KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

Aika:

Keskiviikko 14.10.2015 kello 16.30 - 17.38

Paikka:

Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä:

Hannu Marttila
Kaisa Rönkä
Seppo Eerola
Päivi Harsia
Anita Jantunen
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Jukka Lemmetyinen
Ville Mielonen
Riku Pirinen
Pirjo Romppanen
Jatta Tiihonen

Läsnäolo- ja puheoikeutetut:
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Aimo Ilomäki
Jukka Lopperi
Anna-Tiina Järvinen
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Matti Kontkanen
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Kokouksessa käsitellyt asiat:
134 § Kokouksen avaus
135 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
136 § Pöytäkirjan tarkastajat
137 § Rakennemuutosprosessin periaatteita ja aikataulu
138 § Kotka - Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan yhteinen määräaikainen talouspäällikön virka
139 § Suntion viran täyttäminen
140 § Ristiniemen kurssikeskuksen logo
141 § Yhteisten työalojen, keskusrekisterin ja seurakuntatoimistojen toimintasuunnitelmat 2016
142 § Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat
143 § Saapuneet kirjeet
144 § Pöytäkirjat/muistiot
145 § Muita asioita
146 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

134 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:

Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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135 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Ehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista
kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista
kokouksen työjärjestykseksi.

136 § Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 14 päivän ajan 22.10. - 5.11.2015 toimiston aukioloaikoina.
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Harsia ja Anita Jantunen.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Reino Korhonen ja Anita Jantunen.

137 § Rakennemuutosprosessin periaatteita ja aikataulu
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh. 044 752 9494
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.9.2015:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto perusti hallinto- ja rakenneuudistuksen työryhmän.
Työryhmän jäseniksi nimetään: Heikki J. Oksanen, Aimo Ilomäki, Kaisa Rönkä, Seppo Eerola, Ville
Mielonen, Hannu Marttila, Anna-Tiina Järvinen, Jukka Lopperi, Matti Kontkanen, Jorma Korpela
(sihteeri) ja asiantuntijana talouspäällikkö Matti Ilmivalta.
Valittiin yksimielisesti työryhmän puheenjohtajaksi Kaisa Rönkä ja varapuheenjohtajaksi Heikki J.
Oksanen.
Työryhmä kokoontuu 1.10.2015 kello 16.30.

Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2015:
Työryhmä kokoontui 1.10.2015 käsittelemään muutosprosessin periaatteita ja aikataulua
huomioiden luottamushenkilökyselyn tuloksia. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille on toimitettu työryhmän aineisto ja kokousmuistio.
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan kanssa on sovittu tiedonannosta asiassa valtuuston kokouksen 21.10.2015 yhteydessä.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Käydään periaatekeskustelu rakenneuudistuksen valmistelusta ja sen aikataulusta.
Päätös:

Käydyn periaatekeskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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138 § Kotka - Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan yhteinen määräaikainen talouspäällikön virka
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh 044 752 9494
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ja Pyhtää seurakunnan kirkkoneuvosto ovat päättäneet selvittää mahdollisuuksia perustaa yhteinen talouspäällikön virka.
Käydyissä neuvotteluissa on päädytty esittämään yhteistä talouspäällikön virkaa määräajaksi
1.1.2016 - 31.12.2016. Virka on määräaikainen, koska Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä
vuosien 2015 ja 2016 aikana uudistetaan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toimintaa,
rakennetta ja hallintoa.
Kirkkojärjestyksen 6:1 perusteella kahdella tai useammalla samaan hiippakuntaan kuuluvalla
seurakunnalla voi olla yhteinen virka taloushallinnon johtotehtävässä. Yhteisestä virasta asianomaiset seurakunnat tekevät yhtäpitävät päätökset. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että yhteinen talouspäällikön virka perustetaan sekä Kotka-Kymin seurakuntayhtymään että Pyhtään seurakuntaan. Viranhaltijan tehtävistä, johtosäännöstä ja valinnasta tulee tehdä seurakuntayhtymän
ja Pyhtään seurakunnan hallintoelimissä yhtenevät päätökset.
Sopimuksessa yhteisen viran hoidosta määritellään mm. miten virkaa hallinnoidaan, miten tehtävät ja kustannukset jaetaan Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan kesken.
Viran johtosäännöstä ja tehtäväkuvauksesta on valmisteltu ehdotukset.
Viran tehtävien ja työajan jakautumisesta on päädytty neuvotteluissa siihen, että Kotka-Kymin
seurakuntayhtymä hallinnoi virkaa huolehtien palkanmaksusta, työterveyshuollon järjestämisestä ja muista työnantajavelvollisuuksista, jotka liittyvät viran hallinnointiin. Kotka-Kymin
seurakuntayhtymän osuus tehtävistä ja työajasta on 80 prosenttia ja Pyhtään seurakunnan 20
prosenttia. Yhteisen viran hoitaja työskentelee Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä neljänä päivänä viikossa ja Pyhtää seurakunnassa yhtenä päivänä viikossa.
Yhteisen talouspäällikön viran tarkoituksena ja tavoitteena on toimia seurakuntayhtymän talouspalvelujen esimiehenä vastuualueinaan taloushallinto ja -suunnittelu, budjetoinnin tuki, isännöinti, maksuliikenne, kirjanpito, tilinpäätös ja muu laskentatoimi. Talouspäällikön esimiehenä
on hallintojohtaja. Pyhtään seurakunnassa edellä olevan vastuualueen lisäksi talouspäällikkö
toimii kiinteistö- ja hautaustoimen vastaavana viranhaltijan ja esimiehenä.
Talouspäällikön viran vuotuisista palkkauskustannuksista Kotka - Kymin seurakuntayhtymän
osuus on noin 55 400 euroa ja Pyhtään seurakunnan noin13 900 euroa.
Talouspäällikön yhteisestä virasta on laadittu viran johtosääntö ja hallinnollinen sopimus yhteistyöstä. Tehtävänkuvaus toimitetaan esityslistan mukana.
Neuvotteluissa on käsitelty ja valmisteltu yhteistoimintasopimusta henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon työtehtävistä. Sopimuksessa Kotka-Kymin seurakuntayhtymä sitoutuisi vastaaman
sopimuksessa määritellyin ehdoin yhdessä sovituista työtehtävistä 1.1.2016 alkaen. Sopimus
olisi voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla.
KL 9 luvun 3§:n 3 - kohdan mukaan uuden viran perustaminen vaatii määräenemmistön yhteisessä kirkkovaltuustossa.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Ehdotus, hallintojohtaja
Henkilöstöasiain jaosto esittää edelleen yhteisen kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
1. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan yhteinen talouspäällikön virka perustetaan ajalle 1.1.2016 – 31.12.2016.
2. Viran palkkausmenoihin varataan määräraha vuoden 2016 talousarviossa.
3. yhteiseen talouspäällikön määräaikaiseen virkaan valitaan suostumuksensa mukaisesti KTM Matti
Ilmivalta ehdolla, että kirkkovaltuustot päättävät perustaa viran.
4. Liitteenä 1 oleva yhteisen talouspäällikön viran johtosääntö ja liitteenä 2 oleva sopimus yhteisen
viran käytännön järjestelyistä hyväksytään.
5. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutetaan päättämään henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon valmisteilla olevasta yhteistoimintasopimuksesta.

Päätös:

Henkilöstöasiain jaosto päätti esittää edelleen yhteisen kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
1. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan yhteinen talouspäällikön virka perustetaan ajalle 1.1.2016 – 31.12.2016.
2. Viran palkkausmenoihin varataan määräraha vuoden 2016 talousarviossa.
3. yhteiseen talouspäällikön määräaikaiseen virkaan valitaan suostumuksensa mukaisesti KTM Matti
Ilmivalta ehdolla, että kirkkovaltuustot päättävät perustaa viran.
4. Liitteenä 1 oleva yhteisen talouspäällikön viran johtosääntö ja liitteenä 2 oleva sopimus yhteisen
viran käytännön järjestelyistä hyväksytään.
5. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutetaan päättämään henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon valmisteilla olevasta yhteistoimintasopimuksesta.

Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2015:
Henkilöstöasiain jaosto käsittelee asiaa kokouksessaan 12.10.2015. Jaoston päätös esitellään
kokouksessa.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
1. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan yhteinen talouspäällikön virka
perustetaan ajalle 1.1.2016 - 31.12.2016.
2. Viran palkkausmenoihin varataan määräraha vuoden 2016 talousarviossa.
3. Liitteenä 1 oleva yhteisen talouspäällikön viran johtosääntö ja liitteenä 2 oleva sopimus
yhteisen viran käytännön järjestelyistä hyväksytään.
4. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutetaan päättämään henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon
valmisteilla olevasta yhteistoimintasopimuksesta.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita yhteiseen talouspäällikön määräaikaiseen virkaan ajalle
1.1.2016 - 31.12.2016 suostumuksensa mukaisesti KTM Matti Ilmivallan ehdolla, että kirkkovaltuustot päättävät perustaa viran.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
1. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan yhteinen talouspäällikön virka
perustetaan ajalle 1.1.2016 - 31.12.2016.
2. Viran palkkausmenoihin varataan määräraha vuoden 2016 talousarviossa.
3. Liitteenä 1 oleva yhteisen talouspäällikön viran johtosääntö ja liitteenä 2 oleva sopimus
yhteisen viran käytännön järjestelyistä hyväksytään.
4. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutetaan päättämään henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon
valmisteilla olevasta yhteistoimintasopimuksesta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
RK AJ

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

8/2015
5 (7)

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita yhteiseen talouspäällikön määräaikaiseen virkaan ajalle
1.1.2016 - 31.12.2016 suostumuksensa mukaisesti KTM Matti Ilmivallan ehdolla, että kirkkovaltuustot päättävät perustaa viran.

139 § Suntion viran täyttäminen
Kiinteistötoimessa on ollut haettavana suntion virka 1.11.2015 alkaen.
Hakuaika päättyi 15.9.2015, johon mennessä tuli 4 hakemusta.
Haastattelut pidettiin 21.9.2015. Kaikki hakijat kutsuttiin haastatteluun, mutta yksi hakija
ilmoitti olevansa estynyt. Esityslistan mukana toimitetaan hakijayhteenveto. Haastattelijoina
olivat Kaisa Rönkä, Tuija Laurila ja Pirkko Itälä.
Haastatteluryhmä esittää haastattelun, koulutuksen ja työkokemuksen perusteella, että yhteinen kirkkoneuvosto päättäisi valita suntion virkaan 1.11.2015 alkaen Päivi Salmisen.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää työryhmän esittämin perusteluin valita suntion vakinaiseen
virkaan (tunnus 119) Päivi Salmisen 1.11.2015 alkaen ko. viran palkkaeduin.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, työryhmän esittämin perusteluin, valita suntion vakinaiseen virkaan (tunnus 119) Päivi Salmisen 1.11.2015 alkaen ko. viran palkkaeduin.

140 § Ristiniemen kurssikeskuksen logo
Kurssikeskuksien viestintä ja markkinointityöryhmä on syksyn aikana suunnitellut ja valmistellut kurssikeskuksen kotisivuja. Samassa yhteydessä on ideoitu Ristiniemen kurssikeskukselle logoa. Työryhmän ehdotus esitellään kokouksessa.
Kokouksessa esitellään työryhmän muistio 29.9.2015
Työryhmän perustelut: logo on nuorekas, raikas ja ryhdikäs, se tuo esiin meren läheisyyttä ja
luonnon vihreyttä. Logo on myös ”kristillisen suoraselkäinen” ja toimii niin väreissä kuin
musta valkoisena sekä negatiivina. Yksinkertainen logo, johon ei kyllästy.”
Ehdotus, hallintojohtaja:
Merkitään muistio tiedoksi. Hyväksytään työryhmän esitys Ristiniemen kurssikeskuksen logosta.
Päätös:

Merkittiin muistio tiedoksi. Hyväksyttiin työryhmän esitys Ristiniemen kurssikeskuksen
logosta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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141 § Yhteisten työalojen, keskusrekisterin ja seurakuntatoimistojen toimintasuunnitelmat 2016
Valmistelija työalavastaavat ja yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen
puh. 044 752 9541
Yhteisten työalojen työalavastaavat ja yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja ovat
valmistelleet yhteisten työalojen, keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston toimintasuunnitelmat 2016. Toimintasuunnitelmien yhteisenä liitteenä on yhteisten työalojen perustoimintokuvaus 2015.
Ehdotus, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy viestinnän, verkkoviestinnän, seurakuntalehti Osviitan,
Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen, sairaalasielunhoidon, palvelevan puhelimen, oppilaitostyön, erityisnuorisotyön, maahanmuuttajatyön, ruotsinkielisen työn, Kotkan diakoniarahaston, yhtymän yhteisten tapahtumien, keskusrekisterin ja seurakuntatoimistojen toimintasuunnitelmat 2016, sekä yhteisten työalojen perustoimintokuvauksen 2015.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi, tehdyin teknisin tarkistuksin, viestinnän, verkkoviestinnän, seurakuntalehti Osviitan, Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen, sairaalasielunhoidon, palvelevan puhelimen, oppilaitostyön, erityisnuorisotyön, maahanmuuttajatyön, ruotsinkielisen työn, Kotkan diakoniarahaston, yhtymän yhteisten tapahtumien, keskusrekisterin ja seurakuntatoimistojen toimintasuunnitelmat 2016, sekä yhteisten työalojen
perustoimintokuvauksen 2015.

142 § Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat
Merkitään tiedoksi hallintojohtajan päätöspöytäkirjat.
Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
- 22 § Vuosisidonnainen palkanosa
- 23 § Henkilöstöhallinnon teemapäivä, täydennys koulutusohjelmaan
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

143 § Saapuneet kirjeet
1. Kirkkohallituksen yleiskirje 17/2015
- Vuoden 2016 kirkkokolehdit
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 18/2015
- Vuoden 2016 talousarvion valmistelun perusteita
3. Kirkkohallituksen yleiskirje 19/2015
- Lapsen etunimien ja sukunimien lainmukaisuus
4. Höyterin leirikeskuksen ruokalarakennuksen vesikaton korjaus- ja muutostyön vastaanottotarkastuksen pöytäkirja
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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144 § Pöytäkirjat/muistiot
- Langinkosken seurakuntaneuvoston pöytäkirja 4/2015
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

145 § Muita asioita
Muita asioita ei ollut.

146 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja
päättää kokouksen.
Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja
päätti kokouksen klo 17.38.
Hannu Marttila
Hannu Marttila
puheenjohtaja

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kotkassa 21. päivänä lokakuuta 2015
Reino Korhonen
Reino Korhonen

Anita Jantunen
Anita Jantunen

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
RK AJ

