
15.6.2018 
      KOKOUSMUISTIO  
 
 
Siun seurakunta - Seurakuntayhtymän perustamisen hanke  
 
OHJAUSRYHMÄN KOKOUS  
 
Läsnä: Ville Ojala (Pyhäselkä), Mauri Tikkanen (Kontiolahti), Jaana Ihme (Joensuu), Saila Musikka 
(Pielisensuu), Harri Nousiainen (Liperi), Hannu Heikkinen (Kitee), Ritva Salopuro (Tohmajärvi), Erkki 
Romppanen (Polvijärvi), Veikko Kettunen (Outokumpu), Tommi Mäki (Joensuun seurakuntayhtymä) sekä 
lääninrovasti Mikko Lappalainen, lääninrovasti Petri Rask (puheenjohtaja), Sami Lahtiluoma 
(pääneuvottelija) ja tiedottaja Virpi Hyvärinen (sihteeri)  
 
Aika: 15.6.2018 klo 14:00 
Paikka: Joensuun seurakuntakeskus, Kirkkokatu 28 
 
 
ESITYSLISTA 
 

1. TILANNEKATSAUS 
 
Pääneuvottelija Sami Lahtiluoma totesi, että info- ja keskustelutilaisuudessa 24.5. käytiin hyvää 
keskustelua ja esille nousi erilaisia mielipiteitä. Tilaisuuteen osallistui kuitenkin odotettua 
vähemmän väkeä, esimerkiksi Enosta Heinävedeltä ja Rantakylästä ei ollut tilaisuudessa yhtään 
edustajaa. 
 
Ohjausryhmä keskusteli syistä osallistujamäärän vähyyteen. Keskustelussa nousi esille, että 
osallistumiseen on saattanut vaikuttaa epätietoisuus siitä, mitä Siun seurakunta käytännössä 
merkitsee. Ilmassa on tiedon ja konkretian puutetta. Keskustelua käytiin myös ohjausryhmässä 
esitetystä neljän yhteistyöalueen mallista. Ohjausryhmässä pohdittiin, että onko malli ymmärretty 
liian laajaksi ja sitovaksi, jolloin se voi herättää huolta ns. alueseurakuntien muodostamisesta.  
 

2. PERUSSÄÄNTÖ (LIITE) 
 

Sami Lahtiluoma esitteli kohta kohdalta esityslistan liitteenä olleen Joensuun seudun 
seurakuntayhtymän perussäännön luonnoksen.  
 
PYKÄLÄ 1. Seurakuntayhtymän seurakunnat, nimi ja kotipaikka 
 



Lahtiluoma kysyi ohjausryhmän mielipidettä yhtymän nimestä: Joensuun seudun 
seurakuntayhtymä 
 
Keskustelussa nousi esille se, että nimessä sana Joensuu häiritsee joitakin. Joensuun voisi poistaa 
nimestä esim. Karjalan seurakuntayhtymä -nimellä. Lähtökohtana hankkeessa on kuitenkin 
nykyisen seurakuntayhtymän laajentaminen, joten perussääntöluonnoksessa oleva nimi koettiin 
sopivaksi 
 
Päätös: Yhtymän nimi pysyy samana kuin luonnoksessa: Joensuun seudun seurakuntayhtymä.  

 
PYKÄLÄ 2: Seurakuntayhtymän ja seurakuntien tehtävät 
 
Seurakuntayhtymän ja seurakuntien tehtävät pykälässä ohjausryhmän kokouksessa keskustelua 
herätti etenkin se, että kuuluvatko keittiöpalvelut seurakuntayhtymän vai seurakuntien 
hoidettavaksi. Erityisesti työnjohdollinen puoli koettiin haasteeksi seurakunnista käsin. Joensuun 
seurakuntayhtymän hallintojohtaja Tommi Mäen mukaan selkeintä olisi, jos jokainen seurakunta 
palkkaisi emännän. 

 
Esitys:  Tommi Mäki esitti, että keittiöpalvelut poistetaan seurakuntayhtymän tehtävistä 
perussääntöluonnoksesta. Mäki esitti myös sanamuodon muuttamiseksi perussääntöluonnoksen 
pykälän 2 seuraavaan kohtaan: Lisäksi seurakuntayhtymä hoitaa yhteistyössä seurakuntien kanssa 
seuraavat seurakunnalliseen toimintaan liittyvät tehtävät ja työmuodot. Listan viimeinen kohta 
”vapaaehtoistyön koordinointi” esitetään muutettavaksi muotoon ”vapaaehtoistyön 
koordinoinnin”. 
 
Päätös: Esitykset hyväksyttiin. Keittiöpalvelut poistetaan seurakuntayhtymän tehtävistä 
perussääntöluonnoksesta. Sanamuoto korjattiin pykälän 2 tekstiin.  
 
 
PYKÄLÄ 3: Omaisuus ja velvoitteet 

Päätös: Ohjausryhmällä ei ollut huomautettavaa pykälään 3.  

 

PYKÄLÄ 4: Seurakuntaneuvostojen päätösvalta 

 

Sami Lahtiluoma nosti esille pykälästä 4 mm. sen, että Joensuun seurakuntayhtymän nykyisessä 

perussäännössä on se maininta, että seurakuntaneuvosto voi perustaa ja lakkauttaa määräaikaiset 

virat. Ehdotus on siis se, että seurakuntaneuvostoille delegoidaan enemmän valtaa kuin kirkkolain 

mukaan välttämättä kuuluisi. 

 

Keskustelussa nousi esille, että myös työsuhteet olisi mainittava pykälässä. 



 

Päätös: Ohjausryhmä päätti lisätä maininnan työsuhteiden perustamisesta ja lakkauttamisesta 

perussääntöluonnoksen pykälään 4. Kohta ”…päättävät talousarvionsa puitteissa määräaikaisten 

seurakuntatyön virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta; (kts. liite 1)” muutetaan muotoon: 

”…päättävät talousarvionsa puitteissa määräaikaisten seurakuntatyön virkojen perustamisesta ja 

lakkauttamisesta; (kts. liite 1). Sama koskee myös työsuhteita.  

3. LIITOSSOPIMUS (LIITE) 
 

Sami Lahtiluoma totesi, että termi liitossopimus voidaan käsittää väärin, esim. niin, että kyse on 
seurakuntaliitoksesta.  
 
Esitys: Sami Lahtiluoma esitti asiakirjan nimeksi ”Sopimus Joensuun seudun seurakuntayhtymän 
muodostamisen perustamisesta” 
 
Päätös: Sopimuksen nimi muutettiin esityksen mukaiseksi.  

 
 

A: Aluemalli 
 

Ohjausryhmä keskusteli aluemallista, jossa 13 seurakunnan muodostama seurakuntayhtymä 
jaettaisiin neljään yhteistyöalueeseen. Yhteistyöalueiden tarkoituksena on mahdollistaa 
työntekijöiden liikkuvuuden lisääminen pitäen kuitenkin välimatkat kohtuullisina. Aluemallista 
tehtiin kolme esitystä. 

 
Esitys 1: Aluemalli-otsikko korvataan sopimuksessa sanalla ”yhteistyömalli”. Lisätään sana 
”esimerkiksi” yhteistyömalliluettelon ylle. 

 
Päätös 1: Aluemalli muutetaan nimeltään yhteistyömalliksi. Lisätään sana ”esimerkiksi” 
yhteistyömalli luettelon edelle seuraavaan kohtaan: ”…sijaistamaan toisiaan esimerkiksi 
seuraavilla…” 

 
Esitys 2: Esitettiin, että Kontiolahti siirretään 4. kohtaan yhteistyömallissa. Yhteistyömalli olisi: 1. 
Heinävesi, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi, 2. Eno ja Vaara-Karjala, 3. Kitee ja Tohmajärvi, 4. 
Joensuun, Pielisensuu, Rantakylä, Pyhäselkä ja Kontiolahti. 

 
Päätös 2: Ohjausryhmä hyväksyi yhteistyömallien ryhmittelyn. 

 
Esitys 3: Yhteistyötä alueilla tehdään, niin ettei toisen seurakunnan alueella tai toisen seurakunnan 
valtuuttaman tehtävistä töistä aiheudu ylimääräisiä palkkakuluja.   



 
Päätös 3: Ohjausryhmä päätti, ettei esitettyä asiaa kirjata sopimukseen. 

 
 

B: Seurakunnallinen toiminta 
 

Esitys: Muutetaan sana ”selektiivit” muotoon ”yhteiset työmuodot”. 
 

Päätös: Sana ”selektiivit” muutetaan muotoon ”yhteiset työmuodot”. Lisäksi poistetaan sana 
”yhteisiä” samasta virkkeestä kielen sujuvoittamiseksi. 

 
C: Seurakuntien paikkajako yhteisissä päätöksentekoelimissä 

 
Siun seurakunta -hankkeen keskustelu ja infotilaisuudessa esitettiin paikkajako, joka oli arvio 
aiemman vuoden perusteella. Tässä vaiheessa ei voi sanoa, montako paikkaa kukin seurakunta 
laajentuvassa yhtymässä saisi. 

 
Päätös:  Seurakuntien paikkajako yhteisissä päätöksentekoelimissä -kohtaan ei tehdä muutoksia. 

 
D: Henkilöstöratkaisut 

 
Päätös: Ohjausryhmä päätti tehdä keskustelun pohjalta seuraavat muutokset Henkilöstöratkaisut -
kappaleen tekstiin:  
 
1. korjaus: ”Yhtymän aloittaessa voimassa olevat sijoituspaikat, esimieskysymykset ja työnkuvat 
päätetään ennen yhtymän aloitusta.” Muutetaan muotoon: ”1.1.2020 voimassa olevat 
sijoituspaikat, esimieskysymykset ja työnkuvat päätetään ennen yhtymän aloitusta.” 

 
2. korjaus: ” Uuden seurakuntayhtymän aloittaessa käynnistetään tarvittaessa myös kokeilu, jossa 
osa pilottiseurakuntien työntekijöistä siirtyy yhtymän työntekijöiksi ennen yhtymän aloitusta.” 
Muutetaan muotoon: ” Uuden seurakuntayhtymän aloittaessa käynnistetään tarvittaessa myös 
kokeilu, jossa osa pilottiseurakuntien työntekijöistä siirtyy yhtymän työntekijöiksi.” 

 
3. korjaus: Poistetaan tekstistä seuraava kappale: ”Lisäksi sovitaan kahden (2) vuoden 
siirtymäajasta henkilöstöratkaisuihin ja/tai henkilöstön kanssa sopiminen vapaaehtoisista 
ratkaisuista.” 
 
E: Keskusrekisteri ja arkistot 

 
Päätös: Keskusrekisteri ja arkistot -kappaleeseen ei tehty muutoksia. 

 



F: Kiinteistöt, hautausmaat ja muut maa-alueet 
 

Päätös: Kiinteistöt, hautausmaat ja muut maa-alueet -kappale muutettiin muotoon:   
”Kiinteistöt siirtyvät muun omaisuuden tavoin yhtymän omistukseen ja vastattaviksi. Seurakuntien 
nyt omistamat ja käytössä olevat rakennukset voidaan sopia olevan niiden ensisijaisessa käytössä.” 

 
G: Lisäys sopimusluonnokseen 

 
Pääneuvottelija Sami Lahtiluoma lisäsi asialistalle kohdan ”Taloutta ohjaavat periaatteet”, joka on 
tärkeää sisällyttää sopimukseen. 

Päätös: ”Taloutta ohjaavat periaatteet” -kohdan käsittely jätetään seuraavaan kokoukseen.  

 
H: Seurakuntien päätöksenteko ennen uuden yhtymän aloittamista 

 
Päätös: Seurakuntien päätöksenteko ennen uuden yhtymän aloittamista –kappaleeseen ei tehty 
muutoksia. 

 
4. SEURAAVA KOKOUS 

 
Päätös: Seuraava Siun seurakunta -hankkeen ohjausryhmän kokous pidetään ti 4.9. klo 15. Silloin 
loppuraportti on valmis, mutta siihen on mahdollista tehdä vielä tarkennuksia.    


