
PÖYTÄKIRJAN OTE 

Haminan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokouksesta, joka pidettiin 27.2.2019.  

 

6§ 
Haminan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston lausunto koskien 
seurakuntahallinnon uudistusta 
 
 Asian esittely 

Kirkollishallitus on pyytänyt Haminan seurakunnanvaltuustolta 14.12.2018 päivätyssä 
kirjeessään Kirkkojärjestyksen 103:n § mukaista lausuntoa Kirkolliskokouksen, 
Kirkollishallituksen ja Piispainkokouksen esittämästä 
seurakuntahallinnonuudistuksesta.  

 
Haminan seurakunnan neuvosto on valmistellut lausuntoesityksen valtuustolle 
kokouksessaan 8.2.2019. 
 
Kirkkoherra esitteli lausunnon seurakunnanvaltuustolle ja asiasta keskusteltiin 
hyvässä hengessä.  

 
 
 Päätös 

Haminan seurakunnanvaltuusto hyväksyi seurakunnanneuvoston tekemän 
lausunnon yksimielisesti.  
 
Haminan seurakunta vastustaa Kirkollishallituksen esitystä Haminan seurakunnan 
sulauttamisesta Lappeenrannan seurakuntaan. Haminan ortodoksinen seurakunta 
esittää kirkollishallitukselle, että Kotkan ortodoksinen seurakunta sulautetaan 
Haminan seurakuntaan, jossa nämä kaksi seurakuntaa muodostavat yhdessä 
Kymenlaakson ortodoksisen seurakunnan.  
 
Ellei tämä liitos ole mahdollinen, niin Haminan seurakunta jatkaa itsenäisenä 
seurakuntana. 
 
Seurakunnanvaltuuston lausunto perusteluineen on tämän pöytäkirjan liitteenä. 
Kirkkoherra toimittaa lausunnon Kirkollishallitukselle 1.3.2019 mennessä.  

 

 

Kokouksen puolesta,  

Kirkkoherra Ville Kiiveri 

 

Otteen oikeaksi todistaa  

Kouvolassa 28.2.2019   Ville Kiiveri, kirkkoherra 
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HAMINAN ORTOKSISEN SEURAKUNNANVALTUUSTON LAUSUNTO KOSKIEN 

SEURAKUNTAJAKOUUDISTUSTA 

Pyydettynä  läusuntonä kirkollishällituksen 29.11.2018 esitykseen seuräkuntäuudistuksestä Helsingin 
hiippäkunnän itä isellä  älueellä Häminän ortodoksisen seuräkunnän seuräkunnänvältuusto läusuu 
seuräävää: 
 
Esityksessä  Häminän, Kotkän jä Läppeenrännän seuräkunnät muodostäisivät uuden seuräkunnän siten, 
että  Häminän seuräkuntä suläutetään Läppeenrännän seuräkuntään. Häminän ortodoksisestä 
seuräkunnästä muodostettäisiin käppeliseuräkuntä uuteen seuräkuntään. 
 
Tilanteessa, jossa seurakuntien pakkoliitoksista on luovuttu ja seurakunnanvaltuustot saavat 

itsenäisesti päättää seurakunnan tulevaisuudesta, Haminan seurakunnanvaltuusto vastustaa 

seurakunnan sulauttamista Lappeenrannan seurakuntaan. Seurakunnanvaltuusto esittää, että 

Haminan ortodoksinen seurakunta jatkaa itsenäisenä seurakuntana ja Kotkan ortodoksinen 

seurakunta sulautetaan Haminan seurakuntaan. Tästä uudesta seurakunnasta tulee Kymenlaakson 

ortodoksinen seurakunta. Mikäli liitos Kotkan seurakunnan kanssa ei onnistu, Haminan seurakunta 

jatkaa itsenäisenä seurakuntana.  

 

Hallinnon keventämiseen liittyvät ongelmat 

Itäisessä suurseurakunnassa seurakuntahallinto siirtyy Lappeenrantaan, koska alueen kirkkoherraksi 

valitaan ns. sulautumissopimuksen mukaan vastaanottavan seurakunnan kirkkoherra. On oletettavaa, 

että toimenhoitajan läsnäolo seurakunnan arjessa tulee vähenemään. Hallinnon siirtyminen Etelä-

Karjalaan vähentää kymenlaaksolaisten mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon. Kouvolalla ja 

Kotkalla on mahdollisuus kappeliseurakunnan asemaan mutta kappeliseurakunnalla ei ole Mirja Pason 

lausunnon mukaan aloite- tai päätösvaltaa itseään koskevissa asioissa:  

Kappelineuvostolle ei ole säädetty sitovaa toimivaltaa, joten kappelineuvosto ei voi tehdä hallintoa 

koskevia päätöksiä eikä sille ole säädetty aloiteoikeutta suhteessa valmisteleviin ja päättäviin 

toimielimiin (seurakunnanneuvosto, seurakunnanvaltuusto).  

Seurakunnanvaltuuston päätökset tehdään seurakunnanneuvoston valmistelusta ja yleisestä 

aloiteoikeudesta on puolestaan säädetty erikseen kirkkojärjestyksen 78§:ssä. Säännöksen mukaan 

seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.  



Kappeliseurakuntaa koskevat päätökset tehdään siten seurakunnanneuvoston esityksestä 

seurakunnanvaltuustossa. Ainoa poikkeus edellä mainittuun on säädetty kirkkojärjestyksen 19 §:n 2 

momentissa, jossa todetaan, että kappeliseurakuntaa koskevassa ohjesäännössä voidaan määrätä, että 

kappelineuvosto päättää kappeliseurakuntaa varten lahjoitetun tai testamentilla annetun taikka 

lahjoitusvaroin hankitun sekä sellaisen omaisuuden sijaan tulleen omaisuuden ja sen tuoton käytöstä. 

 

Kuntaliitoksia tarkasteltaessa voidaan havaita miten kunnan reuna-alueet joutuvat ennen pitkää 

tinkimään toiminnoistaan ja sitten jopa luopumaan niistä. Myöhemmin mahdollisten taloudelliset 

säästötoimien osalta on tavallista, että seurakunnan keskeiset toimipaikat säilytetään mutta 

vähemmän tärkeämmät vähennetään tai lopetetaan.  

Taloudellisten syiden osalta suurseurakuntamalli ei tuo säästöjä kolmeen seurakuntaan. 

Henkilöstömenot ja kirkkojen lämmittäminen muodostaa suurimman kuluerän seurakunnissa ja 

jatkossakin nämä kulut tulevat olemaan keskeinen osa seurakunnan arkea. Sen sijaan matkakulut 

saattavat kasvaa huomattavasti. Haminan seurakunnan sulauttaminen Lappeenrantaan voi tilapäisesti 

tuoda lisää varoja uuden suurseurakunnan käyttöön mutta tämä ei kuitenkaan korjaa seurakuntien 

taloutta, jos menot ovat tuottoja suuremmat.  

Suurseurakunnan perustaminen ei kokonaisuudessaan lisää papiston mahdollisuutta keskittyä 

papilliseen työhön. Hallinnossa on tietty määrä työtehtäviä, jotka kuuluvat kirkkoherran 

toimenkuvaan eikä niitä voida siirtää toiselle työntekijälle vastuukysymysten takia. Tämä on 

keskeinen ongelma uudistuksessa. Seurakunta menettää yhden papin seurakuntahallinnon 

hoitamiseen ja tarvitsee mahdollisesti myös seurakuntasihteerin avukseen. Osa työtehtävistä toki 

vähenee liitoksen päällekkäisten tehtävien myötä (mm. budjetti, tilinpäätös) mutta pääosin työmäärä 

kasvaa suureksi kun kolme seurakuntaa yhdistetään (mm. henkilöstön määrä, kiinteistöjen määrä, 

talouden hoitaminen, kirjanpidon määrä).  

Uudessa suurseurakunnassa työntekijöitä tulisi olemaan kaksitoista: Lappeenrannasta kirkkoherra, 

pappi, kanttori, osa-aikainen kanttori (85%), seurakuntamestari ja vahtimestari. Haminasta pappi, 

kanttori ja osa-aikainen vahtimestari sekä Kotkasta pappi, kanttori ja osa-aikainen vahtimestari.  

Kymenlaakson seurakunnassa työntekijöitä olisi kuusi eli kaksi pappi-kanttori-vahtimestari 

kolmikkoa. Jäsenmäärä suurseurakunnassa tulee olemaan 31.12.2018 tilaston mukaan 4 272 jäsentä ja 

Kymenlaakson seurakunnassa 2 194 jäsentä.   

Kymenlaakson seurakunnassa tulee olemaan yhdeksän kiinteistöä. Kotkassa seurakunnan pääkirkko, 

pappila, seurakuntasali, hautausmaan tsasouna ja Loviisan kirkko. Haminassa pääkirkko, hautausmaan 

kirkko, Myllykosken rukoushuone ja Kouvolan kirkko. Seurakunta luopuu Vuokratalostaan v. 2019 

aikana. Suurseurakunnassa tulisi tämän lisäksi olemaan pääkirkko, pappila, seurakuntatalo, Imatran 

kirkko, Imatran seurakuntatalo, Parikkalan tsasouna ja Koitsanlahden tsasouna. Yhteensä siis 16 

kiinteistöä. On ilmeistä, että kirkkoherran työmäärä tulee kasvamaan.  

Talouteen ja kirjanpitoon käytettävä työaika ei vähene liitosten myötä vaan kasvaa huomattavasti, 

eikä näihin tehtäviin liittyvää vastuuta voida siirtää toisille toimenhaltijoille. Vuoden 2020 alussa 

yhdessäkään seurakunnassa ei ole seurakuntasihteeriä, mutta suurseurakunnassa sen tarve tullee 

olemaan suuri. Suurseurakunnassa ei ole mahdollista säilyttää kirkkoherraa osana papillista 

seurakuntatyötä, koska jäsenistön, työntekijöiden ja erilaisten tehtävien määrä on huomattava. 

 

 

Keinot keventää hallintoon käytettäviä resursseja  



Haminan osalta kykenemme jo tässä vaiheessa keventämään huomattavasti seurakunnan 

hallinnollisten töiden määrää mm. luopumalla Haminan vuokratalosta. Kiinteistö on suurten 

korjausten edessä ja seurakunta etsii sille ostajaa. Tämä tulee keventämään huomattavasti hallintoa ja 

luomaan vakautta ja ennustettavuutta seurakunnan hoitoon. Saatu voitto sijoitetaan, jotta pääoma 

tuottaa lisätuloja seurakunnalle. Kotkan ja Haminan seurakuntien velka-aste on matala. 

Voimme keventää hallintoa myös siirtämällä mm. väestökirjanpitoon ja taloudenhoitoon liittyvät asiat 

Kirkon palvelukeskukselle. Tämän lisäksi hajautamme päätöksentekoa ja valmistelua luottamuselinten 

kanssa. Samalla täydennämme toisen papin toimenkuvaa. Tänä vuonna eläköityvän 

seurakuntasihteerin työt jaetaan nykyisten työntekijöiden kesken.  

 

Luonteva seurakuntaliitos 

Kotka-Haminan liitos tapahtuu maakunnan rajoja noudattaen. Kymenlaakson alue on vähäisten 

etäisyyksien vuoksi ollut jo vuosikymmeniä paikallisten asukkaiden luonteva työssäkäyntialue, lähes 

kaikkien yritysten, maakunnallisten palveluiden ja viranomaisten toimialue. Haminan seurakunnassa 

on totuttu liikkumaan Kouvola-Hamina -akselilla ja Kotkan liittyminen tähän alueeseen on 

luonnollinen askel maakunnan kokoiseen seurakuntaan.  

Kotkan ja Haminan seurakuntien yhdistäminen tuo myös taloudellista säästöä. Kun jatkossa 

maakunnassa on vain yksi kirkkoherra, niin palkkauskuluissa on mahdollista säästää. Kymenlaakson 

kokoisessa seurakunnassa kirkkoherran hallintoon käyttämä työaika ei myöskään kasva suureksi. 

Tämä antaa mahdollisuuden käyttää hänen toimestaan aikaa myös papillisten tehtävien hoitamiseen.  

Kymenlaakson seurakunta on sopivan kokoinen seurakunnan toimintojen järjestämiseen ja sillä on 

realistinen mahdollisuus maakunnallisen yhteistyön syventämiseen. Haminan papisto palvelee jo tällä 

hetkellä koko Kymenlaakson alueella. Papiston ja seurakuntalaisten keskinäinen vuorovaikutus ja 

luottamus on kasvanut vuosikymmenten aikana. Paikallistuntemus on olemassa jo luonnostaan ja 

etäisyydet eivät muodosta estettä liikkumiselle. Matkakorvausten määrät pysyy jatkossakin 

maltillisina ja niitä voidaan jopa leikata paremman suunnittelut avulla. 

 

Henkilöstö- ja hallintoasiat 

Kymenlaakson seurakunnassa on kirkkoherra, toinen pappi, kaksi kanttoria ja kaksi osa-aikaista 

vahtimestaria. Työntekijät ovat jo luonnostaan jaettu Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksoon. Tämän lisäksi 

Haminassa toimii kaksi eläkkeellä olevaa pappia ja Kouvolassa tuntipalkkainen kanttori. Molemmissa 

on ollut aikanaan seurakuntasihteeri mutta kuluvan vuoden aikana myös Haminasta tämä resurssi 

päättyy.   

Vuosilomia koskeva sijaistus tuo huomattavia säätöjä ja etuja molemmille seurakunnille, koska 

ulkopuolisia sijaisia ei tarvita vaan ne voidaan hoitaa oman toimen ohella.  

Kotkasta voidaan tarvittaessa tehdä kappeliseurakunta, jolla oma kappelineuvosto. Haminan 

seurakunta kuitenkin ehdottaa, ettei kappeliseurakuntaa perusteta, koska lyhyet etäisyydet antavat 

mahdollisuuden yhteiseen neuvosto- ja valtuustotyöskentelyyn ilman kappeliseurakuntamalliakin. 

Kotkan seurakunta osallistuu yhteiseen päätöksentekoon täysivertaisena jäsenenä.  

 

Alueelliset painopisteet 



Uuden seurakunnan maantieteelliset etäisyydet ovat hyvät. Voimassaoleva vuorovaikutus Haminan ja 

Kotkan seurakunnan kanssa on ollut vuosikymmenten saatossa luontevaa.  

Uuden Kymenlaakson seurakunnan työmäärä pysyy kohtuullisena ja antaa kirkkoherralle realistisen 

mahdollisuuden hoitaa hallintotyön lisäksi myös seurakuntapapin työtä. Pappi ei ole tämän kokoisessa 

seurakunnassa sidottu pelkästään hallinnollisiin tehtäviin. Osaltaan perinteisiä hallinnollisia tehtäviä 

voidaan tehdä yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa valmistelevana työnä ilman, että vastuuta 

tai päätösvaltaa siirretään pois kirkkoherralta. Tämä koskee mm. jumalanpalvelussuunnittelua ja 

seurakunnan tapahtumien organisointia.  

Kymenlaakso on perinteisesti jaettu Pohjois- ja Etelä-Kymenlaaksoon, jossa pohjoisen alueen keskus 

on Kouvola ja eteläisen Kotka. Kymenlaakson seurakunnassa Haminan seutu saa jatkossakin hyvän 

aseman ja Kouvolan kirkkoherra kykenee osallistumaan sen arkeen.  

Kukin toiminta-alue pystyy itse vaikuttamaan omaan arkeensa ja jumalanpalveluselämään. Kotkan ja 

Haminan osalta on järkevää, että jumalanpalvelusten suunnittelu tehdään jatkossakin Etelä-

Kymenlaaksossa, jotta Kotkan, Haminan ja Loviisan kirkot voivat jakaa palvelukset niin, että 

seurakuntalaisilla on mahdollisuus mahdollisimman moneen jumalanpalveluskertaan kuukaudessa. 

Kouvolassa toimiva pappi-kanttori pari voi tarvittaessa täydentää entiseen malliin Haminan 

jumalanpalvelusten toteuttamisessa. Pohjois-Kymenlaaksossa toiminta-alueena on Kouvola ja 

Myllykoski.  

 

Väestöllinen tilanne 

Kymenlaakso on ollut muuttotappioaluetta pitkään mutta silti seurakunnat ovat pystyneet pitämään 

jäsenmääränsä kuta kuinkin samana jo vuosikymmeniä. Tämän on mahdollistanut maahanmuuttajien 

liittyminen seurakunnan jäseniksi ja samalla ikärakenne on pysynyt suht hyvänä.  

Saattaa olla, että 30 vuoden kuluttua olemme tilanteessa, jossa väkiluku vähenee entisestään ja 

joudumme turvautumaan suurseurakuntamaliin. Tässä vaiheessa kuitenkin haluamme tehdä 

seurakuntaa koskevat ratkaisut 10-15 vuoden aikaikkunassa. Yhtä lailla voi olla myös niin, että kaikki 

Kaakkois-Suomen seurakunnat säilyttävät nykyisen kokonsa ja kykenevät helposti ylläpitämään ja 

kehittämään toimintaansa. 

 

Seurakunnan lausuntoon liittyvät erityiset kohdat 

Valtuuston tekemään lausuntoon liittyvät erityiset kohdat:  

1. Seurakuntauudistus lähtee ajatuksesta, että kaikki seurakunnat ovat keskenään 

tasavertaisia. Lainsäädännöstä ja taloudellisista kysymyksistä johtuen toteuttamismalli on 

kuitenkin OrtL 65 - 68 §:ien mukaisesti sellainen, että muut seurakunnat sulautuvat 

kokonaisuudessaan keskusseurakuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki seurakuntanne 

työntekijät siirtyvät vastaanottavan seurakunnan palvelukseen vastaaviin 

työsopimussuhteisiin heille soveltuviin tehtäviin sen mukaisesti kuin seurakuntien välillä 

sovitaan (OrtL 65 §) ja omaisuus siirretään kokonaisuudessaan vastaanottavalle 

seurakunnalle (OrtL 67§). Jos seurakunnat eivät pääse sopimukseen em. asioista, niin asian 

ratkaisee kirkollishallitus. Seurakuntia pyydetään lausumaan esitetystä toimintamallista 

ja sen toteuttamisesta edellä tässä kohdassa esitetyistä seikoista sekä tarvittaessa 

esittämään vaihtoehtoinen malli perusteluineen, jos edellä esitetty malli ei ole 

seurakunnan mielestä toimiva. 



KOTKAN JA HAMINAN seurakuntien osalta tämä muutos ei aiheuta toimenpiteitä. 

Vallitsevat työpaikat säilytetään ja mahdolliset henkilöstösäästöt hoidetaan 

eläköitymisen kautta. Omaisuuden osalta molemmat seurakunnat ovat vähävelkaisia ja 

seurakunnilla on kiinteää ja realisoitava omaisuutta runsaasti.  

 

2. Lähtökohtaisesti uudistuksen taustalla on ajatus, että muista kuin vastaanottavista 

seurakunnista muodostetaan kappeliseurakuntia (OrtKj 15 - 19 §:t). Seurakuntia 

pyydetään ottamaan kantaa kappeliseurakuntakysymykseen ja erityisesti siihen, mitä 

seikkoja tulisi huomioida ohjesäännössä (OrtKj 18 §), kappelineuvostosta (OrtKj 16 §), 

testamentilla tai lahjoitusvaroin hankitun sekä sellaisen omaisuuden sijaan tulleen 

omaisuuden ja sen tuoton käytöstä (OrtKj 19 §). Perusteltua kannanottoa pyydetään myös 
siihen, miten edellä kohdassa yksi mainituista asioista tulisi määrätä ohjesäännössä ja 

mitä kappeliseurakuntaa koskevia ehtoja tulisi mahdollisesti ottaa liittymissopimukseen. 

UUDESSA KYMENLAAKSON SEURAKUNNASSA on mahdollisuus pitää kahta 

asiakaspalvelupistettä Kouvolassa ja Kotkassa. Molemmissa kaupungeissa on hyvät ja 

asianmukaiset virasto- ja kokoontumistilat.  

Kotkaan voidaan tarvittaessa perustaa kappeliseurakunta mutta tähän tuskin on 

tarvetta, koska maantieteelliset etäisyydet ovat pienet. Modernimpi vaihtoehto olisi 

perustaa kolmen kirkon yhteyteen pyhäkkötoimikunnat (Kouvola, Hamina ja Kotka), 

jotka suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa oman kirkkoyhteisönsä hyväksi.   

 

3. Uudistuksessa ovat tarkastelun kohteena seurakuntien nimet (OrtKj 108 §). 

Seurakunnilta pyydetään kannanottoa seurakunnan nimeen, kappeliseurakunnan nimeen 

ja myös siihen, voitaisiinko nimitys kappeliseurakunta korvata jollakin muulla 

nimityksellä, esim. alueseurakunta. 

SEURAKUNNAN NIMI ILMAISEE seurakunnan toiminta-alueen. Tulevan Kotkan ja 

Haminan seurakuntien yhteinen toiminta-alue on Kymenlaakso, joten se on luonteva 

nimi uudelle seurakunnalle.  Jos Etelä-Kymenlaaksoon perustetaan kappeliseurakunta 

sen nimi olisi Kotkan ortodoksinen kappeliseurakunta.  

 

4. Muutosjohtaminen on uudistuksen kannalta keskeisen tärkeää. Arkkipiispa ja 

hiippakuntien piispat ovat sitoutuneet tukemaan seurakuntia muutoksessa, 

koordinoimaan sitä sekä vastamaan muutosjohtamisesta. Seurakunnilta pyydetään 

kannanottoa ja ehdotusta siihen, miten muutosjohtaminen tulisi käytännössä järjestää 

uudistuvassa toimintaympäristössä ja minkälaista tukea seurakunnat muutoksessa 

tarvitsevat. 

UUDESSA KYMENLAAKSON SEURAKUNNASSA muutosjohtamisen tarve ei ole suuri. 

Seurakunnat ovat vuosikymmenten aikana tehneet useasti yhteistyötä ja Haminan 

seurakunta on ollut mm. Kotkan seurakunnan kappeliseurakuntana vuosina 1960-80. 

Tälläkin hetkellä yhteistyö ja vuorovaikutus on jatkuvaa ja hedelmällistä ja molemmat 

seurakunnat ovat todennäköisesti valmiita keskinäiseen yhdistymiseen. 


