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Pöytäkirja 7/2022
Aika
Paikka

Tiistai 30.8.2022 klo 16.15-18.35
Joensuun seurakuntakeskus, Yläsali, 2. kerros
Kirkkokatu 28
80100 Joensuu
Etäyhteysmahdollisuus

Läsnä
Reinikainen Tiina
Väistö Eevi
Auvinen Pekka
Hulmi Helena
Kemppi Jarkko
Kärki-Puustinen Mari
Toivanen Ville

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Ketonen Matti

yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poistui 120 §:n
käsittelyn aikana klo 16.53
vs. hallintojohtaja
hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Savela Juha
Paavola Minna

poistui 123 §:n käsittelyn aikana klo 17.58

Läsnä etäyhteydellä
Hämäläinen Petri
Ihme Jaana
Majoinen Kaija
Savolainen Martti

Poissa

Linjama Topi
Angervo Anne
Holopainen Anna
Koistinen Markku
Ojala Ville
Taskinen Kirsi

yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
kirkkoherra
vs. kirkkoherra
vt. kirkkoherra
kirkkoherra
viestintäpäällikkö

Vilén Katri

kirkkoherra
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115 § Kokouksen avaus
Alkuhartaus, Tiina Reinikainen.
116 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.” KL 7:4.1
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 22.1.2019 (5 §), että kutsu kokouksiin toimitetaan neljä päivää
ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostin liitteenä 25.8.2022.
Ehdotus (pj.)

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkoneuvosto

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

117 § Pöytäkirjantarkastajat
Ehdotus (pj.)

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Auvinen ja Helena Hulmi. He toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Kirkkoneuvosto

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Auvinen ja Jarkko Kemppi. He toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

118 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus (pj.)

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Kirkkoneuvosto

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3

PÖYTÄKIRJA 7/2022
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto

30.8.2022

119 § Henkilöstöasia, ei julkinen
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120 § Henkilöstöpäällikön viran julistaminen haettavaksi
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymässä on vapautunut henkilöstöpäällikön virka.
Viran perustaminen
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymään perustettiin vuonna 2017 henkilöstöpäällikön virka
(YKV 5.6.2017, 17 §), jonka palkkaus on vaativuusryhmä 603 mukainen. Viran perustamista
edelsi selvitys, jossa kartoitettiin, miten Joensuun kokoisissa (jäsen- ja henkilöstömäärältään)
seurakuntatalouksissa talous-, hallinto- ja henkilöstöpalvelujen tuottaminen oli organisoitu ja
millaisin henkilöstöresurssein kyseiset palvelut oli tuotettu. Tuloksista ilmeni, että Joensuun
seurakuntayhtymän talous- ja hallintopalvelujen henkilöstömäärä alitti selvästi verrokkiseurakuntatalouksien henkilöstömäärän.
Toimintaympäristön kuvaus
Niin kirkkolain (6:21) kuin työsopimuslainkin (2:1) mukaan työnantajalla on suuri vastuu hyvän
työyhteisön rakentamisessa; on huolehdittava, että työntekijät suoriutuvat tehtävistään niiden muuttuessa ja edistettävä sekä työntekijän urakehitystä että hyvää ja luottamuksellista
ilmapiiriä työyhteisössä. Joensuun seurakuntayhtymän henkilöstöpoliittisen ohjelman mukaan
henkilöstö on seurakuntayhtymän merkittävin voimavara, joten henkilöstön työkykyyn, osaamiseen, motivaatioon ja työyhteisön hyvinvointiin panostaminen on investointi kirkon työhön.
Henkilöstöhallinnon keskiössä ovat rekrytoinneissa onnistuminen ja toimivien perehdytysohjelmien, henkilöstön kehityssuunnitelmien ja niitä tukevien koulutuspolkujen rakentaminen.
On panostettava henkilöstön työssä jaksamiseen, työkyvyn ylläpitämiseen, varhaisen välittämisen mallin mukaisten keskustelujen toimeenpanoon ja yhteistyön kehittämiseen työterveyshuollon kanssa.
Henkilöstöpäällikön viranhaussa tavoitteena on löytää motivoitunut henkilöstöhallinnon ammattilainen, joka henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan soveltuu niin johtotehtäviin kuin työyhteisöönkin. Henkilöstöhallinnon viran rekrytointiprosessi on vaativa kokonaisuus. Sen vuoksi
virantäytössä on perusteltua käyttää tukena ulkopuolista henkilöstöpalveluyritystä.
Henkilöstöpäällikön asema ja tehtävät
Palveluyksiköiden johtosäännön 15a §:n mukaan henkilöstöpäällikön tehtävänä on vastata
seurakuntayhtymän palvelussuhdeasioista, palkkahallinnosta ja työaikaan liittyvistä asioista,
valmistella työalaansa koskevat asiat yhteiselle kirkkoneuvostolle, toimia palkka-asiamiehenä
ja työsuojelupäällikkönä, toimia hallintojohtajan sijaisena ja hoitaa muut esimiehen antamat
tehtävät. Henkilöstöpäällikkö vastaa yhtymän henkilöstöhallinnosta ja työhyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Hän osallistuu kirkkoherrojen tukena seurakuntien henkilöstökysymysten
hoitamiseen koko yhtymän alueella.
Henkilöstöpäällikön pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat henkilöstösuunnittelu, henkilöstön rekrytointi- ja palkkausasioiden valmistelu, henkilöstön osaamisen kehittäminen, henkilöstöhallinnon raporttien tuottaminen, työterveyspalveluiden ja viranomaisasioiden yhteyshenkilönä
toimiminen ja työhyvinvoinnin edistäminen.
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Kelpoisuus
Kelpoisuutena henkilöstöpäällikön virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto ja henkilöstöhallinnon kokemus sekä soveltuvuus johtamistehtäviin. Lisäksi edellytetään hyviä yhteistyö-, asiakaspalvelu- ja neuvottelutaitoja. Kirkon hallinnon ja seurakuntaelämän tuntemus katsotaan
eduksi.
Virkaan valittavan täytyy olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen (KL 6:13.2). Tehtävässä edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen
tyydyttävää ymmärtämisen taitoa (KJ 6:4a). Hakijan on varauduttava osallistumaan soveltuvuusarviointiin. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Kirkkolain 6 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista
hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Viranhakuilmoitukset on saatettava tiedoksi
julkaisemalla ne työnantajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa
muulla työnantajan päättämällä tavalla, jollei toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen julkaisemisesta.
”Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö,
joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja tuolloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta.” KL 6:12.1
Ehdotus (hj.)

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa henkilöstöpäällikön viran haettavaksi liitteiden 1a ja 1b mukaisilla
hakuilmoituksilla, jotka julkaistaan Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän
julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Kotimaa- ja Karjalainen -lehdissä sekä
Joensuun seurakuntien ja Kirkkohallituksen Internet -sivuilla,
2. nimetä haastatteluryhmän; vs. hallintojohtaja Juha Savela, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tiina Reinikainen, henkilöstöpalveluyrityksen asiantuntija ja yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä edustaja sekä
3. valtuuttaa haastatteluryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja tekemään valinnasta ehdotuksen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto

Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi edustajakseen
haastatteluryhmään Pekka Auvisen.
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121 § Seurakuntamestari Jari Myllymäen irtisanoutuminen
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän seurakuntamestari Jari Myllymäki on 11.7.2022 päivätyllä kirjeellään jättänyt irtisanoutumisilmoituksen seurakuntamestarin virasta 1.10.2022 alkaen. Myllymäen virkapaikkana on ollut Enon seurakunta.
Ehdotus (hj.)

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee Jari Myllymäen irtisanoutumisilmoituksen
tiedoksi ja toteaa irtisanoutumisen tulevan voimaan 1.10.2022 alkaen.

Kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi Jari Myllymäen irtisanoutumisilmoituksen
tiedoksi ja totesi irtisanoutumisen tulevan voimaan 1.10.2022 alkaen
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122 § Vuoden 2023 talousarvion valmistelu
”Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja
riskit halliten.” KJ 15:1
”Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai
alijäämä. Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan.
Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.” KJ 15:2
”Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.” KJ 15:3
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa talousarvion valmistelua varten kehykset toiminta- ja talousvastuullisille yksiköille. Kehykset annetaan ulkoisten nettokulujen osalta yleishallinnolle, seurakunnalliselle toiminnalle, hautaustoimelle ja kiinteistötoimelle. Seurakunnallisen toiminnan
kehyksestä erotetaan yhteisen seurakuntatyön yhteissumma ja kuuden seurakunnan nettokehykset sekä kiinteistötoimen kehyksestä Vaivion kurssikeskuksen nettokehys.
Kukin talousvastuullinen yksikkö laatii kehyksen pohjalta kolmen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Toiminnallisten tavoitteiden
osalta keskitytään muutaman konkreettisen ja mielellään mitattavissa tai muutoin seurattavissa olevan tavoitteen asettamiseen. Seurakuntaneuvostot hyväksyvät tehtäväalueidensa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja yksilöidyt talousarviot tulee toimittaa taloustoimistoon 7.10.2022 mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja talousarvion vuodelle 2023 ja -suunnitelmat vuosille 2024–2025 kokouksessaan 25.10.2022.
Seurakuntatalouksien on aina omista lähtökohdistaan käsin arvioitava verotulojensa kehitys. Tuloveroprosenttia määritettäessä perusteeksi otetaan varainhoitovuoden kirkollisverona
koottavaksi aiottu määrä. Kirkollisveron määrään vaikuttavat jäsenmäärä, veroperustemuutokset, tuloveroprosentin suuruus ja seurakuntatalouden jäsenten ansiotulojen määrä. Lisäksi
arvioinnissa otetaan huomioon mm. muuttoliike, työllisyyden kehitys ja yritystoiminnassa tapahtuvat muutokset.
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätökset olivat alijäämäisiä vuosina 2016 -2018 ja
ylijäämäisiä vuosina 2019-2021. Taseasema on hyvä. Talouden tasapainottaminen ja nykyisen
toiminnan tason turvaaminen edellyttivät tuloveroprosentin nostamista 0,1 prosenttiyksiköllä
1,55 prosenttiin vuodelle 2019.
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Pitkällä aikavälillä kirkollisverokertymän odotetaan pienenevän seurakuntayhtymän seurakuntiin kuuluvan jäsenmäärän kehityksen mukaisesti. Vuoden 2022 alussa seurakuntiin kuului 50
674 jäsentä ja se on pienentynyt keskimäärin 0,7 prosenttia vuodessa. Tuloveroprosentin
muuttaminen on kertaluonteinen ja pitkäkestoinen päätös. Talouden tasapaino ja toimintaedellytykset on lähtökohtaisesti pyrittävä säilyttämään aktiivisella kiinteistö- ja henkilöstösuunnitelman toteutuksella ja alueellisella yhteistyöllä niin seurakuntayhtymän sisällä kuin
koko maakunnan alueella. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 14.6.2022 (11 §)
Kirkkohallituksen suosituksen (28.4.2022-yleiskirje 16/2022) mukaisesti alentaa tuloveroprosenttia 1,50 prosenttiin (v.2022 1,55%).
Vuoden 2016 alussa tuli voimaan laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen ylläpito. Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän osalta
valtion rahoitus vuonna 2023 ennakoidaan 1 500 000 euroksi.
Kirkollisvero- ja valtionosuuskertymät tarkentuvat viimeistään syyskuussa 2023.
Tulo- ja menolaskelma ja –arvio vuosille 2019 – 2023:
TULO- JA MENOLASKELMA (€)

TP2019

TP2020

TP2021

TA2022

ARVIO 2023

Tulot
Kirkollisverotulot

11 197 498

11 160 592

11 587 301

10 800 000

11 060 000

Valtion rahoitus

1 448 724

1 478 820

1 501 301

1 500 000

1 500 000

Toimintatuotot

2 990 619

2 456 656

2 662 404

1 747 864

2 100 000

15 636 841

15 096 068

15 751 006

14 047 864

14 660 000

-12 661 404

-11 938 354

-12 528 149

-12 731 864

-13 030 000

Verotuskulut

-180 419

-187 558

-189 851

-180 000

-195 000

Keskusrahastomaksut

-461 100

-466 971

-1 030 271

-1 005 000

-460 000

Eläkerahastomaksu

-514 302

-520 852

0

0

-545 000

47 396

184 242

588 450

210 000

100 000

-598 464

- 1406 778

-3 080 459

--2 209 580

-2 870 000

Yhteensä

-14 368 293

-14 336 271

-16 240 280

-15 916 444

-17 000 000

Lisärahoitustarve/-jäämä

1 268 548

759 797

-489 274

-1 868 580

-2 340 000

Yhteensä
Menot
Toimintakulut

Rahoitustuotot ja –kulut
Investoinnit
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Vuonna 2023 kirkollisverokertymän arvioidaan laskelmassa olevan 11 060 000 euroa. Laskelmassa vuoden 2023 käyttötalouden nettomenot, rahoitustoimen menot ja investointimenot
ovat yhteensä 17 000 000 euroa. Käyttötalouden nettomenoihin sisältyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti poikkeuksellisen suuret, yksikkökohtaiset siirtymät vuoden 2021
tilinpäätöksestä, jotka toimivat puskurina tulevina vuosina talouden tiukentuessa. Investoinnit
on esitetty laskelmassa kiinteistösuunnitelman ja jo toteutus- tai valmisteluvaiheessa olevien
investointihankkeiden arvioitujen kustannusten mukaisesti. Vuoden 2023 investointitaso tarkentuu investointisuunnitelman valmistelun aikana. Poistojen arvioidaan vuonna 2023 olevan
noin 940 000 euroa ja laskelman mukainen tilikauden tulos noin 20 tuhatta euroa alijäämäinen.
Esitys pääluokkien nettokehyksiksi vuonna 2023:
PÄÄLUOKKA (€)
Yleishallinto
Seurakunn. toiminta
Hautaustoimi
Kiinteistötoimi
Yhteensä:

TP 2020
1 035 496
5 957 992
635 671
1 961 968
9 591 127

TA 2021
938 000
6 413 825
674 779
2 064 000
10 090 604

TP 2021
1 035 496
5 957 992
635 671
1 961 968
9 591 127

TA 2022
1 178 000
6 966 459
647 700
2 137 841
10 930 000

TA 2023
938 000
6 727 619
628 000
2 064 000
10 357 619

Muutos (%)
-20,4 %
-3,4 %
-3,0 %
-3,5 %
-5,2 %

PÄÄLUOKKA (%)
Yleishallinto
Seurakunn. toiminta
Hautatoimi
Kiinteistötoimi
Yhteensä:

TP 2020
10,8 %
62,1 %
6,6 %
20,5 %
100,0 %

TA 2021
9,3 %
63,6 %
6,7 %
20,4 %
100,0 %

TP 2021
11,3 %
60,5 %
5,2 %
22,9 %
100,0 %

TA 2022
10,8 %
63,7 %
5,9 %
19,6 %
100,0 %

TA 2023
9,1 %
63,7 %
5,9 %
19,6 %
100,0 %

Muutos (%)
-1,7 %
1,2 %
0,0 %
0,4 %

Vuoden 2023 kehysesityksen loppusumma on 10 357 619 euroa. Kehys muodostuu vuosikehyksestä 9 899 900 euroa (2021: 9 900 000 euroa) ja talousvastuullisilta yksiköiltä vuoden 2021 määrärahoista siirtyvistä eristä 457 719 euroa (2022: 1 030 000 euroa).
Esitys seurakuntien vuosikehykseksi muodostuu 100 000 euron seurakuntakohtaisesta kiinteästä osuudesta (2022: 100 000 euroa) ja seurakuntien jäsenmäärien kolmen vuoden keskiarvon mukaisessa suhteessa jaetusta muuttuvasta osuudesta. Yhteisen seurakuntatyön kehys
jaetaan viestinnälle, yhteiselle sielunhoidolle, yhteiselle kasvatukselle ja perheneuvonnalle hallintojohtajan ja yhteisen seurakuntatyön johtajan johdolla. Yhteisten projektien
30 000 euron määräraha on sisällytetty yhteisen seurakuntatyön kehykseen.
Yleishallinnon määrärahaan sisältyy isoja, koko seurakuntayhtymää ja sen kaikkia yksiköitä
koskevia kulueriä, joihin ei omalla toiminnalla voida vaikuttaa lainkaan tai hyvin vähän. Tällaisia kustannuksia ovat muun muassa Itä-Suomen IT-aluekeskuksen ja Kirkon palvelukeskuksen
veloitukset, henkilöstön käytössä olevien tietokoneiden leasing ja ohjelmistojen lisenssimaksut, tietoliikennekustannukset ja työterveyshuollon kulut. Jos näiden kustannusten osalta tulee talousarvion laadinnan osalta tietoon olennaisia kustannusten korotuksia, kehysmäärärahaa esitetään korotettavaksi vastaavasti.
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Esitys seurakunnallisen toiminnan nettokehyksiksi vuonna 2023:
Seurakunn.
toiminta

Kehys

Kiinteä
kehys

Muutt.
kehys

Yhteensä

2022

2023

2023

2 023

Joensuu

1 657 437

100 000

1 434 300

1 526 200

Pielisensuu

1 573 888

100 000

1 273 800

Rantakylä

1 178 335

100 000

Vaara-Karjala

385 526

Eno

Siirtymät
2021

Kehys yhteensä

Muutos

Muutos

2 023

(€)

(%)

76 269

1 610 569

-45 868

-2,8 %

1 347 200

62 135

1 435 935

-137 953

-8,8 %

937 100

1 048 000

84 480

1 121 580

-56 755

-4,8 %

100 000

253 100

360 400

71 507

424 607

39 081

10,1 %

537 822

100 000

379 600

488 200

18 400

498 000

-39 822

-7,4 %

Pyhäselkä

680 601

100 000

512 000

620 000

38 174

650 174

-30 427

-4,5 %

Seurakunnat yhteensä:

6 012 609

600 000

4 789 900

5 390 000

350 965

5 740 865

-271 744

-4,5 %

30 000

30 000

30 000

0

30 000

0

0,0 %

Yht. seurakuntatyö

923 850

850 000

850 000

106 754

956 754

32 904

3,6 %

Yht. seurakuntatyö
yht.

953 850

880 000

880 000

106 754

986 754

32
904

3,4 %

Seurakunn.
toiminta
yht.

6 966 459

5 669 900

6 270 000

457 719

6 727 619

-238 840

-3,4 %

Yleishallinto

1 178 000

938 000

938 000

0

938 000

-240 000

-20,4 %

Hautaustoimi

647 700

628 000

628 000

0

628 000

-19 700

--3,0 %

Kiinteistötoimi

2 137 841

2 064 000

2 064 000

0

2 064 000

-73 841

-3,5 %

Yhteensä

10 930 000

9 299 100

9 900 000

457 719

10 357 619

-572 381

-5,2 %

Yhteiset
projektit

600 000

600 000
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Ville Toivanen esitti, että kaikkien Joensuun seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien
osalta kiinteää kehystä nostettaisiin 100 000:sta eurosta 120 000:een euroon, joka toteutettaisi ottamalla summa muuttuvasta kehyksestä. Esitys ei saanut kannatusta.
Ehdotus (hj.)

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa vuoden 2023 talousarvion valmistelua
varten nettokehykset seurakuntayhtymän toiminta- ja talousvastuullisille yksiköille seuraavasti: Yleishallinto 938 000 euroa, hautaustoimi 628 000 euroa,
kiinteistötoimi 2 064 000 euroa, Joensuun seurakunta 1 610 569 euroa, Pielisensuun seurakunta 1 435 935 euroa, Rantakylän seurakunta 1 121 580 euroa,
Vaara-Karjalan seurakunta 424 607 euroa, Enon seurakunta 498 000 euroa, Pyhäselän seurakunta 650 174 euroa ja yhteinen seurakuntatyö 986 754 euroa.

Kirkkoneuvosto

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.54-17.58.
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123 § Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin lausuntopyyntö; Enon seurakunnan kirkkoherran virka
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli totesi istunnossaan 9.6.2022 Enon seurakunnan kirkkoherran viran tulleen avoimeksi 1.9.2021 alkaen. Tuomiokapituli päätti 26.11.2020 (8 §) Enon
seurakunnan seurakuntaneuvoston ja Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston lausuntojen perusteella, että Enon seurakunnan kirkkoherran virka jätetään haettavaksi julistamatta yhden vuoden ajaksi (1.9.2021–31.8.2022) kirkkojärjestyksen 6 luvun 14
§:n 2 momentin 3-kohdan perusteella. Päätöksessä todetaan, että muut erityiset syyt ovat
Enon seurakunnan talouden puutumiskynnysten ylittyminen henkilöstökulujen osalta ja tästä
johtuva Enon seurakunnan pappien virkojen uudelleenjärjestelyt sekä Enon seurakunnan ja
seurakuntayhtymän muiden seurakuntien ja palveluyksiköiden strategioiden ja toimintasuunnitelmien päivittäminen.
Kirkkoherran viran tullessa avoimeksi tuomiokapituli julistaa viran haettavaksi (KJ 6:14.1). Tuomiokapituli voi kuitenkin päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran
virkaa julisteta haettavaksi, jos
1. on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan
2. tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka
tulee tarpeettomaksi,
3. siihen on muu erityinen syy. (KJ 6:14.2).
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt Enon seurakunnan seurakuntaneuvostolta
lausuntoa siitä, julistetaanko kirkkoherran virka haettavaksi ja mitkä ovat seurakuntaneuvoston käsityksen mukaan Enon seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
Lisäksi kapituli edellyttää, että lausunnossa tulee perustellusti selvittää, toteutuvatko Kirkkohallituksen ohjeessa Kriisiytyvän seurakunnan mittarit1 määritellyt elementit Enon seurakunnan osalta.
Koska Enon seurakunta kuuluu Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymään, tuomiokapituli varaa
myös Joensuun seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle mahdollisuuden antaa lausuntonsa Enon seurakunnan talouden ja hallinnon mittareista. Ne on kuvattu ohjeessa Kriisiytyvän seurakunnan mittarit (liite 2a).
 seurakunnan talouden mittarit (s. 3–4 ja 28–29) ja
 seurakunnan hallinnon mittarit (s. 4–5 ja 30–33). Lausuntoon tulee sisällyttää selvitykset
niistä kohdista, joissa kriisiytyvän seurakunnan mittarit toteutuvat (s. 5) ja siltä osin kuin asia
on seurakuntayhtymän päätettävissä myös toimenpidesuunnitelman tilanteen korjaamiseksi
(s. 5–6).
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittareita on neljä ja ne liittyvät seurakunnan tilikauden
tulokseen, taseen kehittymiseen, maksuvalmiuteen sekä henkilöstömenojen osuuteen toimintakuluista. Hallinnon mittareita ovat muun muassa puutteet ja epäkohdat seurakunnan yhteiskunnallisten tehtävien hoidossa, toimielinten kokoonpanossa ja toimivuudessa sekä hallinnollisissa menettelyissä. Myös ongelmat seurakunnan perustehtävän hoidossa ja toimintakulttuu-

1

Kirkkohallituksen yleiskirje 28/2021
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rissa sekä seurakunnan kiihtyvä jäsenmäärän vähentyminen ovat merkkejä kriisiytyvästä seurakunnasta. Lisäksi toiminnallisen, hallinnollisen ja strategisen johtamisen heikkoudet ja puutteet sekä henkilöstön työnhyvinvointi toimivat mittareina.
Yhteisen kirkkoneuvoston lausunto pyydetään toimittamaan tuomiokapitulille viimeistään
1.9.2022.
Joensuun seurakuntayhtymän lausunto on liitteenä 2b ja kuvaus mittareiden toteutumisesta
liitteenä 2c.
Ehdotus (hj.)

Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa lausuntonaan Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että Enon seurakunnan talouden osalta kriisiytyneen seurakunnan
kriteerit eivät toteutuneet, mikä johtunee Enon seurakunnan kuulumisesta seurakuntayhtymään. Hallinnon osalta puutteena on luottamushenkilöiden vähäinen määrä, mikä heijastuu paitsi Enon seurakunnan päätöksentekoon, myös
yhtymän yhteisiin toimielimiin.

Kirkkoneuvosto

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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124 § Kiihtelysvaaran kirkon uudelleen rakentaminen; L2 luonnosten ja kustannusarvioiden hyväksyminen
– Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto

1. Kirkon suunnitteluprosessin kuvaus
Kiihtelysvaaran kirkon tuhoutuminen tulipalossa ja päätös uuden kirkon rakentamisesta
Kiihtelysvaaran kirkko tuhoutui tulipalossa 23.9.2018. Puurakenteinen kirkko oli rakennettu
vuosina 1769-1770. Kirkon kerrosala oli 415 k-m² ja tilavuus 4380 m³. Istumapaikkoja kirkossa
oli 452. Kirkon kellotapuli säilyi tulipalossa; tapuli on vuodelta 1856 ja uusittu yläosastaan
vuonna 1931.
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan
3.12.2018 (22 §) yksimielisesti uuden kirkon rakentamisesta Kiihtelysvaaraan palaneen kirkon
paikalle. Joensuun seurakuntayhtymän perussäännön 2 §:n mukaan seurakuntayhtymä vastaa
yhtymän kiinteistöjen ylläpito- ja rakentamispalveluista. Kirkon rakentamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14:2.3,1-kohta).
Suunnittelutoimikunnan asettaminen tilanteen kartoittamiseksi
Yhteinen kirkkoneuvosto asetti 31.10.2018 (125 §) suunnittelutoimikunnan laatimaan Kiihtelysvaaran kirkon palon jälkeistä tilannekartoitusta sekä kokoamaan alustavia toimenpiteitä
uuden kirkon rakennushankkeen käynnistämiseksi. Suunnittelutoimikunnan raportti valmistui
28.2.2019, ja siinä kuvataan Kiihtelysvaaran kirkon historiaa, jolla taustoitetaan uuden kirkon
rakentamiseen liittyviä päätöksiä.
Hankesuunnittelutyöryhmän asettaminen kirkon hankesuunnitelman laatimiseksi
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi 23.4.2019 (85 §) työtä jatkamaan hankesuunnittelutyöryhmän, jonka tehtävänä oli laatia Kiihtelysvaaran kirkon hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman
tavoitteena oli esittää Kirkon rakennussuunnittelua varten hankkeen laajuus, rakennuskustannukset ja rakennuspaikka. Tavoitteena oli, että uuden kirkon valmistuttua Kiihtelysvaaran seurakuntapiiri saa kauniissa ja kestävässä kirkkorakennuksessa sijaitsevat toimivat ja elinkaarikustannuksiltaan edulliset tilat.
Hankesuunnitelmaraportti valmistui 13.3.2020. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 8.6.2020
(11 §) raportin sekä sen 11 lukuun kirjatut työryhmän ehdotukset;






Kiihtelysvaaran uusi kirkko rakennetaan ”kirkko saman katon alle” -periaatteen mukaan entisen kirkon paikalle osoitteeseen Aprakkatie 3, 82140 Kiihtelysvaara.
Uuden kirkon hyötypinta-ala on n. 510 hum² ja rakennuskustannukset ovat n. 4 000
000 €.
Uuden kirkon muoto ja rakennusmateriaali ratkaistaan rakennussuunnittelun luonnosvaiheessa. Työryhmä ehdottaa, että uuden kirkon pääasiallinen rakennusmateriaali on puu.
Seurakuntayhtymä luopuu Kiihtelysvaaran seurakuntatalosta ja sen lisärakennuksesta mahdollisimman pian uuden kirkon toteutuksen varmistumisen jälkeen.
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Rakennustoimikunta rakennussuunnitteluvaiheen toteuttajaksi
Yhteinen kirkkoneuvosto käynnisti kokouksessaan 22.9.2020 (121 §) Kiihtelysvaaran kirkon
rakennussuunnittelun asettamalla kirkon rakennustoimikunnan, jonka jäseniksi nimettiin Joensuun seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Jussi Nevalainen, Vaara-Karjalan seurakunnan
kirkkoherra Anne Angervo, rakennuttajakonsultti, toimitusjohtaja Esa Mustonen Pro Tiimi
Oy:stä sekä yhteisen kirkkoneuvoston nimeämänä edustajana yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eevi Väistö. Kiinteistötoimikunnan nimeämän edustaja Pauli Tahvanaisen kuolemantapauksen jälkeen hänen tilalleen nimettiin kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja Jari
Juvonen (YKN 27.4.2021, 70 §). Lisäksi Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvosto nimesi ryhmään Juhani Rouvisen (eronnut 24.11.2021) ja seurakuntamestari Jouni Heiskasen
(eronnut 19.11.2021). Lisäksi toimikunnan kokouksiin on osallistunut mm. Kirkkohallituksen,
Museoviraston ja Joensuun kaupungin asiantuntijoita.
Rakennustoimikunta sai tehtäväkseen Kiihtelysvaaran kirkon rakennussuunnitteluvaiheen toteuttamisen. Vaiheen tarkoituksena oli laatia kirkon alustavat ja lopulliset luonnokset, pääpiirustukset, työpiirustukset ja urakka-asiakirjat. Rakennussuunnitteluvaiheeseen sisältyy yhteistoiminta Museoviraston, Kirkkohallituksen ja lupaviranomaisten kanssa, lausuntopyyntöjen
valmistelu viranomaistahoille sekä esityksen laatiminen kirkkohallitukselle kirkon suunnitelmien hyväksymisestä.
Rakennussuunnitteluvaiheeseen sisältyy myös seurakuntayhtymän hallinnolliset päätökset.
Rakennustoimikunta tekee hankkeen eri vaiheista esitykset yhteiselle kirkkoneuvostolle ja lähettää ne tiedoksi kiinteistötoimikunnalle. Hankkeesta tulee tehdä hallinnollisia päätöksiä
alustavien ja lopullisten luonnosten sekä pääpiirustusten ja kustannusarvion hyväksymisestä.
Hallinnollisia päätöksiä tehdään yhteisessä kirkkoneuvostossa, yhteisessä kirkkovaltuustossa ja
Vaara-Karjalan seurakuntaneuvostossa.

Rakennuspaikka
Kiihtelysvaaran kirkon rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Aprakkatie 3, 82140 Kiihtelysvaara.
Rakennuspaikkaa koskevat tiedot:






kiinteistötunnus 167-413-37-1
tilan nimi Kirkkotarha
rakennuspaikan pinta-ala 4 941 m²
asemakaava vahvistettu 1.11.1991
yleiskaava vahvistettu 2.12.2008.

Rakennuspaikan asemakaavamerkintä on YK/S III (yleinen kirkollinen rakennus/suojeltu).
Tonttitehokkuusluku e = 0,3. Rakennusoikeus on 0,3 x 4 941 m² = 1 482,3 k-m². Rakennuspaikalla sijaitsee kellotapuli, lämpökeskusrakennus sekä wc-varastorakennus.
Kiihtelysvaaran vanha kirkko oli suojeltu rakennus kirkkolain 14 luvun 5 §:n 2 momentin nojalla (Kirkko, seurakunnan kiinteistöt ja rakennussuojelu). Kirkon pihapiiri on suojeltu (KL
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14:5.3 §). Rakennuspaikalla on hautausmaa, josta ei luovuteta uusia hautapaikkoja. Hautausmaalla sijaitsee myös talvi- ja jatkosodan sankarivainajien haudat. Rakennuspaikan suojelu ja
hautausmaan sijainti rakennuspaikalla määrittävät uuden kirkon ja pihapiirin perusratkaisuja.
Museovirasto on lausunut kirkon palosta 10.10.2018 (MV/169/05.01.02/2018). Pohjois-Karjalan vanhin puukirkko oli suojeltu kirkkolailla. Sen kirkkopiha on edelleen kirkkolain suojelema
ja sisältyy valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Kiihtelysvaaran kirkon rauniot tutkittiin arkeologisin menetelmin pian palon jälkeen 29.10.-12.11.2018.
Suojeltujen rakennusten valvovana viranomaisena Museovirasto edellytti raunioiden tutkimista, ja tutkimuksen teki Arkkitehtitoimisto Ark-byroo Oy Helsingistä. Tutkimusraportissa kuvataan kirjallisten lähteiden ja paikalla tehtyjen tutkimusten valossa kirkon rakennushistoria.
Arkeologisessa tutkimuksessa todettiin, että kirkon alle ei ole haudattu vainajia.
Museoviraston tammikuussa 2020 antaman alustavan lausunnon mukaan kirkon sisusta ja perustukset eivät ole enää muinaismuistolain (295/63) rauhoittamia eikä niiden suhteen tarvitse
olla yhteydessä Museovirastoon. Sen sijaan muulla osalla rakennuspaikkaa tehtävissä toimenpiteissä on otettava muinaismuistolain (295/63) vaatimukset huomioon. Museoviraston alustavan lausunnon mukaan tämä tarkoittaa, että vanhan kirkon ulkopuolisen alueen maankaivuutyöt tarvitsevat arkeologin vähintään valvomaan työtä. Museovirasto ottaa kantaa mahdollisiin tutkimuksiin, kun uuden kirkon suunnitelmat ovat valmistuneet.
Rakennettavalle kirkolle asetetut tarpeet
Kiihtelysvaaran kirkon hankesuunnitelman mukaan seurakuntaa palvelisi parhaiten monikäyttöinen kirkko, jossa Kiihtelysvaaran seurakuntapiirin toimitilat ja viikkotoiminta keskitettäisiin
kirkkorakennukseen Saman katon alle2. Kirkko olisi toimiva kaikenikäisten seurakuntalaisten
sekä eri työmuotojen tarpeisiin. Tiukentuvista talousnäkymistä huolimatta jumalanpalveluselämän halutaan toteutuvan monipuolisesti koko seurakunnan alueella, samoin halutaan tavoittaa kaikki ikäluokat. Monikäyttökirkko on muunneltavissa erilaisten ryhmien kokoontumistiloiksi.
Kiihtelysvaaran seurakuntatalon tullessa elinkaarensa päähän kirkossa tarvitaan keittiö- ja
kahviotilat, lasten ja nuorten kappeli/kerhotila sekä pienryhmätila seurakuntapiirin tarpeisiin.
Lisäksi tarvitaan riittävät työskentely-, varasto-, eteis- ja wc-tilat. Kirkon istumapaikkojen määrää voidaan vaihdella tilaisuuden mukaan.
Kirkon toivotaan olevan laajasti paikallisten toimijoiden käytettävissä jumalanpalvelustilan erityisluonteesta tinkimättä. Tavoitteena on, että kirkko olisi avoinna mahdollisimman paljon,
jotta ihmiset voisivat käydä siellä myös arkena hiljentymässä, rukoilemassa sekä tapaamassa
toisiaan ja seurakunnan työntekijöitä. Monikäyttöisyys takaa uudelle kirkolle laajan käyttöasteen.

2

Saman katon alle – Kirkkotilatyöryhmän mietintö kirkkotilojen kehittämisestä yhteisöjen keskuksiksi. Suomen ev.-lut.
kirkon julkaisuja 78. Kirkkohallitus 2019.
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Kiihtelysvaaran uuden kirkon suunnittelijan haku käynnistyi kilpailutuksella 3.12.2020. Arkkitehtikilpailutuksen toteutti Pohjois-Karjalan hankintatoimi Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän toimeksiannosta. Kiihtelysvaaran kirkon rakennushankkeessa oli kyse kulttuurihistoriallisesti merkittävästä rakennuspaikasta, joten osallistujille asetettiin tarkat kriteerit. Kriteerien
perusteella arvioitiin mm. kokemusta kirkollisten rakennusten suunnittelusta, puurakentamisesta sekä monitoimitilojen rakentamisesta.
Kilpailutuksessa käytettiin kaksivaiheista rajoitettua menettelyä. Ensimmäisessä vaiheessa kirkon suunnittelusta kiinnostuneita arkkitehteja pyydettiin ilmoittautumaan kilpailutukseen.
Toisessa vaiheessa Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta valitsi kriteerit täyttävistä ilmoittautuneista seitsemän parasta, joilta pyydettiin hintatarjoukset kirkon suunnittelusta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arkkitehtisuunnittelusta jätti Luo arkkitehdit Oy.
Päävastuullisena arkkitehtina hankkeessa toimii Riikka Kuittinen.

L1 luonnokset
Kiihtelysvaaran kirkon arkkitehtisuunnittelusopimuksen mukaisesti arkkitehti Riikka Kuittinen
laati L1 tason luonnoksia kolme erilaista ratkaisumallia, joista yksi on muodoltaan ristikirkko.
Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta (31.8.2021), Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto (28.9.2021, 142 §), Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvosto
(22.9.2021, 82 §) ja Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto (14.10.2021, 41 §)
päättivät yksimielisesti valita Kiihtelysvaaran kirkkohankkeen L23 jatkosuunnitteluun L1 luonnoksen VE Maisemallinen ristikirkko.
Arkkitehti Riikka Kuittisen mukaan valittu ratkaisu ammensi teemoja vanhasta kirkosta, mutta
oli kuitenkin selkeästi uusi ja omaehtoinen. Erottuva arvokas ulkomuoto sopii hyvin rakennuspaikalle. Luonnoksen selkeä pääsisäänkäynti toimii myös seremoniallisesti esim. hautajaisissa.
Luonnoksen tilajaottelut ovat toimivia; sakraalitilat erottuvat korkeina ja arkisemmat matalina. Kirkkosali, kahvitila ja kerhotila voidaan yhdistää luontevasti yhdeksi monikäyttötilaksi.
Sekä kahvitilasta että kerhotilasta saadaan kauniit näkymät vaaramaisemaan.
Seurakuntalaisten kuuleminen
Kiihtelysvaarassa seurakuntalaisille on järjestetty mahdollisuuksia vaikuttaa kirkon suunnitteluun. Ensimmäisen kerran kirkon suunnitelmista pyydettiin palautetta keväällä 2020. Keväällä
2021 kirkon rakennustoimikunta keräsi seurakuntalaisilta ideoita uuden kirkon suunnittelun
tueksi. Joensuun seurakuntayhtymä puolestaan keräsi tammikuussa 2022 uuden kirkon luonnoksista seurakuntalaisten ideoita ja ehdotuksia jatkosuunnittelun tueksi.
Seurakuntalaiset ovat toivoneet puusta rakennettua ristikirkkoa, joka olisi entisen kirkon kaltainen. Vastauksissa on toistunut toive puukirkosta sekä valon ja maiseman huomioimisesta.
Lisäksi on toivottu kylän kiintopistettä, arvokasta rakennusta ja kokonaisuutta, joka ottaa huomioon myös vanhat elementit. Kirkon luonnoksista annettu palaute on ollut sekä myönteistä
että kielteistä. Kritiikki on pääosin kohdistunut siihen, että arkkitehdin suunnittelema kirkko ei
3

L1=Alustavat luonnokset (vaihtoehdot), L2=Valittu luonnos jatkosuunnitteluun (luonnoksen tarkentaminen)
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vastaa julkisivultaan Kiihtelysvaaran vanhaa kirkkoa. Rakennustoimikunta huomioi annetun
palautteen jatkosuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.
L2 luonnokset
Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta ja arkkitehti Riikka Kuittinen jatkoivat Joensuun
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 14.10.2021 (41 §) hyväksymän Kiihtelysvaaran
kirkon VE maisemallinen ristikirkko L1 luonnoksen suunnittelua L2 tasolle. Rakennustoimikunta käsitteli Kiihtelysvaaran kirkon L2 luonnokset kokouksessaan 25.2.2022.
Luo Arkkitehdit Oy:n laatimat 14.3.2022 päivitetyt Kiihtelysvaaran kirkon L2-luonnokset ovat
liitteenä 3a, jotka sisältävät













Seurakuntalaisten palautetta
Kirjallinen kuvaus hankkeesta
Perspektiivinäkymä salista
Asemapiirustus 1:300
Pohjapiirustus 1:100
Leikkaus A-A ja B-B 1:150
Julkisivu itä ja pohjoinen 1:200
Julkisivu länsi ja etelä 1:200
Uusi ja vanha kirkko 1:150
Näkymä kylän suunnasta
Materiaalireferenssit sisällä
Materiaalireferenssit ulkona

s. 2
s. 3
s. 4
s. 5
s. 6
s. 7
s. 8
s. 9
s. 10
s. 11
s. 12
s. 13

Päivitetty kustannusarvio
Hankkeen päivitetty kustannusarvio on 4 579 043 € (sis. alv 24 %). Kustannusarvio sisältää
hankevarauksia (lisä- ja muutostyö-, kustannusnousu- ja riskivarauksia) n. 270 000 €. Arvio ei
sisällä soittimen hankintaa.
Kustannusten nousuun ovat vaikuttaneet mm:
 yleinen rakennuskustannusten voimakas nousu, jonka vaikutus on Haahtela-indeksin mukaan n. 7 % eli lähes 300 000 €
 keittiön luokitus valmistuskeittiöksi
 vanhan kellarin säilyttäminen
Kustannusarviot perustamiskustannuksista, pinnoista ja kalusteista sekä rakennusosista ovat
liitteenä 3b.
Kirkkoon tuleva soitin
Rakennustoimikunta on selvittänyt uuteen kirkkoon tulevan soittimen vaihtoehtoja. Vaihtoehtoisina ratkaisuina verrattiin perinteisiä pilliurkuja, joiden arvioitu kustannus on noin 300 000
€, sekä virtuaaliurkuja, joiden arvioitu kustannus on noin 15 000-45 000 €. Rakennustoimikunta esittää valittavaksi virtuaaliurkuja seuraavin perustein: Merkittävästi pienempi hankintahinta, siirreltävyys, pienempi huoltotarve, soinnin muunneltavuus, pienempi tilantarve.
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Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä pyysi 25.2.2022 Museovirastolta lausuntoa Joensuun
Kiihtelysvaaraan rakennettavan uuden kirkon L2 luonnoksista. Lausuntopyynnön liitteenä on
Luo Arkkitehdit Oy:n laatimat ja 14.3.2022 päivitetyt Kiihtelysvaaran kirkon luonnokset sisältäen selostuksen, asemapiirroksen, pohjapiirrokset, julkisivut ja leikkaukset sekä havainnekuvia. Lausuntopyyntö Museovirastolle on liitteenä 3c.
Museovirasto toteaa lausunnossaan mm., että uusi kirkko, joka on sijoitettu suunnitelmassa
vanhan kirkon paikalle, toimii sijaintinsa ja massallisen hahmonsa sekä kokonsa puolesta vanhan kirkon kaltaisena maisemallisena maamerkkinä. Kirkon pohjaratkaisu pohjautuu perinteiseen ristikkokirkkomalliin sisällyttäen siihen monitoimikirkon toiminnalliset vaatimukset. Rakennuksen arkkitehtuuri tukeutuu perinteeseen ja ottaa huomioon suunnittelun poikkeukselliset lähtökohdat sekä seurakunnan toiveet. Arkkitehtuurin keinoin on kuitenkin huolehdittu
myös siitä, että rakennus on tunnistettavissa uudeksi kirkoksi. Kirkon luonnoksissa esitetyt
materiaalit ovat arvokkaita ja sopivat kokonaisuuteen. - Museovirasto puoltaa hankkeen eteenpäin viemistä lausunnossa esitetyt seikat huomioiden.
Museoviraston lausunto on liitteenä 3d.

Yhteisen kirkkoneuvoston valmisteluryhmä keskusteli kokouksissaan 20.4. ja 6.6.2022 Kiihtelysvaaran uuden kirkon rakentamishankkeesta, L2-luonnoksista, hankkeen kustannuksista
sekä urkuhankinnasta. Valmisteluryhmä suhtautuu kirkon rakentamishankkeeseen myönteisesti ja pitää kirkon L2-luonnoksia onnistuneina. Valmisteluryhmä kiinnittää huomiota siihen,
että urkuhankinta ei sisälly kirkon kustannusarvioon. Rakennustoimikunnassa on selvitetty uuteen kirkkoon hankittavalle soittimelle vaihtoehtoja, ja verrattu perinteisiä pilliurkuja, joiden
arvioitu kustannus on noin 300 000 euroa sekä virtuaaliurkuja, joiden arvoitu kustannus on
noin 15 000-45 000 €. Rakennustoimikunta esittää, että Kiihtelysvaaran uuteen kirkkoon valittaisiin virtuaaliurut. Perusteena toimikunta esittää virtuaaliurkujen merkittävästi pienemmän
hankintahinnan, urkujen siirreltävyyden, pienemmän huoltotarpeen, soinnin muunneltavuuden ja pienemmän tilantarpeen.
Valmisteluryhmä katsoo, että yhteisen kirkkoneuvoston tulisi irrottaa urkuhanke erilliseksi
hankkeeksi Kiihtelysvaaran kirkon rakennushankkeesta. Soitinhankinnan valmistelussa tulisi
käyttää alan asiantuntijoita. Joensuun seurakuntayhtymän soitintyöryhmän tehtävänä on toimia urkujen ja muiden soitinten hankinnoissa asiantuntijaelimenä ja antaa soittimia koskevia
lausuntoja päätöksentekoa varten. Soitintyöryhmän vakiokokoonpanon lisäksi soitinhankintojen yhteydessä työryhmää täydennetään kyseisen seurakunnan kirkkoherralla ja kanttorilla
sekä tarvittaessa muilla asiantuntijoilla.

Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttyä L2-luonnokset suunnitelmat alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta jatkaa kirkon suunnittelutyötä T1 (Rakennuslupa-asiakirjat) ja T2 (Toteutussuunnitelmat) -suunnitteluilla.
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Lausuntopyyntö
Seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee 7) asianomaisen seurakunnan toimintaa varten
rakennettavia rakennuksia tai niiden peruskorjauksia tai käyttötarkoituksen muuttamista. KJ
10:14.1,7-kohta
Määräenemmistö
Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän
kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa asiassa, joka koskee:
1) kirkollisen rakennuksen, kappelin, seurakuntatalon, seurakunnan virastotalon, leiri- tai
kurssikeskuksen rakentamista taikka hankkimista; Kirkkolaki 9:3.1,1
Päätöksen alistaminen
Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla
olevat niihin rinnastettavat rakennukset.
Kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sekä sankarihautausmaahan sovelletaan,
mitä kirkollisista rakennuksista säädetään.
Kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi, jos se koskee:
1) uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamista tai hankkimista;
-- -3) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista; Kirkkolaki 14:2.1-3,1 ja 3-kohta
Esitys (Rakennus-tmk)

Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle,
että se esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1) hyväksyy liitteen 3a mukaiset L2 luonnokset Kiihtelysvaaraan rakennettavasta uudesta kirkosta,
2) hyväksyy kirkon kustannusarvion 4 579 043 € (sis. alv 24 %), joka sidotaan
rakennuskustannusindeksiin,
3) hyväksyy kirkon virtuaaliurkujen kustannusarvion 45 000 € (sis. alv 24 %),
4) valtuuttaa rakennustoimikunnan jatkamaan T1 ja T2 suunnittelua
5) toteaa päätöksen syntyneen määräenemmistöllä sekä
6) alistaa Kiihtelysvaaran kirkon rakentamisen ja liitteen 3a mukaiset L2 luonnokset Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto varaa Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvostolle tilaisuuden antaa lausuntonsa liitteessä 3a olevista Kiihtelysvaaraan rakennettavan uuden kirkon L2 luonnoksista.
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Ennen L2 luonnoksista päättämistä yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. pyytää Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvostolta lausunnon
16.9.2022 mennessä liitteessä 3a olevista Kiihtelysvaaraan rakennettavan
uuden kirkon L2 luonnoksista,
2. irrottaa Kiihtelysvaaran uuden kirkon urkuhankkeen erilliseksi hankkeeksi
kirkon rakennushankkeesta sekä
3. pyytää Joensuun seurakuntayhtymän soitintyöryhmältä selvitystä Kiihtelysvaaran uuteen kirkkoon hankittavista urkuvaihtoehdoista 16.9.2022 mennessä.

Vaara-Karjalan seurakuntaneuvosto 24.8.2022, 65 §
Liitteenä 1 L2 luonnoksia Kiihtelysvaaran uudesta kirkosta.
Ehdotus (pj.)

Seurakuntaneuvosto puoltaa liitteessä 1 olevia L2 luonnoksia Kiihtelysvaaraan
rakennettavasta uudesta kirkosta.
Puheenjohtaja muutti ehdotusta

Ehdotus (pj.)

Seurakuntaneuvosto puoltaa liitteessä 1 olevia L2 luonnoksia Kiihtelysvaaraan
rakennetavasta uudesta kirkosta. Seurakuntaneuvosto ehdottaa seuraaviin kiinnitettävän huomiota:
1) Pääsisäänkäynnin katoksen muoto, voitaisiinko tutkia vaihtoehtoisia toteutumistapoja?
2) Urkujen sijainti ottaen huomioon valaistuksen.
3) Sadevesiketjut tai tangot ja niiden toimivuus kovalla sateella?
4) Onko kupari riskialtis varkaudelle?

Päätös

Seurakuntaneuvosto puolsi liitteessä 1 olevia L2 luonnoksia Kiihtelysvaaraan
rakennetavasta uudesta kirkosta. Seurakuntaneuvosto ehdotti seuraaviin kiinnitettävän huomiota:
1) Pääsisäänkäynnin katoksen muoto, voitaisiinko tutkia vaihtoehtoisia toteutumistapoja?
2) Urkujen sijainti ottaen huomioon valaistuksen.
3) Sadevesiketjut tai tangot ja niiden toimivuus kovalla sateella?
4) Onko kupari riskialtis varkaudelle?
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Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lähettää L2 luonnokset Vaara-Karjalan seurakuntaneuvoston lausuntoineen yhteiselle kirkkovaltuustolle ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto
1) hyväksyy liitteen 3a mukaiset L2 luonnokset Kiihtelysvaaraan rakennettavasta uudesta kirkosta,
2) hyväksyy kirkon kustannusarvion 4 579 043 € (sis. alv 24 %), joka sidotaan
rakennuskustannusindeksiin,
3) valtuuttaa rakennustoimikunnan jatkamaan T1 ja T2 suunnittelua
4) toteaa päätöksen syntyneen määräenemmistöllä sekä
5) alistaa Kiihtelysvaaran kirkon rakentamisen ja liitteen 3a mukaiset L2 luonnokset Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kirkkoneuvosto

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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125 § Vuokra-Louhelan tontin määräosan kaupan purkaminen
Vuokra-Louhelan sijainti- ja laajuustiedot
 Vuokra-Louhela
yksi kerrostalo
 kiinteistötunnus
167−4−67−4
 osoite
Koulukatu 7, Joensuu
 kerrosala
2658 m²
 huoneistoala
2102 m²
 asuntoja
43 kpl
 tilavuus
10 000 m³
 kerrosluku
3+1
 tontti
3246 m² (oma)
 Valmistumisvuosi
1968

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 8.6.2020
(12 §) hyväksyä Rakennus Kosunen Oy:n tekemän ostotarjouksen Vuokra-Louhelan tontin
määräalasta 167−4−67−4 kauppahintaan 65 000 € sekä 500 €/k-m² / saatu lisärakennusoikeus.
Rakennus Kosunen Oy on jättänyt 20.6.2022 seurakuntayhtymälle pyynnön Vuokra-Louhelan
tontin määräosan kiinteistökaupan purkamisesta sekä jo maksetun 65 000 euron kauppahinnan palauttamisesta (liite 4). Perusteluna purkamistarpeelle on se, että rakentajan suunnitelman toteutuminen olisi edellyttänyt Joensuun kaupungin muuttavan alueen asemakaavaa,
mikä ei kuitenkaan toteutunut. Suunnitelma oli ristiriidassa Joensuun keskustan osayleiskaavan kanssa suunnitellun rakennuksen kerrosluvun osalta.
Yleinen maailmantilanne on vaikuttanut merkittävästi rakentamisen kustannuksiin ja asuntojen kysyntään. Seurakuntayhtymä ei tahdo sitoa rakennusliikettä sopimukseen, jonka menestymisedellytykset ovat epävarmat.
Seurakuntayhtymä on valmis perumaan kaupan ja palauttamaan jo maksetun kauppahinnan
edellyttäen, että ostaja korvaa seurakuntayhtymälle kaupasta aiheutuneet kulut. Kulut muodostuvat kiinteistönkauppakirjan laatimisesta 1311,99 euroa sekä kokouskustannuksista 350
euroa, yhteensä 1661,99 euroa. Ostaja on ilmaissut halukkuutensa korvata aiheutuneet kulut.
Ehdotus (hj.)

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
peruu Rakennus Kosunen Oy:n kanssa tekemänsä kaupan ja palauttaa jo maksetun kauppahinnan edellyttäen, että ostaja korvaa seurakuntayhtymälle kaupasta aiheutuneet kulut yhteensä 1661,99 euroa.

Kirkkoneuvosto

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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126 § Kirkon Mediasäätiön tukeminen kaudella 2023-2025 sekä seurakuntayhtymän edustajan ja tämän
varahenkilön nimeäminen säätiön hallintoneuvostoon
Kirkon Mediasäätiö on 24 evankelis-luterilaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän sekä Kirkkohallituksen vuonna 2005 perustama säätiö. Sen tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoperustalta lähtien tukea ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa.
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti 24.1.2005 (17 §), että
seurakuntayhtymä ryhtyy Kirkon Mediasäätiön perustajajäseneksi. Seurakuntayhtymä on tukenut Kirkon Mediasäätiön toimintaa kolmivuotiskausina vuosina 2005–2007, 2008–2010,
2011–2013, 2014–2016, 2017-2019 ja 2020-2022. Tuki on ollut 0,09 euroa/seurakuntayhtymän jäsen. Seurakuntayhtymän edustajana Mediasäätiön valtuuskunnassa on ollut viestintäpäällikkö.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko on säätiön myötä saanut arvostetun roolin erilaisten ohjelmahankkeiden rahoittajana Suomessa. Mediasäätiön tunnettuus eri tv-kanavien, tuotantoyhtiöiden ja ohjelmantekijöiden keskuudessa on vakiintunut. Vuosina 2019–2021 säätiölle tuli
436 hakemusta ja hakusumma ylitti 3,7 miljoonaa euroa. Tukea kyseisinä vuosina myönnettiin
98 hankkeelle yhteensä 606 000 euroa. Säätiön toimintavuosien aikana toteutuneista hankkeista pääosa on ollut tv-dokumenttiohjelmia. Televisiossa on esitetty lähes 200 säätiön tukemaa ohjelmaa tai ohjelmasarjaa. Teatterilevityksessä on ollut yli 30 elokuvaa tai dokumenttia.
Lisäksi säätiön tuella on valmistunut useita radio-ohjelmia sekä nuorille ja lapsille suunnattuja
verkkosivustoja. Ohjelmia on palkittu sekä kotimaisilla että ulkomaisilla festivaaleilla. Erityisen
merkittävää on ollut se, että ohjelmantekijät ovat säätiön toiminnan kautta uskaltautuneet
tarttumaan entistä laajemmin uskontoa ja elämänkatsomusta käsitteleviin teemoihin, mitä
varten säätiö aikanaan perustettiin.
Kirkon Mediasäätiö pyytää Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymää yhtenä perustajajäsenenä
jatkamaan Kirkon Mediasäätiön tukemista seuraavalla kolmivuotiskaudella 2023-2025. Lisäksi
Mediasäätiö pyytää seurakuntayhtymää nimeämään jäsenen sekä hänelle varahenkilön Kirkon
Mediasäätiön hallintoneuvostoon kaudelle 2023-2025.
Ehdotus (hj.)

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. että Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä tukee Kirkon Mediasäätiön toimintaa kolmivuotiskaudella 2023-2025 vuosittain 4 500 eurolla. Määräraha
on varattu viestinnän talousarvioon.
2. nimetä edustajaksi Kirkon Mediasäätiön hallintoneuvostoon kolmivuotiskaudeksi 2023-2025 viestintäpäällikön ja varajäseneksi seurakuntayhtymän
hallintojohtajan.

Kirkkoneuvosto

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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127 § Palveluyksiköiden johtosäännön muuttaminen; seurakuntaneuvostojen lausunnot

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosäännössä määritellään yhteisen
kirkkoneuvoston alaisuudessa toimivat taloushallinnon ja yhteisen seurakuntatyön palveluyksiköt vastuualueineen sekä palveluyksiköiden virat ja työsuhteet kelpoisuusehtoineen ja keskeisine tehtävineen. Palveluyksiköt ja niiden yhteinen johtosääntö luotiin vuonna 2004, jolloin
toimistolähtöisestä ajattelusta siirryttiin palveluyksiköihin. Sen jälkeen johtosääntöä on päivitetty seuraavasti; yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 8.12.2008 (24 §) päivityksen, jossa ennakoitiin vuoden 2009 alusta tapahtuva seurakuntayhtymän laajenemista ja 5.6.2017 (81 §) perustettaessa henkilöstöpäällikön virkaa sekä 11.12.2017 (32 §) muutettaessa viestintäpäällikön virka-asema oman työyksikkönsä esimieheksi.
Nyt käsiteltävänä oleva johtosäännön muutostarve syntyy Joensuun seurakuntayhtymän keskusrekisteritoiminnan siirtymisestä Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen (YKV
14.10.2021, 40 §), viestintäyksikön siirtymisestä osaksi talous- ja hallintopalveluja (YKN
15.12.2021, 198 §), sekä mahdollisesta tiedottajan viran kelpoisuusehtojen muuttamisesta
(YKN 17.5.2022, 84 § ja YKV 14.6.2022).
”Kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä säädettyjen alistettavien ohjesääntöjen lisäksi voi seurakunta ja seurakuntayhtymä hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden toiminnan sekä seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi.” KJ 7:1.1
”Seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee 4) yhteisten työmuotojen johtosääntöjä;” KJ
10:14, kohta 3.
Kirkon yhteistoimintasopimuksen 3.2 §:n mukaan työnantajan ja työntekijöiden välisessä jatkuvassa yhteistoiminnassa käsitellään - - 1) henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavat kehittämishankkeet, muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä ja tehtävien tai työtilojen järjestelyssä; 2) organisaation ja toiminnan uudelleen järjestäminen ja niiden periaatteet, jos asialla
voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia. Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020-2022, Liite 10
Yhteistyötoimikunta käsitteli palveluyksiköiden johtosäännön kokouksessaan 12.5.2022.
Liitteenä 3 on Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosääntö esitetyin
muutoksin, muutokset on merkitty sinisellä.
Ehdotus (hj.)

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. pyytää palveluyksiköiden johtosääntöä koskevista muutoksista Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän, Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakuntaneuvostojen lausunnot ja
2. lähettää palveluyksiköiden johtosäännön seurakuntien lausuntoineen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja noudatettavaksi Joensuun ev.-lut.
seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosääntönä.
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Päätösehdotus hyväksyttiin.

Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi palveluyksiköiden johtosäännön muuttamisen. Enon
seurakuntaneuvostolla ei ollut lausuntoon lisättävää.

Seurakuntaneuvosto lausuu palveluyksiköiden johtosäännöstä seuraavaa ja lähettää sen yhteiselle kirkkoneuvostolle.
28 §: Viestintäpäällikön ja tiedottajan virkojen kelpoisuusehtojen muuttamisen tiimoilta yhteistyötoimikunnan käsittelyssä on todettu: ”Tällä hetkellä viestinnän viranhaltijoiden (viestintäpäällikkö ja tiedottaja) kelpoisuusehdoissa edellytetään, että vähintään toisella tiedotuksen
viranhaltijoista tulee olla teologinen tutkinto. Tämä lisäys ei ole valtakunnallinen käytäntö,
vaan on määritelty paikallisesti. Esityksenä on, että paikallisesti tehty lisäys poistetaan johtosäännöstä. Teologinen näkemys saadaan viestintään organisaation sisältä ja voidaan myös esimerkiksi määritellä, että viestinnän toimikunnassa on oltava jäsen, jolla on teologinen tutkinto.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 1/2022 mallijohtosääntö niille viroille, joihin vaadittavasta tutkinnosta ei ole säännöksiä, toteaa seuraavasti: ”Muihin kuin hengellisen työn tiettyihin virkoihin seurakunnan ei ole välttämätöntä päättää virkaan vaadittavasta tutkinnosta.
Kelpoisuusehtona olevan tutkinnon asettaminen on mahdollista, mutta rekrytoinnin näkökulmasta on joustavampaa, jos seurakunta hakuilmoituksessa ilmoittaa esim. millaista tutkintoa
seurakunta arvostaa. Tällöin valintaprosessissa voidaan ottaa huomioon myös sellaiset hakijat,
joilla ei ole toivottua tutkintoa. Jos tutkinto vahvistetaan kelpoisuusvaatimukseksi, henkilöä,
jolta puuttuu mainittu tutkinto, ei voida valita virkaan.”
Rekrytoinnin joustavuuden kannalta ei kannata määritellä liian tiukkoja kelpoisuusehtoja. Teologista tietämystä voidaan vahvistaa yhteistyöllä seurakuntien kanssa. Kelpoisuusvaatimuksen
poistaminen johtosäännöstä on tarkoituksenmukainen muutos.
Kaikkiaan muutokset palveluyksiköiden johtosääntöön ovat tarvetta vastaavia ja relevantteja.
Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosääntö esitetyin muutoksin on
liitteessä 1.
Seurakuntaneuvosto lausuu palveluyksiköiden johtosäännöstä seuraavaa ja lähettää sen yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Esitetyt muutokset palveluyksiköiden johtosääntöön ovat tarkoituksenmukaisia ja vastaavat
tämän hetken tilannetta. Viestintäpäällikön ja tiedottajan virankelpoisuusehtojen muuttamiseen liittyen seurakuntaneuvosto kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin.
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Viestintäpäällikön ja tiedottajan virkojen kelpoisuusehtojen muuttamista 28 § on käsitelty Joensuun seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan kokouksessa 12.5.2022 ja toimikunta on
todennut asiasta: ”Tällä hetkellä viestinnän viranhaltijoiden (viestintäpäällikkö ja tiedottaja)
kelpoisuusehdoissa edellytetään, että vähintään toisella tiedotuksen viranhaltijoista tulee olla
teologinen tutkinto. Tämä lisäys ei ole valtakunnallinen käytäntö, vaan on määritelty paikallisesti. Esityksenä on, että paikallisesti tehty lisäys poistetaan johtosäännöstä. Teologinen näkemys saadaan viestintään organisaation sisältä ja voidaan myös esimerkiksi määritellä, että
viestinnän toimikunnassa on oltava jäsen, jolla on teologinen tutkinto.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 1/2022 mallijohtosääntö niille viroille, joihin vaadittavasta tutkinnosta ei ole säännöksiä, toteaa seuraavasti: ”Muihin kuin hengellisen työn tiettyihin virkoihin seurakunnan ei ole välttämätöntä päättää virkaan vaadittavasta tutkinnosta.
Kelpoisuusehtona olevan tutkinnon asettaminen on mahdollista, mutta rekrytoinnin näkökulmasta on joustavampaa, jos seurakunta hakuilmoituksessa ilmoittaa esim. millaista tutkintoa
seurakunta arvostaa. Tällöin valintaprosessissa voidaan ottaa huomioon myös sellaiset hakijat,
joilla ei ole toivottua tutkintoa. Jos tutkinto vahvistetaan kelpoisuusvaatimukseksi, henkilöä,
jolta puuttuu mainittu tutkinto, ei voida valita virkaan.”
Rekrytoinnin joustavuuden ja yksikössä tarvittavan monipuolisen osaamisen näkökulmasta on
tärkeää, että kelpoisuusehtoja ei määritellä liian tiukoiksi. Teologinen osaaminen seurakunnan
viestinnässä on välttämätöntä, mutta se voidaan taata yhteistyössä seurakuntien kanssa ja
kiinnittämällä huomiota viestintätoimikunnan jäsenten kokoonpanoon ja heidän kauttaan tulevaan osaamiseen.
Ehdotus (pj.)

Esitetyt muutokset palveluyksiköiden johtosääntöön ovat tarkoituksenmukaisia
ja vastaavat tämän hetken tilannetta.

Seurakuntaneuvosto

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan, että se yhtyy esitettyihin suunnitelmiin.

Esitys (pj.) Seurakuntaneuvosto lausuu palveluyksiköiden johtosäännöstä seuraavaa ja lähettää sen yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Virat
Virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde, jossa seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli tai kirkkohallitus on työnantajana ja viranhaltija työn suorittajana. Perustuslain
mukaan virkasuhdetta on käytettävä silloin, kun palvelusuhteeseen kuuluviin tehtäviin liittyy
merkittävää julkisen vallan käyttöä. Seurakuntayhtymässä ja seurakunnissa läheskään kaikkien
tehtävien hoito ei edellytä virkasuhdetta. Jos virassa ei käytetä julkista valtaa, on syytä harkita
sen muuttamista palvelusuhteeksi. Joissakin johtosäännön tehtävissä mainitaan sekä virka
että toimi (25 §, 28 §).
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Palveluyksiköiden johtosäännössä olisi mahdollista tarkastella tarkemmin palvelusuhteiden
laatua. Soveltuvien korkeakoulututkintojen sijaan olisi syytä mainita, mikä on viran ensisijainen koulutusvaatimus ja liittää tähän tarvittaessa tai-sanalla soveltuva korkeakoulututkinto.
Viran täytön kannalta tarkat ilmaukset helpottavat hakijoiden vertailua ja vähentävät oikaisuvaatimusten määrää.
Kielitaito
Kirkkolain muutoksen 1.6.2013 myötä erilliset virkasäännöt lakkautettiin tarpeettomina. Kielitaidosta säädetään kirkkolain 6 luvun 3 §:ssä ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 3-5-§:ssä. Palvelussuhteeseen otettaessa on varmistettava, että palvelukseen otettavalla on työtehtävien edellyttämä kielitaito. Johtosäännössä on mahdollista ottaa kantaa viran kielitaitovaatimukseen.
Sellaisten virkojen osalta, joihin vaaditaan vaihtoehtoisesti ammattikorkeakoulututkinto tai
opistotason tutkinto, jos virkaan valittava on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon, sovelletaan virkaan valittavaan KJ 4a §:n 1 momenttia. Jos sen sijaan tällaiseen virkaan valittava
on suorittanut opistotutkinnon, niin kielitaitovaatimus on kielisäännön tai johtosäännön määräysten mukainen.
Kielitaitoa koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta voidaan myöntää erivapaus erityisestä syystä.
Tuomiokapituli myöntää erivapauden seurakunnan tai seurakuntayhtymän papin ja lehtorin
viran haltijalle. Muulle viranhaltijalle erivapauden myöntää se viranomainen, jonka toimivaltaan viran perustaminen kuuluu. KL 6:3
Palveluyksiköisen johtosäännössä ei ole otettu kantaa virkojen kielitaitovaatimuksista.
Yhteisen seurakuntatyön johtaja
Johtosäännön kohdassa 8, todetaan yhteisen seurakuntatyön johtajan toimivan yhteisen seurakuntatyön palveluyksiköiden johtajana. Yksiköiden esimiestehtävät jaettiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 15.12.2021, 198 §. Asia virisi yhteisen seurakuntatyön johtajan tehtävien vähenemisen myötä. Henkilöstöpäällikön palkkaaminen, viestintäyksikön siirtäminen talous- ja hallintopalveluihin sekä keskusrekisterin lakkauttaminen tekivät viran täyttämisen perusteettomaksi. Johtosäännön valmistelun yhteydessä ja rinnalla olisi perusteltua lakkauttaa
virka, jolla ei ole enää tehtäviä.
Viestintäpäällikön ja tiedottajan virkojen pätevyysvaatimukset
Yhteistyötoimikunnan käsittelyssä on todettu: ”Tällä hetkellä viestinnän viranhaltijoiden (viestintäpäällikkö ja tiedottaja) kelpoisuusehdoissa edellytetään, että vähintään toisella tiedotuksen viranhaltijoista tulee olla teologinen tutkinto. Tämä lisäys ei ole valtakunnallinen käytäntö,
vaan on määritelty paikallisesti. Esityksenä on, että paikallisesti tehty lisäys poistetaan johtosäännöstä. Teologinen näkemys saadaan viestintään organisaation sisältä ja voidaan myös
esimerkiksi määritellä, että viestinnän toimikunnassa on oltava jäsen, jolla on teologinen tutkinto.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 1/2022 mallijohtosääntö niille viroille, joihin vaadittavasta tutkinnosta ei ole säännöksiä, toteaa seuraavasti: ”Muihin kuin hengellisen työn tiettyihin virkoihin seurakunnan ei ole välttämätöntä päättää virkaan vaadittavasta tutkinnosta.
Kelpoisuusehtona olevan tutkinnon asettaminen on mahdollista, mutta rekrytoinnin näkökulmasta on joustavampaa, jos seurakunta hakuilmoituksessa ilmoittaa esim. millaista tutkintoa
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seurakunta arvostaa. Tällöin valintaprosessissa voidaan ottaa huomioon myös sellaiset hakijat, joilla ei ole toivottua tutkintoa. Jos tutkinto vahvistetaan kelpoisuusvaatimukseksi, henkilöä, jolta puuttuu mainittu tutkinto, ei voida valita virkaan.”
Yhteisen kirkkoneuvoston esittelyteksti on niukka ja mainitsee ainoastaan yhteistoiminnassa
esitetyn muutoksen olevan peruste johtosäännön muuttamiseksi.
Malliohjesäännöt on tarkoitettu malleiksi, joihin voidaan paikallisesti tehdä tarkentavia tarkennuksia. Valtakunnallinen käytäntö ei ole riittävä peruste kajota viestinnän pätevyysvaatimuksiin. Vahva teologinen osaaminen on seurakuntien viestinnässä välttämätöntä. Mitä seurakuntien viestintä on? Se on ennen kaikkea julistusta. Kirkon viestintätoimikunnan johtaja,
Sami Kallionen, korosti tätä puhuessaan viestinnästä hiippakunnan papeille ja talousjohtajille
toukokuussa. Julistus puolestaan vaatii teologista ymmärrystä.
Seurakuntayhtymän viestintäyksikkö on itsenäinen toimija, jolla on varsin vähän sisäisen asiakkuuden keskustelua seurakuntien kanssa. Olisi tappio, jos teologista panosta ja jatkuvaa läsnäoloa viestinnän yksikössä vähennetään. Viestinnän yhteistä suunnittelua ja arviointia pitäisi
lisätä. Yhteisen kirkkoneuvoston asettamassa viestintätoimikunnassa ei toimikaudella 20212022 ole yhtään teologia.
Päätösesitys hyväksyttiin.

Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi palveluyksiköiden johtosäännön muuttamisen.

Palveluyksiköiden johtosääntöluonnos on liitteenä 5.
Ehdotus (hj.)

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lähettää palveluyksiköiden johtosäännön seurakuntien lausuntoineen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja noudatettavaksi Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosääntönä.

Kirkkoneuvosto

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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128 § Toimielinten kokousaikojen muuttaminen
Yhteinen kirkkoneuvosto
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston seuraava kokous on sovittu
pidettäväksi tiistaina 27.9.2022. Samaan aikaan järjestetään kuitenkin synodaalikokous, minkä
vuoksi yhteisen kirkkoneuvoston kokous siirretään pidettäväksi keskiviikkona 28.9.2022 klo
16.15 alkaen.
Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteisen kirkkovaltuuston ylimääräinen kokous pidetään tiistaina 4.10.2022 klo 18.00 Joensuun seurakuntakeskuksen isossa salissa.
Ehdotus (pj.)

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee kokousajat tiedoksi.

Kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi kokousajat tiedoksi.
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129 § Viranhaltijapäätökset
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 12 §:n
mukaan ohjesäännön 10 ja 11 §:ien mukaan tehdyistä ratkaisuista on pidettävä päätösluetteloa. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja hallintojohtajan ja yhteisen seurakuntatyön johtajan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle
ote päätösluettelosta tai muu ilmoitus tehdystä ratkaisusta yhteisen kirkkoneuvoston määräämällä tavalla. Yhteinen kirkkoneuvosto määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon.
Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt 22.1.2019 (11 §), että em. viranhaltijoiden päätöksistä
pidettävä päätösluettelo saatetaan yhteisen kirkkoneuvoston tiedoksi ja päätöspöytäkirjat
ovat kokouksessa nähtävänä.
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 10 ja 11 §:iin perustuen hallintojohtaja on tehnyt päätökset 17-20/2022.
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 11.1 §:ään perustuen palkka-asiamies on tehnyt päätökset 11-14/2022.
Ehdotus (pj.)

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi.
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130 § Ilmoitusasiat
Pastori Kaisu Suvanto on irtisanoutunut Enon seurakunnan seurakuntapastorin virasta
11.8.2022 lukien.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli antoi istunnossaan 18.8.2022 pastori Markku Koistiselle viranhoitomääräyksen avoinna olevan Enon seurakunnan kirkkoherran viran hoitamiseen
1.9.2022 lukien siihen asti, kunnes virka vakinaisesti täytetään, enintään 31.3.2023 saakka.
Ehdotus (pj.)

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

131 § Muut asiat
Ei ollut.

33

PÖYTÄKIRJA 7/2022
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto

30.8.2022

132 § Kokouksen päätös
Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.

Puheenjohtaja

TIINA REINIKAINEN
Tiina Reinikainen

Pöytäkirjanpitäjä

MINNA PAAVOLA
Minna Paavola

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Joensuussa 30.8.2022

PEKKA AUVINEN
Pekka Auvinen

JARKKO KEMPPI
Jarkko Kemppi

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän neuvonnassa ajalla 1.9.–
3.10.2022 sen aukioloaikoina, mistä on kuulutettu seurakuntayhtymän ilmoitustaululla ajalla
26.8.–3.10.2022.

Joensuussa

/

2022

Minna Paavola
hallintosihteeri
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Kokouspäivämäärä 30.8.2022 ja valitusosoituksen antamista koskeva pöytäkirjan pykälänumerot 115-132

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki)
146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 115-124 §, 127-132 §
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 125 §, 126 §
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,
joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
– Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä
taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä
mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä
(kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
– Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
– Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä,
joka koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
– Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun
lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti).
– Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
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Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan
arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
1. 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
2. 150 000 € (rakennusurakat);
3. 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
4. 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut)
ja
5. 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
Pöytäkirjan pykälät:

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu
Postiosoite: PL 10, 80101 Joensuu
Sähköposti: joensuun.seurakuntayhtyma@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 125 §, 126 §
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten,
että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
1. oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
2. tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
3. millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
4. millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
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Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–
135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö: Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Käyntiosoite: Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu
Postiosoite: PL 10, 80101 Joensuu
Sähköposti: joensuun.seurakuntayhtyma@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan
saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen
viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
 oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
 tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
 millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
 millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
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Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Kuninkaankatu 22 A, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 42, 70101 Kuopio
Sähköposti: kuopio.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä,
jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
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että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa
kohdassa.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on
vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei
voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen
edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n
mukaisen kynnysarvon.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Käynti- ja postiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1. valittajan nimi ja yhteystiedot
2. postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
3. sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä
4. päätös, johon haetaan muutosta
5. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
6. vaatimusten perustelut
7. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.
Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
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1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 270 € ja markkinaoikeudessa 2 120 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 240 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 350 €, jos hankinnan
arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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