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Yhteenveto Pohjois-Karjalan seurakuntien yhteistyöselvityksestä, joulukuu 2016 Matti Perälä 

Seurakunnan itsenäisyys ja yhteistyö toisten kanssa 

 

Toimintakulttuuria uudistamaan  

Heinävedellä seurakuntalaiset kysyivät: Kuuluuko meidän äänemme, jos liitymme Pohjois-Karjalan 

seurakuntien kanssa yhteen? Vastaukseni oli yksiselitteinen: Ei kuulu, jos ajatellaan teidän lukumääräistä 

osuuttanne ison seurakuntaryhmän hallinnossa. Toimintakulttuuri on saatava muuttumaan, yhteistyötä ei 

ratkaista hallinnoimalla.  

Luottamushenkilöt on valittu päättämään asioista. Jos päätökset tehdään vain nojaten enemmistön valtaa, 

jäävät syrjäiset seudut tappiolle. Demokratia on enemmistön valtaa. Demokratiaa on kuitenkin myös 

pyrkimys oikeudenmukaisuuteen ja kohtuullisuuteen. Siihen voi kuulua myös harkinta, valmistelu ja 

järkiperusteiden etsintä.  

Useiden luottamushenkilöiden kanssa keskustelimme siitä, miten saisimme luotua hyvän 

valmistelukäytännön. Olen tavannut useita kirkkovaltuutettuja, jotka purnaavat: eihän valtuuston 

kokouksessa voi enää vaikuttaa, kun asiat ovat jo niin valmiiksi pureskeltuja. Uuteen toimintakulttuuriin 

kuuluu, että luottamushenkilöt ja työntekijät oppivat paremmin ja ajoissa neuvottelemaan ja 

keskustelemaan. Päätökset tulevat sitten yhdessä käydyn prosessin sinetiksi. 

Pitää motivoitua ja päästä mukaan pureskelemaan!  

Tosiseikat ja tulevaisuus 

Liperissä ja Kontiolahdella jotkut luottamushenkilöt ja työntekijät sanoivat selkokielellä: meidän 

seurakuntamme talous on kunnossa. ”Meidän ei tarvitse liittyä mihinkään.” Juuri näin. Tämä on tilanne nyt. 

Kirkkolaiva kääntyy kuitenkin hitaasti. Kaikki arviot tulevasta viittaavat siihen, että seurakunnan toimintaan 

käytettävissä olevat varat vähenevät. Arvioiden erot koskevat vain sitä, mikä on todennäköisin vähenemä. 

Vuositasolla prosentin tai kahden pudotus seurakunnan tuloissa ei ole vielä paljon. Kymmenessä vuodessa 

se on paljon. Paine kohdistuu erityisesti kahteen seikkaan: kiinteistö- ja henkilöstökuluihin. Seurakuntien 

kiinteistökulut ovat noin 20% vuosimenoista. Yhdessä kiinteistöt, hautausmaiden hoito ja hallintoa vievät 

puolet käytettävissä olevista varoista. Seurakunnan olemassaolon idea alkaa hämärtyä, jos varsinaiseen 

seurakunnalliseen toimintaan jää alle puolet seurakunnan jäsenten maksamista kirkollisveroista. 

Verotuloista henkilöstön palkkakulujen osuus on 60-70 prosenttia.  On selvää, että toimintaan on jäätävä 

muutakin kuin palkkakuluja. Lukumääräisesti suurimmat seurakuntien työntekijäryhmät ovat hautausmaa-. 

kiinteistö-, vahtimestari- ja hallintotyöntekijät. Seurakunnallisen toiminnan työntekijäryhmistä 

lukumääräisesti suurin ryhmä ovat lastenohjaajat.   

Tulevaisuuteen ei voida mennä juustohöyläperiaatteella eli vähentämällä vähän kaikkea. Jos kaikki 

työntekijät osa-aikaistetaan alkaa myös innostumisen ilmapiiri vähetä. Seurakuntien palveluksesta jää 

lähivuosina eläkkeelle sen verran, ettei irtisanomisia tarvita. Päätösten teko on kuitenkin aloitettava heti. 

Avain ovat seurakuntien henkilöstön yhteistyö ja valmius avoimeen keskusteluun tehtävistä. 

Varautuminen on viisautta 

Pohjois-Karjalan seurakuntien yhteistyöselvityksen tavoite on ylläpitää ja vahvistaa luterilaisten 

seurakuntien elinvoimaa.  Yritämme löytää ratkaisut, joilla seurakuntien toiminta turvataan 

lähivuosikymmenen aikana.  
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Ketä varten seurakunta on? Miksi seurakunta toimii ja kenen parissa? Miten kirkon julkisuus vaikuttaa 

paikallisen seurakunnan toimintaan? 

Seurakunta ovat kaikki ne ihmiset, jotka seurakuntaan eli kirkkoon kuuluvat. Seurakunta ei ole vain sen 

toimintaan arkisin osallistuvien toimeliaiden ihmisten joukko. He ovat arvokas ydinjoukko mutta he eivät 

ole koko seurakunta. Oikeastaan kuva on vieläkin laajempi. Esimerkiksi lähimmäisen auttamistyössä ei 

kysytä seurakunnan jäsenyyttä. Apua annetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Samoin on laita lasten 

ja nuorten kerhoissa. Kirkon ovellakaan ei kysytä jäsenkorttia. 

Monessa seurakunnassa on todettu, että tällä hetkellä ei ole tarvetta uusiin ratkaisuihin. Seurakunnan 

toiminta on turvattua. Kuitenkin myös näissä hyvinvoivissa seurakunnassa nähdään tulevaisuuteen 

varautumisen välttämättömyys.  

Selvittelyn tarpeeseen vaikuttavat kaikkialla samat yleiset tekijät. Verotulot laskevat, vaikka yksikään 

ihminen ei eroaisi kirkosta. Tulojen pudotus johtuu verotusperusteiden muutoksista. Seurakunnan 

jäsenyyttä puolestaan heiluttelevat julkisuuden kärjekkäät mielipiteet. Kirkosta eroava ei tavallisesti 

juurikaan tunne oman seurakuntansa toimintaa, jonka hän kirkosta erotessaan jättää.  

Seurakunnilla on myös tiedotuksellinen haaste. On saatava paremmin näkyviin se, mitä käytännössä 

teemme. Lasten ja nuorten ja apua tarvitsevien lähimmäisten parissa toimiminen, hautaan siunaamiset, 

kasteet, jumalanpalvelukset, kirkkomusiikki ja laulu, kirkkorakennusten ja hautausmaiden ylläpito – nämä 

kaikki ovat arvokasta toimintaa.  

Otetaan asiat hallintaan 

Kiinteistömenot ovat noin viidennes seurakuntien taloudesta. Vaikka kiinteistöjen suhteen ei tehtäisi 

mitään erityistä menot kasvavat hintatason myötä. Samaan tapaan myös henkilöstökulut vähitellen 

kasvavat, vaikkei tehtäisi mitään uusia päätöksiä.  

Tämä selvitys tehdään, koska on tärkeä yhdessä löytää keinot kiinteistö- ja henkilöstömenojen hallintaan. 

Seurakunnat tarvitsevat asiantuntevaa kiinteistöalan asiantuntemusta. Tarvitsemme parin vuosikymmenen 

suunnitelmaa siitä, miten mitäkin kiinteistöä hoidetaan. Myynti tai kiinteistöjen purkaminen eivät näytä 

tuovan helpotusta kulujen kasvuun.  

Tämä selvitys tehdään, koska on tarpeen löytää seurakunnalliseen toimintaan yhteistyön mukanaan tuoma 

energia. Ryhmädynamiikassa toteutuva periaate on, että kokonaisuus on enemmän kuin osasten summa 

Sitoudutaan tulevaisuuden seurakuntaan 

Seurakunnan jäsen tarvitsee vakauden: seurakunnan olemassaoloon ja toimintaan voi luottaa. 

Luottamustehtäviin valituilla on päätöksen tekemisen vastuu. Yhteistyöselvityksessä puhutaan kuitenkin 

pidemmästä ajanjaksosta kuin luottamushenkilön neljän vuoden toimintakausi on. Tarvitaan siis 

sitoutumista tulevaisuuden seurakuntaan. 

Työntekijät tarvitsevat samalla tavoin vakauden ja luottamuksen ilmapiiriä. Jos talouden uhkatekijöihin 

varaudutaan heti, ei irtisanominen uhkaa ketään. Uusia työntekijöitä todennäköisesti tulee entistä 

vähemmän. Yhteistyö on avainsana. 

Seurakunnissa on henkilöstön työpaikkojen eteen tehty monenlaisia ratkaisuja. Esimerkiksi Heinävedellä on 

yhdistetty talouspäällikön ja diakonian virka, Polvijärvellä taas lastenohjaajan ja kanslistin toimi. 

Tavoitteena on, että koko alueen henkilöstöä, toimenkuvia ja tehtävänjakoa voidaan tarkastella ja 

päätöksiä tehdä yhtenä kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa tarvittaessa valmiutta tehdä oman alansa työtä 

nykyistä seurakuntaa laajemmalla alueella. 
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Seurakuntien itsenäisyys ja yhteistyö ovat tulevaisuuden avaimet. Seurakunnilla on vastuu toiminnastaan ja 

sen edellytyksistä. Kevään 2017 selvittelykierroksella keskustelemme sekä yhteistyösopimuksista että 

mahdollisuuksista kevyen seurakuntayhtymän perustamiseen. Tämä tarkoittaisi seurakuntien toiminnallista 

itsenäisyyttä niin seurakuntatyössä kuin kiinteistöjen ja hautausmaiden hoidossakin. Yhtymä tarjoaisi 

seurakunnille niiden sopimalla tavalla asiantuntija- ja yhteistyöpalvelut.  

Selvitys ja toimenpide-ehdotus valmistuvat toukokuun loppuun mennessä. Sen jälkeen seurakuntien 

edustajista koottu ohjausryhmä päättää jatkotoimista. 

Kevät 2017 

Joensuun seudulla on erilaisia ja erilaisissa tilanteissa toimivia evankelis-luterilaisia seurakuntia. Mukana 

selvityksessä on kuusi nykyisen Joensuun seurakuntayhtymän seurakuntaa.  

Joensuu, Pielisensuu ja Rantakylä ovat selkeitä kaupunkiseurakuntia, Vaara-Karjala, Pyhäselkä ja Eno taas 

ovat maalaisseurakuntia. Näiden kolmen maalaisseurakunnan jäsenmäärä on yhteensä samaa 

suuruusluokkaa kuin yksistään Joensuun seurakunta. Näiden kolmen kaupunkiseurakunnan kokoluokkaan 

kuuluvat myös Kitee ja Kontiolahti. 

Syksyn kuulemiskierroksella Joensuun kolmen suuren seurakunnan tilanne jäi hieman arvoitukseksi. 

Kirkkoherrat järjestivät seurakuntaneuvostoille yhteisen tilaisuuden. Järjestely kuvastanee näiden kolmen 

seurakunnan yhteisiä intressejä. Vaara-Karjalan, Pyhäselän ja Enon seurakuntien tilanne 

seurakuntayhtymässä vaikuttaa kuitenkin vakaalta.  

Edellä on mainittu Liperin ja Kontiolahden seurakuntien tällä hetkellä hyvä taloudellinen ja toiminnallinen 

tilanne. Niissäkin nähdään silti tulevaisuuteen varautumisen arvo. Polvijärven ja Tohmajärven tilanteet ovat 

heikommat. Seurakuntatyön osuutta syövät kiinteistökulut eikä alijäämän kattaminen näytä onnistuvan. 

Velkaa ei kuitenkaan ole. 

Selvityksen ulkopuolella on tällä hetkellä kaksi merkittävää naapuriseurakuntaa: Ilomantsi ja Outokumpu. 

Myöskään Juuka ei ole tässä vaiheessa mukana. Kitee on Kesälahden ja vuoden vaihteessa toteutuvan 

Rääkkylän liitoksen takia elänyt muutoksen vaiheita jo ilman tätä selvitystäkin. Kiteellä ovat kuitenkin sekä 

luottamushenkilöiden että työntekijöiden asenteet avoimia ja asiallisia myös laajempaan Pohjois-Karjalan 

seurakuntien yhteistyöhön.  

Pyrin kiertämään keväällä ainakin kaikissa mukana olevissa seurakunnissa ja tapaamaan luottamushenkilöt 

ja työntekijät. Varaudun myös olemaan läsnä mahdollisissa seurakuntalaisten illoissa.  

Joulukuussa 2016 selvitin Kuopion ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituleissa näiden neuvottelujen 

kulkua ja jatkotoimenpiteitä. Seurakunta- ja yhtymäneuvottelujen lisäksi keväällä 2017 on selvitettävä 

säädösten ja hallinnollisten toimenpiteiden yksityiskohtia. Mahdollisessa uuden yhtymän tai 

yhteistyösopimusten prosessissa on otettava huomioon, että Joensuussa on jo seurakuntayhtymä. Onko 

kysymys sen kehittämisestä yhtymätasolla vai yhtymään liittyvin muiden seurakuntien yhteistyösopimuksin 

jää nähtäväksi. 

HYVÄN TAVOITTEEN ETEEN KANNATTAA PONNISTELLA 

Pohjois-Karjalan seurakuntien yhteistyöselvityksen tavoite on ylläpitää ja vahvistaa luterilaisten 

seurakuntien elinvoimaa.  Yritämme löytää ratkaisut, joilla seurakuntien toiminta turvataan 

lähivuosikymmenen aikana.  

  


