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1. Tilannekatsaus 

1.1 Tukipalvelut työryhmä 

 

Pääneuvottelija Sami Lahtiluoma esitteli hautaustoimen kyselyn tuloksia. Vuonna 2017 

Siun seurakunta –hankkeessa mukana olevissa 13 seurakunnassa oli 1429 hautausta 

(vuonna 2016: 1364). Hautausmaita seurakunnilla on yhteensä 45 (nurmihautausmaiden 

koko 66,7 hehtaaria, metsähautausmaita 28,7 hehtaaria). 

 

Kyselyn mukaan seurakunnat arvioivat hautausmaiden riittävyyden hyväksi seuraavien 

10 vuoden aikana. Hankkeessa mukana olevien seurakuntien hautaustoimen henkilöstö 

on yhteensä 24,5 henkilötyövuotta.  

 

Mahdollinen seurakuntien yhdistyminen seurakuntayhtymään vaatisi hautaustoimen 

käytäntöjen yhtenäistämistä. Yhtenäistämistä tarvitaan muun muassa hautojen hallinta-

ajoissa ja kuulutusmenetelmissä, käytetyissä ohjelmistoissa sekä sähköisissä kartoissa. 

 

Tukipalvelut -työryhmä on selvittänyt myös keskusrekisterin toimintaa 

seurakuntayhtymässä. Joensuun seurakuntayhtymään perustettiin keskusrekisteri v. 

1983. Nykyisin keskusreksiteriin kuuluu kuusi seurakuntaa, joiden jäsenmäärä on 53 000. 

Keskusrekisteritoiminnassa on käytössä keskitetty malli eli kirkonkirjojen pito on 



keskitetty Joensuun seurakuntakeskukseen. Nykyisellä määrällä keskusrekisterin 

pyörittäminen maksaa n. 130 000 euroa vuodessa. 

 

Johtopäätös:  

Tukipalvelut työryhmä totesi johtopäätöksenään, että yhtymä toisi etuina 

hautaustoimeen ammattimaisuutta ja toimintavarmuutta, lisäksi liikkuvan 

haudankaivuuyksikön perustaminen voisi olla kannattavaa. Työryhmän mukaan 

haasteita olisi puolestaan laaja maantieteellinen alue, paljon hautausmaita, sijaisuuksien 

järjestäminen ja johtaminen. 

 

Työryhmä totesi johtopäätöksenä keskusrekisteristä, että tavoite on saada kirkonkirjojen 

pito yhteen paikkaan. Siirtymävaiheessa käytössä olisi hajautettu malli. Käytännössä 

tämä tarkoittaisi, että kirkonkirjat olisivat keskitetysti yhdessä paikassa, lisäksi 

seurakunnissa olisi palvelupisteet. 

 

Päätös: 

Siun seurakunta –hankkken ohjausryhmä merkitsee Tukipalvelut -työryhmän 

tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 

1.2 Seurakunnallisen toiminnan työryhmä 

 

Seurakunnallisen toiminnan työryhmä on hahmotellut neljän yhteistyöalueen mallia. 

Alueet olisivat: 1. Heinävesi, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi 2. Eno, Kontiolahti, Vaara-

Karjala 3. Kitee, Tohmajärvi 4. Joensuun, Pielisensuu, Pyhäselkä, Rantakylä. 

 

Yhteistyöalueiden tarkoitus olisi parantaa työntekijöiden liikkuvuutta, joka mahdollistaisi 

työkierron ja sijaistamisen. Yhteistyötä vastaavilla alueilla on jo olemassa esim. 

nuorisotyössä. Yhteistyöalueilla pyrittäisiin tekemään työntekijöiden liikkumisesta 

kohtuullista. 

 

Ohjausryhmässä heräsi keskustelua siitä, kuka koordinoi yhteistyötä ja millaisia 

sopimuksia yhteistyöstä tulisi laatia. Yhteistyöalueiden toivottiin perustuvan 

vapaaehtoisuuteen, ei pakkoon. 

 

Seurakunnallisen toiminnan työryhmässä on keskusteltu myös siitä, että olisivatko kaikki 

työntekijät jatkossa seurakuntayhtymän työntekijöitä. Tämä koettiin haasteelliseksi mm. 

johtamisen ja liikkuvuuden kannalta. 

 

Päätös: 



Siun seurakunta –hankkken ohjausryhmä merkitsee seurakunnallisen toiminnan 

työryhmän tilannekatsauksen tiedoksi. Lisäksi ohjausryhmä toteaa, että 

yhteistyöaluemalli tulee liittää valmisteltavaan liitossopimukseen. Yhteistyöaluemallin 

sisältö määritellään tarkemmin myöhemmin.  

 

1.3 Seurakuntavierailut 

 

Siun seurakunta –hankkeen seurakuntavierailut ovat loppusuoralla. Pääneuvottelija 

Sami Lahtiluoma vierailee vielä kevään aikana Rantakylän ja Joensuun seurakunnissa. 

 

Lahtiluoman mukaan seurakunnat ovat olleet mukana erilaisilla motivaatioilla. Pienillä 

seurakunnilla on ollut tarvetta yhteistyöhön, suurilla tarvetta ei niinkään ole ollut. 

Isompien seurakuntien on ollut vaikea nähdä yhtymän hyötyjä. 

 

Seurakuntavierailuilla on ollut Lahtiluoman mukaan ajatuksia sekä puolesta että vastaan. 

Osassa seurakunnissa on koettu tärkeäksi solidaarisuus, jotta seurakuntatyö saadaan 

turvattua koko Pohjois-Karjalassa. Osassa seurakunnissa on ollut havaittavissa 

kyllästyneisyyttä ja vastustustakin.  

 

Päätös: 

Siun seurakunta –hankkken ohjausryhmä merkitsee seurakuntavierailujen katsauksen 

tiedoksi. 

 

2. Perussääntö 

 

Sami Lahtiluoma esitteli Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ja Espoon 

seurakuntayhtymän perussäännöt. 

 

Lahtiluoma esittää, että perussääntöä käydään läpi vielä Tukipalvelut ja Seurakunnallisen 

toiminnan -työryhmissä. 

 

Päätös: 

Ohjausryhmä päättää, että perussääntöä käsitellään Tukipalvelut ja Seurakunnallisen 

toiminnan -työryhmissä. Asiaan palataan seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. 

 

 

3. Liitossopimus 

 

Sami Lahtiluoma näytti esimerkin liitossopimuksesta. Liitossopimuksessa voi sopia 

perussääntöä yksityiskohtaisemmista asioista. Liitossopimuksessa voisi olla mainintoja esim. 



keskusreksiteristä, arkistoista, kiinteistöjen hallinnasta, yhteistyöalueista, 

henkilöstöratkaisuista. 

 

Keskustelua heräsi siitä, että milloin liitossopimus tehdään ja kuka sopimuksen tekee.  

 

Esitys:  

Ohjausryhmä keskustelee perussäännöstä ja liitossopimuksesta vielä ennen elokuun loppua, 

jolloin loppuraportin on määrä valmistua.  

 

Päätös: 

Ohjausryhmä päättää jättää liitossopimuksen käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen 

 

4. Keskustelu uuden yhtymän johtamisesta ja johtoryhmästä 

 

Nykyisen yhtymän johtoryhmään kuuluvat kaikkien seurakuntien kirkkoherrat ja johtavia 

viranhaltijoita. Ohjausryhmässä esitettiin, että johtoryhmässä olisi edustus neljästä 

yhteistyöalueesta, lisäksi ryhmään kuuluisi enintään neljä muuta henkilöä. Ongelmana 

yhteistyöalueissa koettiin se, että alueissa on eri määrä seurakuntia ja eri kokoisia 

seurakuntia. 

 

Päätös: 

Pääneuvottelija Sami Lahtiluoma kokoaa esityksen seurakuntayhtymän johtoryhmästä  ja 

sen roolista seuraavaan kokoukseen. 

 

 

5. 24.5. Info- ja keskustelutilaisuus seurakunnille 

 

Info- ja keskustelutilaisuuteen on kutsuttu viisi jäsentä jokaisesta mukana olevasta 

seurakunnasta. Tilaisuus on sisäinen, tilaisuudesta tiedotetaan medialle. 

 

Päätös: 

Ohjausryhmä nosti tilaisuuden aiheiksi: liitossopimuksen reunaehdot seurakunnissa, mitä 

hyötyä yhdistymisestä on pitkällä tähtäimelle yksittäiselle seurakunnalle ja kirkolle Pohjois-

Karjalassa, mitä kustannuksia siirtymäajassa tulee, yhteistyöalueiden malli 

 

6. Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pe 15.6. klo 14 Joensuun seurakuntakeskuksella. 


