuojelu ja työpaikkademokratia. Pe-

rusasia on silti: ilman hyvää tahtoa hyväkään organisaatio ei toimi. 



4. MILTÄ NEUVOTTELUT NÄYTTÄVÄT JOENSUUN NYKYISEN YHTYMÄN KANNALTA?

Miten perustella Joensuun yhtymän luottamushenkilöille, ettei yhtymä joudu ainoastaan maksa-

jaksi mahdollisten uusien seurakuntien liittyessä mukaan? Mitkä ovat yhtymän laajentamisen riskit 

ja hyödyt? 

Taloudellinen riski on veroäyrin hinta ja verokertymä. Jokainen nyt neuvotteluissa mukana oleva 

seurakunta joutuu tekemään kipeitä ratkaisuja. Otan esimerkin Tohmajärvestä. Verokertymä on 

noin 0,8 M€. Jos kertymä laskee 5 % esimerkiksi kolmessa vuodessa, on vähennys 40 000 euroa. 

Käytännössä tämä on enemmän kuin yhden henkilön vuosipalkka.  Vakinaisia työntekijöitä on 12. 

Mitä voi tehdä? 

Suuremmassa yksikössä vähennys voitaisiin tehdä niin, että kaksi virkaa puolitettaisiin ja työntekijä 

saisi toisen puolikkaan naapuriseurakunnasta. Sopimus yhteisestä viranhaltijasta olisi toki mahdol-

linen yksittäistenkin seurakuntien kesken.  Käytännössä seurakuntien rajat eivät ole helposti ylitet-

tävissä. Yhtymä tekee työstä yhteisemmän tuntuista. 

Vaikka Joensuussa nyt on yhtymä, ei johtamisen näkökulmasta kuitenkaan ole kysymys yhdestä 

yksiköstä. Sekä kiinteistöjen että henkilöstön osalta ovat nousseet esille samantapaiset kysymyk-

set. Yhteistä on se, että kiinteistöt ja henkilöstö ovat ne asiat, jotka kipeimmin kaipaavat huomiota 

uusia ratkaisuja tehtäessä.  

5. MITKÄ OVAT YHTYMÄN LAAJENTAMISEN EDUT NYKYISELLE YHTYMÄLLE?

Toiminnallisia etuja on hautaustoimelle. Selkeä kehityssuunta on, että tuhkaukset lisääntyvät. 

Tämä tarkoittaa, että ympäröivistä kunnista vainajia tuodaan yhä enemmän tuhkaukseen Joensuu-

hun. Tätä kautta syntyy myös painetta siunauksen sekä muistotilaisuuksien järjestämisestä Joen-

suun keskustassa. Asianmukainen työntekijä- ja tilaresurssien käyttö edellyttää Joensuun seudun 

yksikköä, jossa on mahdollista sopia työnjaosta nykyistä paremmin. 

Karjalaisen pääkirjoitus 20.2.2017 sopii soveltaen myös seurakuntiin:” Kuntapäättäjien on pystyt-

tävä avoimeen yhteistyöhön, koska siitä hyötyvät kaikki.” 

Toiminnallisesti kysymys on ensin siitä, että kukin seurakunta on kirkkonsa ympärillä, oman näköi-

sensä ja omalla tavallaan toimiva lähiyhteisö. Tiedotuksen ja seurakuntalaisten kirkon jäsenyy-

dessä pysymisen kannalta tarvitaan selkeästi Joensuun seudun oma yksikkö. Joensuun seudulle 

tarvitaan (edelleen ja nykyistä kattavammin) yhteinen seurakuntalehti sekä vireä, ammattitaitoi-

nen ja yhteinen sosiaalisen median ote. 

Tässä väliraportissa ei ole erityisesti keskitytty yhteiseen seurakuntatyöhön eikä väestörekisteriin. 

Yhteistä seurakuntatyötä ovat perheasian neuvottelukeskus (johtaja ja 4 perheneuvojaa), sairaala-

pastorit (2), kehitysvammaistyönpastori, erityisdiakoniatyöntekijä, oppilaitospastorit (2), erityis-

nuorisotyöntekijä ja viestintä (viestintäpäällikkö, tiedottaja, verkkotiedottaja). Yhteisiä työnteki-

jöitä tarvitaan. Työtä koordinoi tällä hetkellä yhteisen seurakuntatyön johtaja.  

Yhteisen keskusrekisterin perustaminen Pohjois-Karjalaan on vireillä. Perustaminen on tästä selvi-

tyksestä erillinen prosessi. Alustavasti on kaavailtu Joensuuta keskusrekisterin keskuspaikaksi 

(Kuopion ja Kajaanin lisäksi). Keskusrekisterin työtä johtaa yhteisen seurakuntatyön johtaja. 



Seurakuntayhtymän työtä johtaa hallintojohtaja ja omia työalojaan em. yhteisen seurakuntatyön 

johtaja sekä kiinteistöpäällikkö ja hautaustoimen päällikkö. 

6. TALOUS

Nykyisin yhtymässä arvioidaan, että verokertymä laskee vuodessa noin yhden prosentin vuosi-

vauhtia. Lasku johtuu sekä veroperustemuutoksista että kirkosta eroamisista. Kirkosta eroamisten 

vaikutus näkyy viiveellä. Suuri osa eroavista on nuoria, joiden tulotaso on vielä muuta palkansaaja-

väestöä alhaisempi. Eläkkeelle siirtyvien eläketaso puolestaan on vanhempaa eläkkeensaajaväes-

töä korkeampi, mikä myös tasoittaa kirkosta eroamisten vaikutusta.  

Joensuun seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion perusteissa todetaan: 

”Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset. 
Maan hallitus on esittänyt muutoksia muun muassa ansiotulojen verotukseen. Verokevennys eh-
dotetaan toteutettavaksi korottamalla työtulo-, tulonhankkimis-, perus- ja eläkevähennyksiä. 
Nämä kaikki vaikuttavat kirkollisveroon. Kirkollisverokertymää pienentävät myös palkansaajien 
työeläkemaksujen kasvu, joka lisää verovähennyksiä, ja julkisen sektorin lomarahojen leikkaus, 
joka alentaa ansiotuloja. Näiden muutosten vaikutus seurakuntatalouksien yhteenlaskettuun kir-
kollisveroon on noin 44 miljoonaa euroa. Tämän perusteella vuodeksi 2017 kirkollisvero alenisi 
noin viisi prosenttia vuoden 2015 ja noin kolme prosenttia vuoden 2016 kirkollisverotilityksistä.” 

Talouden hallinnan kannalta olennaista on voida käsitellä henkilöstöä yhtenä kokonaisuutena – 
olipa sitten kysymys nykyisestä yhtymästä tai laajemmasta yksiköstä. Jokainen seurakunta on sa-
mojen realiteettien edessä. Kysymys on siitä, onko asioita parempi ratkoa yksin vai yhdessä. Esi-
merkiksi pienen seurakunnan 1 M€ talousarviossa 1 % on 10 000 euron vähennys vuodessa eli esi-
merkiksi yhden viran puolittaminen tai neljässä vuodessa yhden viran jättäminen täyttämättä. Vas-
taavasti 10 M€ budjetissa 1 % on 100 000 euron eli useamman henkilön vähennys/vuosi. Isom-
massa yksikössä on periaatteessa mahdollista tehdä sijaisjärjestelyjä paremmin kuin pienessä yksi-
kössä. 

Henkilöstömenojen ohella kiinteistökulujen kasvu on vaikeasti hallittava menoerä. Nykyisessä seu-
rakuntayhtymässä yhtymä hoitaa ”kiinteistöjen ylläpito- ja rakentamispalvelut”. Yhtymä hoitaa 
myös ”kaluston ja irtaimiston hankinnan ja hoidon”.  

7. TYÖNJOHTO

Käytännössä asioiden hoito ei ole niin yksinkertaista kuin perussäännöstä (kopio liitteenä) voisi lu-
kea. Tässä puhun henkilöstöstä. Seurakuntayhtymän ja seurakuntien työhön tarvitaan entistä sel-
keämmät pelisäännöt henkilöstön tasavertaisen kohtelun turvaamiseksi. 
Nykyisessä yhtymässä kiinteistön hoitoa tekee kiinteistömestari ja yksi täysiaikainen kiinteistön-
hoitaja. Työssä ovat lisäksi seurakuntamestarit. Seurakuntamestarilla voi kuitenkin olla useita esi-
miehiä: kiinteistöpäällikkö, kirkkoherra, hautaustoimen päällikkö. Rajat kiinteistötoimen ja muun 
toiminnan välillä eivät aina ole arkijärjen mukaiset. Mm. kukat kuuluvat tällä hetkellä kiinteistötoi-
men menoihin.  



Miten kiinteistötoimen kuvaa voi selkiyttää? Voisiko kiinteistöjen hoito olla näillä 1-2 päätoimisella 
työntekijällä? Sitten kun seurakuntamestarit, vahtimestarit ja suntiot tekevät kiinteistönhoito-
työtä, heidän työpanoksensa tiliöitäisiin kiinteistönhoitotyöhön. 

Miten seurakuntien työyhteisöihin saadaan toteutumaan periaate, että kullakin työntekijällä on 
vain yksi työnjohtaja? Käytännössä seurakuntamestarin työ hajoaa ainakin kolmeen: varsinainen 
kiinteistönhoito (kiinteistötoimen päällikkö), jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten vahti-
mestarityö (kirkkoherra) ja hautajaisiin liittyvät tehtävät (hautaustoimen päällikkö). Olisiko esimie-
heksi määrättävä yksi näistä? Esimiesten pitäisi sitten sopia keskenään, milloin tehdään toisen työ-
alan työtä. 

Kiinteistönhallinta-järjestelmä on kirkkohallituksen edellyttämä tietopaketti seurakunnan kiinteis-
töistä. Joensuun yhtymällä on ns. Haahtelan järjestelmä. Kirkkohallitus on valinnut Haahtela-yh-
tiön järjestelmän toimittajaksi. Järjestelmän avulla voidaan laskea esimerkiksi korjausvelka kunkin 
kiinteistön kohdalta eli milloin on uusittava vesijohdot, katto, viemäröinti, sähköt jne.  

8. SEURAKUNNAT JA YHTYMÄ, HUOMIOITA NEUVOTTELUISTA

Heinävesi 

Seurakunta on neuvotellut yhteistyöstä ja mahdollisesta liitoksesta Leppävirran seurakunnan 

kanssa. Nyt katsotaan kuitenkin kunnassa ja mahdollisesti seurakunnassakin itään eli Pohjois-Kar-

jalan suuntaan. Seurakunnassa löytyy niin yhteistyön ja yhtymän kannattajia kuin sen vastustajia-

kin. Tällä hetkellä pärjäillään hyvinkin. 

Toimitilat: Heinäveden kirkko, kirkonkylän seurakuntakoti, Karvion seurakuntakoti. 

Hautausmaat: Petäjäharjun hautausmaa kirkonkylässä (päähautausmaa), Palokin ja Petruman hau-

tausmaat, Kirkastusvuoren hautausmaa (kirkon vieressä), Parkintauksen metsähautausmaa ja pää-

sankarihautausmaa kirkon vieressä. 

Kitee 

Tällä hetkellä seurakuntatyön osuus toimintamenoista on 50 %. Kesälahden seurakunta liittyi Ki-

teen kappeliseurakunnaksi kuntaliitoksen myötä muutama vuosi sitten. Liitos näyttää onnistuneen 

hyvin. Kuluvan vuoden alussa Kiteen seurakunta otti vastaan Rääkkylän kappeliseurakunnan. Myös 

tämä liitos näyttää hoidetun hyvin. 

Kiinteistöt: Heinoniemen kirkko, Hellaniemen leirikeskus, Isopappila, Kesälahden kirkko ja seura-

kuntasali, Kesälahden vanha pappila/virasto, Kiteen kivikirkko, Kiteen seurakuntakeskus, Kiteen 

siunauskappeli, hautausmaan toimisto/huoltorakennus, Kiteen kanttorila, Lepokankaan kappeli, 

Papinniemen leirikeskus, Romola, Valkeavaaran rukoushuone, Väärämäen kirkko ja Rääkkylän 

kirkko, Rääkkylän seurakuntatalo, kylän kappeli, Kankaan huoltorakennus, Niemisen kappeli. Kiin-

teistöjä on yhteensä 20. Kiinteistöjen + ja -. Useissa kiinteistöissä on kosteusongelmia. 



Hautausmaat: Heinoniemi, Ilmola, Kesälahti, Kiteen kirkkotarha, Lepokangas, Palomäki, Pyhäkan-

gas, Valkeavaara, Kesälahden Väärämäki sekä Rääkkylästä Kangas, kylän hautausmaa ja Nieminen. 

Yhteensä 12 hautausmaata. Hautausmaiden hoidon + ja -. Metsähautausmaille ei tehdä hoitosopi-

muksia. Pienimmillä on vain 1-2 hautausta/v. 

Kontiolahti 

Seurakuntatyön työalat etsivät säästöjä. Kontiolahti on kuitenkin taloutensa osalta hallinnassa, ve-

rotulot ovat toimintakuluja suuremmat (vuonna 2015 verotulot 2,7Me ja kulut 2,45Me). Kirkollis-

verotuloista henkilöstömenot olivat 61,1%. Kontiolahti tekee Joensuun kanssa yhteistyötä ja on 

liittynyt Joensuun seudun hankintatoimeen. 

Kiinteistöt: Kontiolahden seurakuntatalo (kirkkosali), Kontiolahden kirkko, Lehmon seurakuntakoti, 

Selkie-Mönnin kappeli, siunauskappeli, Hirvirannan leirikeskus, Ystävän kammari. 

Hautausmaat: sankarihautausmaa, vanha Kontiolahden hautausmaa, keskimmäinen hautausmaa, 

kappelihautausmaa, Selkie-Mönnin hautausmaa, Onttolan hautausmaa. 

Liperi 

Kaksijakoinen Liperi! Kiihkeitä kaikkea yhteenliittymistä vastustavia puheenvuoroja, niin luotta-

mushenkilöillä kuin työntekijöilläkin. Muutamat henkilöt korostivat neuvotteluissa voimakkaasti 

sitä, että muutosten myötä ”päätösvalta karkaa”. On myös maltillisia, uusia avauksia arvostavia 

puheenvuoroja. He korostavat, että mahdollisen talouden tiukkenemisen myötä päätösvalta myös 

itsenäisenä ollen jää niukaksi. Kumpikaan linja ei ole tämän neuvottelukierroksen tavoite. Tavoite 

on löytää uusi toimintakulttuuri päätöksentekoon riippumatta siitä, tehdäänkö organisaatiomuu-

toksia tai ei. 

Kiinteistöt: Liperin kirkko, Liperin kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto (pappila), Ylämyllyn seura-

kuntatalo, Viinijärven kirkko, Kuoringan leirikeskus, uuden hautausmaan hautausmaatoimisto, 

huoltotilat ja vainajien säilytystila. 

Hautausmaat: vanha hautausmaa Liperin kirkon vieressä, keskimmäinen metsähautausmaa, uusi 

maa eli Tuonen lehto, Viinijärven hautausmaa, jossa sankarihautausmaa ja uurna-alue. 

Polvijärvi 

Luontevin yhteistyökumppani on Outokumpu, joka ei ole mukana yhteistyöneuvotteluissa. 

Kiinteistöt: Polvijärven kirkko, Koron pirttikirkko, pieni seurakuntatalo, iso seurakuntatalo, pappila 

(toimistotilat, työhuoneet), Koronniemen leirikeskus, Rauhanmajan kappeli. Kiinteistökohteista 

keskusteltiin esimerkiksi kirkon maalauksesta, joka on sekä välttämätön että iso hanke. Leirikes-

kuksessa ei kosteusongelmien vuoksi voi yöpyä. Ison seurakuntatalon vieressä on vanha seurakun-

tatalo, joka on nykyisen toiminnan kannalta tarpeeton. 

Hautausmaat: Rauhanmajan kappeli ja hautausmaa. 



Tohmajärvi 

Tohmajärven seurakunnalla ei ole velkaa, mutta on kattamatonta alijäämää noin 1/3 vuosibudjetin 

verran eli vajaa 300 000 euroa. 

Kiinteistöt: Tohmajärven kirkko, vanha pappila, Kemien seurakuntatalo (kirkko), Värtsilän kirkko, 

Tikkalan siunauskappeli. 

Hautausmaat: kirkkomaa ja sankarihautausmaa (kirkon vieressä ), vanha hautausmaa (Lepomaa), 

Värtsilän Leminrinteen hautausmaa (jossa myös tunnustuksettomien hauta-alue), Kaustajärven 

Kalmiston hautausmaa, Onkamon hautausmaa Tikkalassa. 

Seurakuntayhtymä 

Seurakuntayhtymä pyrkii hoitamaan seurakuntien kokonaisuutta. Toimivaltarajat eivät kuitenkaan 
ole selkeät eivätkä yhteistyötä suosivat sen paremmin henkilöstön kuin kiinteistöjenhuoltotyön 
osaltakaan. Painopisteet ovat kohdallaan (vuoden 2016 TA) 

Yleishallinto 1,17 Me 11,2 % 
Seurakunnallinen toiminta 6,5 Me 62,4 % 
Hautatoimi 0,615 Me  5,9 % 
Kiinteistötoimi 2,13 Me 20,4 % 
________________________________________________ 

10,415 Me  100 % 

Kirkollisvero on 1,45 % ja valtionrahoituksen osuus 1,45 M€. Talouteen vaikuttavia yleisiä tekijöitä 
ovat mm. työnantajan eläkemaksu 24 % ja kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahasto-
maksu 4 %.  

Seurakuntayhtymässä ei ole säännöllistä johtoryhmätyöskentelyä. Johtoryhmäksi kutsutaan kirk-
koherrojen kokousta, jossa mukana ovat hallintojohtaja ja työalapäälliköt. Tarvittaisiin säännölli-
sesti kokoontuva johtoryhmä, jossa ovat luottamushenkilöpuheenjohtajat ja johtavat viranhaltijat. 
Ongelma on myös, ettei hallintojohtajalla ole sijaista. Johtavien viranhaltijoiden tehtävissä ei juuri 
jää aikaa työn ja toimintakulttuurin kehittämiselle.  

Pyhäselän seurakunta heijastelee Joensuun alueen tuntoja. Seurakunnan nimi on Pyhäselkä. Kirkko 
on Hammaslahdessa. Laajenevia ja vilkkaita asuinalueita ovat Niittylahti ja Reijola. Kirkko ei Py-
häselässä eikä muuallakaan aina ole keskellä kylää. Luontevin yhteistyökumppani Pyhäselälle näyt-
tää olevan Pielisensuun seurakunta. Yhteistyötä muihin seurakuntiin on myös vankilan tiimoilta, 
hartauksia käydään pitämässä yhtymää laajemmalta alueelta. 



9. TALOUSVERTAILUA SELVITYKSESSÄ MUKANA OLEVISTA SEURAKUNNISTA 
 
Seurakunta Jäseniä Vuosikate /j Rahavarat/p  % Lainaa/j 
 
Heinävesi   2874 18  72 1,75 45 
Kitee 10602  3 168 1,70 34 
Kontiolahti 11494  1  84 1,50  0 
Liperi  9330 10 150 1,60  0 
Polvijärvi  3633 20 191 1,65  0 
Tohmajärvi  3639  9 126 1,80  0 
 ____   
 41572 
Jns srky  52745 24 215 1,45  0  
   
Väestö: 
Pohjois-Karjalan väestöennuste kunnittain 2015 -2040, yhteenvetona voi todeta, että 
Joensuun seutu kasvaa, Pielisen Karjala ja Keski-Karjala laskevat.  Joensuun seutu on vetovoimate-
kijä. 
 
Työllisyys: 
Työttömien osuus työvoimasta Pohjois-Karjala 18,0 %. Eniten työttömiä Ilomantsi 21,1 ja Lieksa 
20,3, keskiverto Joensuu 18,9, alin Liperi 13,9 ja Kontiolahti 12,6. Joensuun seutu on Pohjois-Karja-
lan keskiarvojen tasolla. 
 
Seurakuntien verotulot koko kirkossa: 

Kun katsotaan seurakuntien verotuloja euroa/jäsen seurakuntien koon mukaan vuosina 2012-2015 
parhaiten menestyivät pienet alle 2000 jäsenen ja suuret yli 10.000 jäsenen seurakunnat. 2000-
10.000 jäsenen seurakunnat saivat verotuloja hiukan vähemmän, noin 250 e/jäsen. 
 
Seurakunnan vuosikate euroa/jäsen seurakunnan koon mukaan 
Paras yli 100.000 48 e/j 
Alle 2000 21 e/j 
Koko kirkko ka 33 e/j 
 
Tilikauden tulos euroa/jäsen  
Koko kirkko n. 14 e/j 
Paras yli 100000 jäsentä 22 e/j ja alle 2000 jäsentä 14 e/j, muut seurakuntakoot vähemmän. 
 
Kirkon tulot vähenevät: 

Vuonna 2016 kirkollisveroja tilitettiin 890,1 M€:a. Määrä väheni 15,8 miljoonalla eurolla (−1,8 %). 

Seurakuntatalouksia oli 285. Kirkollisverot vähenivät 228 seurakuntataloudella (80 % srk-talouk-

sista) ja kasvoivat 57:llä. Kirkollisverotulot alenivat yli viisi prosenttia 83 seurakuntataloudella ja 

enimmillään vähenemä oli 18 prosenttia. Vuodeksi 2016 kirkollisveroprosenttia korotti 18 seura-

kuntataloutta, joista neljällä kirkollisveron määrä ei kuitenkaan kasvanut.   

  



10. ALUEELLISTEN KESKUSREKISTERIEN MUODOSTAMINEN 
”Kirjuri-jäsenrekisterissä seurakuntien jäsentiedot muodostavat yhden yhteisen tietokannan. Tois-
taiseksi Kirkkohallitus on maksanut kaikki jäsenrekisterin rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvat 
kustannukset. 
Kirkkohallituksen vastuulla on jäsentiedon ylläpitoon liittyvät sisällölliset kysymykset, rekisteritoi-
mintojen yhtenäisyys, käyttäjien koulutus, ohjeiden laatiminen ja käytön tuki sekä huolehtiminen 
jäsenrekisterin yleisestä toimivuudesta, tietohallinnosta ja tietoturvallisuudesta siltä osin, kun vas-
tuu ei ole tietojärjestelmän käyttäjillä.  
Kirkkohallituksen kasvaneella roolilla on merkitystä myös siten, että seurakuntien toimintatavat 
jäsentiedon ylläpitämiseen liittyvissä kysymyksissä voidaan saada paremmin vastaamaan lain ja 
ohjeiden mukaista käytäntöä. Tavoitteena on saada toimintatavat myös keskenään yhdenmukai-
siksi. Vanhojen kirkonkirjojen digitointiprosessi ja tietojen tallentaminen järjestelmään sekä digi-
toitujen tietojen tarkistus jatkunee vielä ainakin vuoteen 2017 saakka.”(Sakasti) 
 

 

11. ETEENPÄIN! 

Toimintakulttuurin uudistaminen 

Neuvottelukierroksella on käynyt ilmeiseksi, että keskustelu tulevaisuudesta, pohdinta seurakun-

tien tehtävästä ja työn edellytyksistä kiinnostaa vain rajallista joukkoa luottamushenkilöistä ja 

työntekijöistä. Kokeiluja valtuuston koulutuspäivistä ja seminaareista toki on ollut useimmissa seu-

rakunnissa ja yhtymän hallinnossa. Kysymys on kuitenkin siitä, että luottamushenkilöiden työn pai-

nopiste on saatava talousarvion ja toimintasuunnitelmien valmisteluun yhteistyössä työntekijöi-

den kanssa. 

Vaikuttamisen paikka on kevään ja alkusyksyn neuvotteluissa seuraavan vuoden toimintaa ja ta-

loutta varten. Viralliset kokouspäätökset ovat sitten loppuhuipennus. Olisiko valmistelevat ko-

koontumiset nimettävä kokouksiksi, joista maksetaan kokouspalkkio? 

Toimintakulttuurin muuttaminen on välttämätöntä, tehtiinpä sitten organisaatiomuutoksia tai ei. 

Seurakuntien toimintaedellytykset eivät toteudu, ellei pystytä tekemään nykyistä huomattavasti 

pitkäjänteisempiä, eteenpäin katsovia ratkaisuja yhdessä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden 

kanssa. 

Yhteisyyden lisäksi on huomattava, että seurakuntien itsenäinen toiminta on arvo sinänsä. 

 

Perussääntö 

Tässä vaiheessa on hyödyllistä keskustella perussäännöstä, vaikkei uutta yhtymää perustettaisi-

kaan. Perussääntö kertoo sen, mitä seurakunnat tekevät itsenäisesti ja missä tehdään yhteistyötä.  

Keskeisimmät hallintaan saatettavat alueet ovat kiinteistö- ja henkilöstömenot. Olisiko seurakun-

nilla yhteistä tahtoa ratkaista nämä ongelmat yhdessä kiinteistöjen ja henkilöstön yksikössä? 

Liitteenä ohessa on Joensuun nykyisen yhtymän perussääntö. Vertailun vuoksi totean, että esimer-

kiksi Ylä-Savon seurakuntayhtymän perussääntö ei sisällä seurakuntatyön yhteisiä tehtäviä. Seura-

kunnat hoitavat seurakuntatyön seurakuntakohtaisesti. Yhteisesti hoidettuja ovat vain koulutustoi-

minta ja työkyvyn ylläpitämiseen liittyvät toiminnat.   



Liite 1. 

 

JOENSUUN EVANKELIS-LUTERILAISEN SEURAKUNTAYHTYMÄN 

PERUSSÄÄNTÖ 

1 § Seurakuntayhtymän seurakunnat, nimi ja kotipaikka 

Joensuun kaupungin alueella olevat Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän, Rantakylän ja 

Vaara-Karjalan seurakunnat muodostavat kirkkolain 11 luvun 1 §:ssä tarkoitetun seurakuntayhty-

män. 

Seurakuntayhtymän nimi on Joensuun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä ja sen kotipaikka 

on Joensuun kaupunki. 

 

2 § Seurakuntayhtymän ja seurakuntien tehtävät 

Seurakuntayhtymä hoitaa sille kirkkolain 11 luvun 2§:n 1-2 ja 4 momentissa 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. 

Lisäksi seurakuntayhtymä hoitaa yhteistyössä seurakuntien kanssa seuraavat seurakunnalliseen 

toimintaan liittyvät tehtävät ja työmuodot 

- viestintäpalvelut 

- perheasiain neuvottelukeskuksen toiminnan 

- sairaalasielunhoidon 

- kehitysvammaistyön 

- palvelevan puhelimen toiminnan 

- erityisdiakonian 

- oppilaitostyön 

- erityisnuorisotyön. 

Seurakunnat vastaavat muilta osin KL 4:1 §:n mukaisista seurakunnan tehtävistä yhteistyössä tois-

tensa ja muiden tahojen kanssa. 



3 § Omaisuus ja velvoitteet 

Seurakuntien omaisuus kuuluu seurakuntayhtymälle, joka myös vastaa veloista ja muista si-

toumuksista. 

Seurakuntayhtymään 1.1.2009 liittyvien Enon ja Pyhäselän seurakuntien kiinteästä omaisuudesta 

on laadittu luettelo, joka toimii kirkkolain 11 luvun 3§:n mukaisena siirtyvän omaisuuden saantokir-

jana. 

Seurakunnalle lahjoituksin tai testamentilla annettu taikka sen näillä varoilla hankkima omaisuus on 

kuitenkin seurakunnan omistuksessa ja hallinnassa. 

 

4 § Seurakuntaneuvostojen päätösvalta 

Seurakuntaneuvostot 

- päättävät seurakuntayhtymän toimintasuunnitelmaan ja toimintakertomukseen liitettävistä 

seurakunnan toimintasuunnitelmasta ja -kertomuksesta; 

- hyväksyvät seurakunnan talousarvion yhteisen kirkkoneuvoston päättämän talousarviokehyksen 

puitteissa ja jättävät sen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi; 

- päättävät talousarvionsa puitteissa määräaikaisten seurakuntatyön virkojen perustamisesta 

ja lakkauttamisesta; 

- päättävät, ellei asia kirkkojärjestyksen mukaan kuulu tuomiokapitulille, viranhaltijoittensa 

ja työsuhteittensa osalta seuraavista henkilöstöasioista: 

- virka- ja työsuhteen syntyminen ja lakkaaminen 

- loman ja virkavapauden myöntäminen 

- henkilöstökoulutus 

- viranhaltijan tai työntekijän velvollisuudet ja työn johtaminen 

- oikeus sivutoimeen 

- kurinpitomenettely. 

Tämä perussääntö tulee voimaan 1.1.2009 ja sillä kumotaan yhteisen kirkkovaltuuston 

24.5.2004 hyväksymä perussääntö. 


