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43 § Kokouksen avaus
Kirkkoherra Jukka Lopperin pitämän alkuhartauden sekä kirkkoherra Hannu Marttilan
pitämän rakenneuudistusprosessin periaatteiden ja aikataulun tiedonannon jälkeen puheenjohtaja Heikki J. Oksanen avasi kokouksen. Kokouksesta annettu kuulutus on lähetetty jäsenille kokousasiakirjojen mukana:
”K u u l u t u s
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona
21.10.2015 Langinkosken kirkolla alkaen kello 17.30.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
43 § Kokouksen avaus
44 § Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
45 § Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
46 § Pöytäkirjan tarkastus
47 § Kotka - Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan yhteinen määräaikainen talouspäällikön virka
48 § Kiinteistötoimen virkojen lakkauttaminen
49 § Määräalojen myynti Asunto Oy Korsulanpuistolle/Esisopimus ja kauppakirja
50 § Perheneuvonnan työvoimaresurssin toimiminen vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja määrärahasiirto
51 § Hallinnonuudistuksen asiantuntijapalvelut
52 § Höyterin uuden osan majoitussiiven Puustellin vesikaton uusiminen
53 § Hautausmaakatselmuspöytäkirja
54 § Muut mahdolliset asiat
55 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakuntayhtymän hallinto- ja kiinteistötoimistossa 30 päivän ajan 29.10. - 30.11.2015 toimiston aukioloaikana.
Kotkassa 12. päivänä lokakuuta 2015
H e i k k i J. O k s a n e n
Heikki J. Oksanen
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja”

44 § Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Tästä kokouksesta ovat vapautusta anoneet seuraavat jäsenet: Päivi Harsia, Ville Mielonen, Jari Vuorimaa, Mikko Hauhia ja Antti Torkkeli.
Kutsutuista varajäsenistä vapautusta ovat anoneet: Juho Eerola ja Jani Kansonen.
Ehdotus:

1. Myönnetään tästä kokouksesta anotut vapautukset.
2. Todetaan nimenhuudolla kokouksessa läsnä olevat valtuutetut.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
RK
AM

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

Päätös:

PÖYTÄKIRJA

5/2015
3 (14)

1. Vapautukset myönnettiin ja tilalle kutsuttiin: Freddy Van Wonterghem, Pasi Pöllänen,
Lotta Hyvättinen ja Hannu Heikkilä. Mikko Hauhian tilalle ei listalla ollut varajäsentä
kutsua kokoukseen.
2. Suoritetun nimenhuudossa todettiin, että kirkkovaltuuston neljästäkymmenestä (40) jäsenestä olevan paikalla kolmekymmentäkahdeksan (38).

45 § Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
Ehdotus:

Todettaneen yhteisen kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Todettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

46 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 28. päivänä lokakuuta 2015 kello 15.00 mennessä KotkaKymin seurakuntayhtymän hallinto- ja kiinteistötoimistossa (Mariankatu 14 E, 48100
Kotka).
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 30 päivän ajan 29.10 - 30.11.2015 toimistojen aukioloaikoina.
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Reino Korhonen ja Aarno Mansikkamäki.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Reino Korhonen ja Aarno Mansikkamäki.

47 § 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.
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Viran tehtävien ja työajan jakautumisesta on päädytty neuvotteluissa siihen, että KotkaKymin 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.
Henkilöstöasiain jaosto 12.10.2015:
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.
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Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2015, 138§:
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.
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.

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.10.2015:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto 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.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

48 § Kiinteistötoimen virkojen lakkauttaminen
Valmistelija, kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513
Henkilöstöasiain jaosto 26.8.2015, 37§:
Kiinteistötoimen viranhaltijoiden eläköityessä tarkastellaan virkojen täyttämistä tapauskohtaisesti. Uudet työntekijät on palkattu pääosin työsopimussuhteisiin. Poikkeuksena
suntion virat.
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Kiinteistötoimessa vahtimestarin virka – vakanssi nro 131 - on vapautunut viranhaltijan
jäätyä eläkkeelle. Virkaa ei ole tarpeen täyttää, vaan se voidaan lakkauttaa 1.1.2016 alkaen.
Kiinteistötoimessa kiinteistönhoitajan virka – vakanssi nro 47 – vapautuu viranhaltijan
jäädessä eläkkeelle 1.10.2015 alkaen. Virkaa ei ole tarpeen täyttää, vaan se voidaan lakkauttaa 1.1.2016 alkaen.
Ehdotan, että em. virat lakkautetaan 1.1.2016 alkaen.
Ehdotus, hallintojohtaja
Henkilöstöasiain jaosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolla vahtimestarin (nro 131) ja kiinteistönhoitajan (nro 47) virkojen lakkauttamista 1.1.2016 alkaen.
Päätös:

Henkilöstöasiain jaosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolla vahtimestarin (nro 131) ja kiinteistönhoitajan (nro 47) virkojen lakkauttamista 1.1.2016 alkaen.

Yhteinen kirkkoneuvosto 23.9.2015, 112§:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolla vahtimestarin (nro 131) ja
kiinteistönhoitajan (nro 47) virkojen lakkauttamista 1.1.2016 alkaen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vahtimestarin (nro 131) ja
kiinteistönhoitajan (nro 47) virkojen lakkauttamista 1.1.2016 alkaen.

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.10.2015:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vahtimestarin (nro 131) ja
kiinteistönhoitajan (nro 47) virkojen lakkauttamista 1.1.2016 alkaen.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa vahtimestarin (nro 131) ja kiinteistönhoitajan
(nro 47) virat 1.1.2016 alkaen.

49 § Määräalojen myynti Asunto Oy Korsulanpuistolle/Esisopimus ja kauppakirja
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh 044 752 9494
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 9.9.2015, 71§:
Kotka - Kymin seurakuntayhtymän kaavoitushakemuksesta on Helilän kaupunginosaan kortteliin
35 valmisteilla asemakaavan muutos. Kaavamuutoksen yhteydessä käydyissä neuvotteluissa As
Oy Korsulanpuiston edustajat ovat tarjoutuneet ostamaan seurakuntayhtymältä vuokratontin ja
siihen liittyvän 173 m2 määräalan. Asunto Oy Korsulanpuisto on hankkinut vuokratontista Kymen Asunto Areena Oy:n arviolausunnon. Tontin markkina-arvoksi lausunnossa 23.6.2015 on
ilmoitettu 50 000 - 60 000 euroa. Tarkentavassa neuvottelussa sovittiin jatkovalmistelun lähtökohdaksi 60 000 euron kauppahinta niin, että se sisältää 173 m2 määräalan.
Esisopimuksessa kaupankohde ja kauppaehdot on määritelty:
ESISOPIMUKSEN KOHDE
Tällä esisopimuksella As Oy Korsulanpuisto sitoutuu ostamaan ja
Kotka - Kymin seurakuntayhtymä myymään Kotkan kaupungissa sijaitsevan tontin 285-32-35-5 sekä vireillä olevan edellä mainittua
tonttia sekä tonttia 285-32-35-7 koskevan asemakaavamuutoksen
2
saatua lainvoiman noin 173 m määräalan, joka kaavamuutoksen
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johdosta siirtyy osaksi tonttia 285-32-35-5. Kauppa tehdään tässä
sopimuksessa esitettävin ehdoin.
VUOKRASOPIMUS

Osapuolten ovat 30.10.1981 tehneet tonttia 285-32-35-5 koskevan
vuokrasopimuksen joka on voimassa 1.1.2042 saakka. Vuokrasopimus päättyy, kun kirkkohallitus on vahvistanut tässä sopimuksessa tarkoitetun tonttia koskevan kaupan ja kauppakirja on allekirjoitettu.

ESISOPIMUKSEN TAKOITUS JA LOPULLISEN KAUPAN EDELLYTYKSET
Tämän kiinteistökaupan esisopimuksen tarkoituksena on sopia
kaupan ehdoista, joilla osapuolet tekevät kiinteistökaupan kaupan
kohteena olevasta tontista ja siihen liitettävästä määräalasta.
Lopullisen kaupan edellytyksenä on, että:
- vireillä oleva asemakaava on saanut lainvoiman
- myyjä on saanut myyntipäätökselle Kirkkolain mukaisesti kirkkohallituksen vahvistuksen
ESISOPIMUKSEN PERUSTEELLA TAPAHTUVAT MAKSUT
Ostaja maksaa myyjälle esisopimuksen perusteella ennakkoa kuusituhatta (6 000) euroa, joka kuitataan maksetuksi ja vastaanotetuksi tämän esisopimuksen allekirjoituksella.
Ennakon maksaminen huomioidaan kauppahinnan osasuorituksena
lopullisessa kaupassa.
Mikäli asemakaavamuutos ei saa lainvoimaa tai kirkkohallitus ei
vahvista kirkkovaltuuston tätä kauppaa koskevaa päätöstä tai valitusviranomainen kumoaa päätöksen, palauttaa myyjä ennakkomaksun viivytyksettä ostajalle. Palautettavalle määrälle ei makseta
korkoa.
Merkitään, että tämä esisopimus on voimassa kolme vuotta sen allekirjoittamisesta.
Mikäli kaupan edellytykset ovat täyttyneet, sitoutuvat myyjä ja ostaja solmimaan lopullisen kaupan kolmen (3) kuukauden kuluessa
edellytysten täyttymisestä.
Mikäli myyjä kieltäytyy tekemästä lopullista kauppaa, vaikka kaupan
edellytykset ovat täyttyneet, on myyjä velvollinen viivytyksettä palauttamaan ostajalle maksetun ennakkomaksun. Mikäli ostaja kieltäytyy tekemästä lopullista kauppaa, vaikka kaupan edellytykset
ovat täyttyneet, jää maksettu ennakkomaksu sopimussakkona myyjälle.
Tähän esisopimukseen liittyvän kaupanvahvistajanpalkkion maksaa
ostaja.
Tällä esisopimuksella osapuolet sitoutuvat tekemään alla olevan
kaupan:

KAUPPAKIRJA
Myyjä

Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
Y-tunnus:
1929541-9
Osoite:
Mariankatu 14 E
48100 Kotka

Ostaja

As Oy Korsulanpuisto
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Korsulankatu 6
48600 Kotka

Kaupan kohde

Kotkan kaupungissa oleva tontti 285-32-35-5, jonka pinta-ala ennen
2
kaavamuutosta on 1751 m sekä edellä mainittuun tonttiin kaava2
muutoksella liitettävä noin 173 m määräala tontista 285-32-35-7.

Kauppahinta

Kauppahinta on kuusikymmentätuhatta (60 000) euroa.

Muut kaupan ehdot
1. Merkitään, että ostaja on esisopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä suorittanut kauppahinnasta 6 000 euroa, mikä kuitataan saaduksi ja maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoittamisella.
2.

Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle,
kun kirkkohallitus on vahvistanut tässä sopimuksessa tarkoitetun tonttia ja määräalaa koskevan kaupan ja kauppakirja on allekirjoitettu ja kauppahinta on kokonaan maksettu.

3.

Vaaranvastuu kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle samana
ajankohtana.
Merkitään, että kaupankohteeseen ei kohdistu muita rasituksia
tai rasitteita kuin ostajan vuokraoikeus.

4.

Myyjä vakuuttaa ympäristönsuojelulain 139 §:n ilmoittamassa
tarkoituksessa, ettei sen tiedossa ole, että myytävällä tontilla
olisi harjoitettu sellaista toimintaa, joka olisi voinut aiheuttaa
maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Myyjän tiedossa ei
myöskään ole, että myytävän tontin maaperä tai pohjavesi olisi
pilaantunut.
Ostaja on ennen kaupan päättämistä perehtynyt xx.xx.xxxx päivättyihin myytävää tonttia koskevaan lainhuutotodistukseen, rasitustodistukseen ja kiinteistörekisterinotteeseen. Ostaja on tutustunut myös tonttia koskevaan asemakaavaan sen muutosluonnokseen ja kaavamääräyksiin.

5. Myyjä vastaa kaupan kohteeseen liittyvistä veroista ja maksuista omistusoikeuden siirtymiseen saakka, minkä jälkeen niistä
vastaa ostaja.
6. Ostaja vastaa tästä kaupasta menevästä varainsiirtoverosta,
kaupan kohteen lainhuudatuskustannuksista sekä tämän kaupan kaupanvahvistajanpalkkiosta.
7. Tähän kauppaan ei kuulu irtainta omaisuutta eikä sellaisen
myymisestä ole tehty eri sopimustakaan.
Kun osapuolet ovat allekirjoittaneet tämän kauppakirjan ja osapuolien välinen vuokrasopimus on päättynyt, osapuolet toteavat, että
niillä ei ole vuokrasopimukseen liittyen mitään vaatimuksia toisiaan
kohtaan.
Ostaja maksaa vuokrasopimuksen mukaista tontin vuokraa siihen
saakka, kun kauppakirja on allekirjoitettu.

Tätä kauppakirjaa on laadittu kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi
kummallekin kaupan osapuolelle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle.
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Päiväys
Allekirjoitukset
Kaupanvahvistajan todistus”

ERIMIELISYYDET

Tätä esisopimusta koskevat riitaisuudet käsitellään Kymenlaakson
käräjäoikeudessa, ellei erimielisyyksiä saada ratkaistua neuvotteluteitse.
Tätä kiinteistönkaupan esisopimusta on tehty kolme samasanaista
kappaletta, yksi kullekin sopimuksen osapuolelle ja yksi julkiselle
kaupanvahvistajalle.
Kotkassa xx.xx.2015
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
As Oy Korsulanpuisto

Asunto Oy Korsulanpuiston yhtiökokouksen päätös esitellään kokouksessa. Kokouskutsun mukana lähetään karttaliite.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää lausuntonaan esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle,
että se hyväksyisi kiinteistökaupan, jolla Kotka – Kymin seurakuntayhtymä myy Asunto Oy Korsulanpuistolle Kotkan kaupungissa olevan tontin 285-32-35-5, jonka pinta-ala ennen kaavamuutosta on 1751 m2 sekä edellä mainittuun tonttiin kaavamuutoksella liitettävän noin 173 m2 määräalan tontista 285-32-35-7.
Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää lausuntonaan yhteiselle kirkkoneuvostolle,
että se hyväksyy kiinteistökaupan, jolla Kotka – Kymin seurakuntayhtymä myy Asunto Oy Korsulanpuistolle Kotkan kaupungissa olevan tontin 285-32-35-5, jonka pinta-ala ennen kaavamuutosta on 1751 m2 sekä edellä mainittuun tonttiin kaavamuutoksella liitettävän noin 173 m2 määräalan tontista 285-32-35-7.

Yhteinen kirkkoneuvosto 23.9.2015:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kiinteistökaupan esisopimuksen ja kauppakirjan, jolla Kotka - Kymin seurakuntayhtymä myy Asunto Oy
Korsulanpuistolle Kotkan kaupungissa olevan tontin 285-32-35-5, jonka pinta-ala ennen kaavamuutosta on 1751 m2 sekä edellä mainittuun tonttiin kaavamuutoksella liitettävän noin 173 m2
määräalan tontista 285-32-35-7.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kiinteistökaupan esisopimuksen ja kauppakirjan, jolla Kotka - Kymin seurakuntayhtymä myy 60 000 euron kauppahintaan Asunto Oy Korsulanpuistolle Kotkan kaupungissa olevan tontin 285-32-35-5,
jonka pinta-ala ennen kaavamuutosta on 1751 m2 sekä edellä mainittuun tonttiin kaavamuutoksella liitettävän noin 173 m2 määräalan tontista 285-32-35-7.

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.10.2015:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kiinteistökaupan esisopimuksen ja kauppakirjan, jolla Kotka - Kymin seurakuntayhtymä myy
60 000 euron kauppahintaan Asunto Oy Korsulanpuistolle Kotkan kaupungissa olevan
tontin 285-32-35-5, jonka pinta-ala ennen kaavamuutosta on 1751 m2 sekä edellä mainittuun tonttiin kaavamuutoksella liitettävän noin 173 m2 määräalan tontista 285-32-35-7.
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Päätökseen vaaditaan yhteisessä kirkkovaltuustossa KL 9 luvun 3§:n mukainen määräenemmistö.
Yhteisen kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14
luku 4§).
Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kiinteistökaupan esisopimuksen ja
kauppakirjan, jolla Kotka - Kymin seurakuntayhtymä myy 60 000 euron kauppahintaan
Asunto Oy Korsulanpuistolle Kotkan kaupungissa olevan tontin 285-32-35-5, jonka pinta-ala ennen kaavamuutosta on 1751 m2 sekä edellä mainittuun tonttiin kaavamuutoksella
liitettävän noin 173 m2 määräalan tontista 285-32-35-7.
Yhteisen kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14
luku 4§).

50 § Perheneuvonnan työvoimaresurssin toimiminen vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja määrärahasiirto
Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh. 044 752 9541
Syksyllä 2014 lakkautettiin kolmesta perheneuvojan virasta yksi, ja viran asiakastyö on korvattu
ostopalveluilla. Perheneuvonnan asiakastyötä on ostettu kahdelta ammattiterapeutilta usean vuoden ajan. He ovat toistaiseksi sitoutuneet perheneuvontatyöhön ja tiimiin. Yhteisen kirkkovaltuuston toivomus on ollut vuoden 2015 aikana selvittää, miten tämä järjestely toimii. Kolmannen
perheneuvojan viran lakkauttamispäätöksessä valtuusto edellytti, että ostopalveluilla katetaan yhden perheneuvojan työmäärä.
Tammi-toukokuussa 2015 perheneuvonnassa on ollut perheneuvottelukeskuksen johtaja, jonka
työajasta 90 % kohdentuu perheneuvontaan (10 % johtamiseen), ja toinen perheneuvoja (80 %
työajalla). Molemmat perheneuvojat ovat tuottaneet neuvontamoduuleita työaikaansa nähden yhtä tehokkaasti. Seuraavassa taulukossa on esitelty perheneuvojien ja ostopalvelujen tuottamat
moduulit ja niiden kustannukset 1.1.2015 – 31.5.2015 väliseltä ajalta:
Perheneuvonnan johtaja (90 %): 256 moduulia
palkkakustannus
19.000 €
Toinen perheneuvoja (80 %):
229 moduulia
palkkakustannus
16.000 €
Ostopalvelut:
280 moduulia
kustannus
15.000 €
YHT
766 moduulia
kustannus
50.000 €
Kesä-joulukuun ennakoitavissa oleva palvelujen tuotanto on kesäkauden hiljaisen ajan johdosta
noin sama kuin tammi-toukokuun moduulit (766). Ostopalveluihin kuluu loppuvuodesta noin
15.000 € ja palkkoihin noin 49.000 €.
Koko vuoden 2015 arvio on seuraava:
Perheneuvonnan johtaja (90 %): 500 hoidollista moduulia
palkkakustannus
44.300 €
Toinen perheneuvoja (80 %):
460 hoidollista moduulia
palkkakustannus
38.000 €
Palkkatyöllä yhteensä
960 hoidollista moduulia
palkkakustannus82.300 € = 85 €/moduuli
+50 muita moduuleita (koulutus ja työnohjaus) = 81 €/moduuli
Ostopalvelu:
560 moduulia
kustannus
30.000 € = 54 €/moduuli
Virat ja ostopalvelu yhteensä: 1570 moduulia, palkka- ja palvelukustannus 112.300 € = 72 €/ moduuli

Jos perheneuvonnassa olisi kolme perheneuvojan virkaa tulos näyttäisi seuraavalta:
1520 hoidollista moduulia ja 80 muuta moduulia
palkkakustannus
130.000 € = 81
€/moduuli
Eli kun perheneuvonnassa on kolmen perheneuvojan sijasta kaksi perheneuvojaa ja ostopalvelut,
säästö on 18.000 €/v. Vastaavasti tuotetaan noin 30 moduulia vähemmän koulutusta ja työnohjausta, joka vähentää ennaltaehkäisevää työtä ja yhteyksiä seurakuntiin.
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Ennaltaehkäisevä työ on käsittänyt mm. rippikoulutunteja, yleisöluentoja ja mediakirjoituksia.
Seurakuntayhteydet ovat käsittäneet mm. kirkkopyhiä, rippikoulutunteja.
Perheneuvonnan toimikunta on tehnyt aloitteen Kymin seurakunnan kappalaisen viran (jonka
hoitajana on Johanna Tanska ja joka hoitaa tällä hetkellä perheneuvojan sijaisuutta) siirtämisestä
perheasiain neuvottelukeskukseen. Järjestely vakiinnuttaisi perheneuvonnan neuvojatilannetta,
antaisi jonkin verran lisäresurssia hoitaa ennaltaehkäisevää työtä ja yhteyksiä seurakuntiin sekä
takaisi palvelujen jatkumisen vaikka ostopalvelujen saantiin tulisi ongelmia.
Johtoryhmä 4.9.2015 kokouksessaan pohti ehdotusta ja päätyi kannalle, jossa vuodelle 2016 ei
tehdä nykyisiin virkajärjestelyihin muutosesityksiä ennekuin toisen vakinaisen perheneuvojan
työhön paluu ratkeaa syksyn aikana ja niin kauan kuin ostopalveluja on mahdollista saada. Perheneuvonta voi halutessaan tehdä toimintasuunnitelman ennaltaehkäisevästä työstä ja yhteyksistä
seurakuntiin vuodelle 2016, jonka toteuttamista suunnitellaan yhteisenä asiana.
Ostopalveluihin vuodelle 2015 varattu määräraha 22.500 € ei tule riittämään, kun tavoitellaan ostopalveluilla katettavan yhden perheneuvojan työ. Perheneuvontakeskuksen johtaja on arvioinut
että lisämäärärahan tarve loppuvuodeksi 2015 olisi 8.000 €. Toisaalta perheneuvonnan palkkoihin
on varattu kahden kokoaikaisen perheneuvojan palkka, josta säästyy 8.000 € toisen perheneuvojan tehdessä nelipäiväistä viikkoa 80 % palkalla.

Yhteinen kirkkoneuvosto 23.9.2015, 113§:
Ehdotus yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja,
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi selvityksen perheneuvonnan resurssien käytöstä vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja perheneuvonnan toimikunnan ehdotuksen viran siirtämisestä. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä 8.000 €:n määrärahasiirron perheneuvonnan (1002420000) palkoista (401000) palvelujen ostoon (440000).
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi selvityksen perheneuvonnan resurssien käytöstä vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja perheneuvonnan toimikunnan ehdotuksen viran siirtämisestä. Kirkkoneuvosto hyväksyi 8 000 euron määrärahasiirron perheneuvonnan
(1002420000) palkoista (401000) palvelujen ostoon (440000).
Yhteinen kirkkoneuvoston esittää määrärahasiirron yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.10.2015:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvoston esittää määrärahasiirron yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi määrärahasiirron tiedoksi.

51 § Hallinnonuudistuksen asiantuntijapalvelut
Valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494
Hallinto- ja taloustyöryhmä 7.9.2015, 4§:
Yhteinen kirkkoneuvosto antoi seurakuntien yhteistoimintaan liittyvän alkuvalmistelun kokouksessaan 20.5.2015 hallinnon ja talouden suunnitteluryhmälle tehtäväksi. Työryhmän ehdotus yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn tuli tehdä 11.9. mennessä.
Johtoryhmän työseminaarissa 28.8.2015 päätettiin esittää, että valmistelun, johdon ja luottamushenkilöiden tukena käytettäisiin Personal Results Oy:n kouluttajaa Raimo Ylä-Soininmäkeä. Hallinnollisissa käytännöissä asiantuntijana jatkaisi rovastikuntaselvityksen vastuuhenkilö, Kirkkopalvelujen koulutuspäällikkö Raimo Turunen.
Seurakuntayhtymällä on tarjoukset mainituista asiantuntijapalveluista. Koska valmistelu perustuu
rovastikuntaselvitykseen, seurakuntayhtymällä olisi tähän perustuen mahdollisuus hakea tuomiokapitulilta kehittämisavustusta hallinnon uudistamista tukeviin asiantuntijatehtäviin.
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Ehdotus, hallintojohtaja:
Päätetään esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että yhteisen kirkkoneuvoston kustannuspaikalle
varattaisiin vuodelle 2015 asiantuntijapalveluihin 5 000 euroa ja it-palveluihin 2 000 euroa. Vuoden 2016 talousarviossa tehdään 15 000 euron varaus asiantuntijapalveluhin ja 7 000 euron varaus it- palveluihin. Esitetään lisäksi, että yhteinen kirkkoneuvosto hakisi tuomikapitulilta 10 000
euron avustuksen hallinto- ja rakenneuudistuksen valmistelutyöhön.
Päätös:

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että vuoden 2015 talousarvioon varattaisiin lisämäärärahat: asiantuntijapalveluihin 5 000 euroa ja it-palveluihin 2 000 euroa. Määrärahavaraus
kirjataan uudelle kustannuspaikalle: rakenneuudistus.
Vuoden 2016 talousarviossa tehdään vastaavasti 15 000 euron varaus asiantuntijapalveluihin ja
7 000 euron varaus it- palveluihin. Esitetään lisäksi, että yhteinen kirkkoneuvosto hakisi tuomikapitulilta 10 000 euron avustuksen hallinto- ja rakennusuudistuksen valmistelutyöhön.

Yhteinen kirkkoneuvosto 23.9.2015:
Ehdotus, hallintojohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015 talousarvioon varattaisiin lisämäärärahat: asiantuntijapalveluihin 5 000 euroa, it-palveluihin ja muihin
kuluihin 2 000 euroa. Määrärahavaraus kirjataan uudelle kustannuspaikalle: rakenneuudistus.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hakea vuosille 2015 - 2016 tuomikapitulilta 18 500 euron avustuksen hallinto- ja rakennusuudistuksen valmistelutyöhön.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.10.2015, 116§:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015 talousarvioon varattaisiin lisämäärärahat: asiantuntijapalveluihin 5 000 euroa, it-palveluihin ja
muihin kuluihin 2 000 euroa. Määrärahavaraus kirjataan uudelle kustannuspaikalle: rakenneuudistus.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2015 talousarvioon varataan lisämäärärahat:
asiantuntijapalveluihin 5 000 euroa, it-palveluihin ja muihin kuluihin 2 000 euroa. Määrärahavaraus kirjataan uudelle kustannuspaikalle: rakenneuudistus.

52 § Höyterin uuden osan majoitussiiven Puustellin vesikaton uusiminen
Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 9.9.2015, 70§:
Höyterin kurssikeskuksen uuden osan majoitussiiven Puustellin katto vaatii kiireellisesti uusimista n. 150 m2 alueella. Katon aluslaudoitus on vaurioitunut puutteellisen tuuletuksen vuoksi. Vauriot huomattiin yksittäistä vuotoa tutkittaessa.
Katon uusimisesta on pyydetty kaksi samansisältöistä tarjousta. Urakkahinnat esitellään kokouksessa.
Höyterin ruokalan vesikaton uusimiseen on varattu investointiohjelmassa 2015 140 000 € määräraha. Kattourakan urakkahinta on kuitenkin vain 70 400 €, joten em. katon uusiminen on mahdollista rahoittaa ruokalan vesikaton uusimisen määrärahasta.
Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää
- että Höyterin kurssikeskuksen uuden osan majoitussiiven Puustellin vesikatto uusitaan
kiireellisenä työnä
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esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Puustellin katon korjaustyö rahoitetaan niin,
että hankkeelle avataan uusi tilausnumero, jolle kohdistetaan 25 000 € tilausnumerolta
2001252 Höyterin kurssikeskuksen ruokalarakennuksen vesikaton uusiminen
valita urakoitsijan kokouksessa esiteltävien tarjousten perusteella ehdolla, että yhteinen
kirkkoneuvosto päättää hankkeen rahoituksesta kokouksessaan 23.9.2015

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti
- että Höyterin kurssikeskuksen uuden osan majoitussiiven Puustellin vesikatto uusitaan
kiireellisenä työnä
- esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Puustellin katon korjaustyö rahoitetaan niin,
että hankkeelle avataan uusi tilausnumero, jolle kohdistetaan 25 000 € tilausnumerolta
2001252 Höyterin kurssikeskuksen ruokalarakennuksen vesikaton uusiminen
- valita urakoitsijaksi Euro Katto Oy:n 17 967,60 € urakkahinnalla ehdolla, että yhteinen
kirkkoneuvosto päättää hankkeen rahoituksesta kokouksessaan 23.9.2015

Yhteinen kirkkoneuvosto 23.9.2015, 121§:
Ehdotus, hallintojohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan ehdotuksen Höyterin majoitussiiven Puustellin vesikaton uusimisen välittömästi kiireellisenä. Työt rahoitetaan
Höyterin ruokalarakennuksen vesikattotyöstä säästyneellä määrärahalla. Hankkeelle avataan uusi
tilausnumero, jolle kohdistetaan 25 000 € tilausnumerolta 2001252 - Höyterin kurssikeskuksen
ruokalarakennuksen vesikaton uusiminen.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa urakkatyölle työluvan.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan ehdotuksen Höyterin majoitussiiven Puustellin vesikaton uusimisen välittömästi kiireellisenä. Työt rahoitetaan
Höyterin ruokalarakennuksen vesikattotyöstä säästyneellä määrärahalla. Hankkeelle avataan uusi
tilausnumero, jolle kohdistetaan 25 000 € tilausnumerolta 2001252 - Höyterin kurssikeskuksen
ruokalarakennuksen vesikaton uusiminen.
Yhteinen kirkkoneuvosto antoi urakkatyölle työluvan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.10.2015:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi 25 000
euron investointimäärärahan siirron uudelle tilausnumerolle: Höyterin majoitussiiven
Puustellin vesikaton uusiminen. Määrärahan siirto tehdään tilausnumerolta 2001252 –
Höyterin kurssikeskuksen ruokalarakennuksen vesikaton uusiminen

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 25 000 euron investointimäärärahan siirron uudelle
tilausnumerolle: Höyterin majoitussiiven Puustellin vesikaton uusiminen. Määrärahan
siirto tehdään tilausnumerolta 2001252 -Höyterin kurssikeskuksen ruokalarakennuksen
vesikaton uusiminen

53 § Hautausmaakatselmuspöytäkirja
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494
Ohjesääntö/16§/Hautausmaan katselmus
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suorittaa vähintään kerran vuodessa hautausmaiden ja
niillä olevien rakennusten katselmuksen. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle. Katselmuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu
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2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista”
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on suorittanut katselmuksen 26.8.2015. Johtokunnan katselmuspöytäkirja toimitetaan kokouskutsun mukana.

Yhteinen kirkkoneuvosto 23.9.2015, 123§:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee katselmuspöytäkirjan ja esittää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli katselmuspöytäkirjan ja esittää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Vuoden 2016 talousarvion valmistelun yhteydessä kartoitetaan valvontalaitteiden hankinta hautausmaille.

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.10.2015:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää katselmuspöytäkirjan yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi katselmuspöytäkirjan tiedoksi.

54 § Muut mahdolliset asiat
Muita asioista ei ollut.

55 § 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 kello 18.40.
H e i k k i J. O k s a n e n
Heikki J. Oksanen
puheenjohtaja

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kotkassa 28.10.2015
Reino Korhonen
Reino Korhonen

Aarno Mansikkamäki
Aarno Mansikkamäki
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