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LIITE 4 § 74

Lausuntopyyntö Kuokkalan alueneuvostolle
Kuokkalan alueseurakunnan lastenohjaajan tehtävää koskevat järjestelyt
Kuokkalan alueseurakuntaan sijoitetun lastenohjaajan työsuhde on päättynyt 1.7.2014 työntekijän
eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Henkilöstösuunnitelmassa vuonna 2011 eläkkeelle jäämisen
ennakoitiin tapahtuvan 2015 ja tehtävä suunniteltiin muutettavaksi tällöin osa-aikaiseksi (50 %).
Eläkkeelle jääminen tapahtui kuitenkin vuotta aiemmin kuin henkilöstösuunnitelmassa oli
ennakoitu. Koska kerhoryhmät oli tuolloin ehditty syksylle 2014 ja keväälle 2015 jo muodostaa,
palkattiin työsuhteeseen täksi ajaksi kokoaikainen määräaikainen työntekijä ja hänen
työsuhdettaan on sittemmin jatkettu osa-aikaisena (50 %) määräaikaisesti myös syksylle 2015.
Kirkkoneuvosto hyväksyi 19.2.2014 toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman, johon
sisällytettiin myös henkilöstöä koskevia järjestelyjä, paljolti aikaistuksia henkilöstösuunnitelman
vähennyksiin, mutta myös eräitä selvityksen kohteeksi otettavia toimenpiteitä. Viimeksi mainittuihin
liittyen päätettiin: "Kuokkalan alueseurakunnassa jää henkilöstösuunnitelman mukaan eläkkeelle
lastenohjaaja 2015 ja tällöin on suunniteltu vähennettävän ½ työsuhdetta varhaiskasvatuksesta.
Selvitetään tähän liittyen perhetyöntekijän viran siirtämistä Yhteisestä seurakuntapalvelusta
Kuokkalan alueseurakuntaan siten, että noin puolet työstä kohdistuu koko seurakunnan
perhetyöhön ja alueseurakunnan työn osalta työnkuva on ensisijaisesti perhetyötä; asia tulee
tuossa vaiheessa tarkastella ja ratkaista erikseen".
Tämän mahdollisuuden nostaminen selvityksen kohteeksi on ymmärrettävä sitä taustaa ja
tilannetta silmällä pitäen, joka vaikutti koko kehittämissuunnitelman hyväksymiseen. Lähtökohtina
suunnittelulle olivat mm. pyrkimys vastata ennakoivasti ja luovasti toimintaympäristön haasteisiin
sekä turvata talouden tasapaino. Henkilöstöön kohdistuvia muutoksia pyrittiin kohdistamaan
harkitusti ja tasapuolisesti eri yksiköihin.
Kevään 2015 kuluessa asiasta on käyty neuvotteluja Yhteisen seurakuntapalvelun ja Kuokkalan
alueseurakunnan viranhaltijoiden kesken ja myös kyseistä perhetyöntekijää Anne Savolinia on
kuultu eri yhteyksissä. Keskustelujen kohteena on ollut mm. se, mitä tarkoittaisi käytännössä
perhetyöntekijän työpanos Kuokkalassa, kun työ olisi ”ensisijaisesti perhetyötä”. Samoin on pyritty
arvioimaan niitä vaikutuksia, joita muutoksella ja siihen liittyvällä yhteiseen perhetyöhön
kohdistuvalla työvoiman vähennyksellä olisi.
Tämä selvityksen kohteena oleva järjestely viedään joka tapauksessa myöhemmin myös
kirkkoneuvoston käsittelyyn ja kirkkoneuvosto voi tuolloin ottaa kantaa asiaan kokonaistarkastelun
nojalla.
Kuokkalan alueneuvostoa pyydän antamaan lausunnon, jossa järjestelyä tarkastellaan ennen
muuta Kuokkalan alueseurakunnan lapsi- ja perhetyön näkökulmasta ja rajautuen tarkastelussa
virkaan (tai työsuhteeseen) ja sen tehtäväkuvaan eli tässä yhteydessä ei ole tarpeen arvioida
henkilökysymyksiä.
Kaavailtu perhetyöntekijän siirto tarkoittaisi perhetyöntekijän virassa toimiva Anne Savolinin
siirtämistä nykyisessä virassaan Kuokkalan alueseurakunnan työyhteisöön kuuluvaksi siten, että

lähin esimies olisi Kuokkalan lapsityönohjaaja. Koko seurakuntaan kohdistuva perhetyön
työpanoksen osalta työtä ohjaisi YSP:n lapsi- ja perhetyön työalasihteeri.
Kuokkalan lapsityönohjaaja Tiina Korhonen on osallistunut selvitystyöhön aiemmin yhteisen
seurakuntapalvelun vs. työalasihteerinä ja on tietoinen asiaan liittyvistä yksityiskohdista ja myös
niistä seikoista, jotka asiaan liittyvät YSP:n näkökulmasta tarkasteltuna.
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Kuokkalan alueneuvoston lausunto lastenohjaajan tehtävänkuvasta

Kuokkalan alueseurakunnan 50 % lastenohjaajan työtehtävät 1.1.2016 alkaen:
-

perhetoiminnan ryhmät: perhekerho, vauvaperhepesä, isovanhemman kaa -kerho
ekavauvaryhmä (neuvolayhteistyö), kerran viikossa 2 x 3 kk vuodessa
perhevalmennus (neuvolayhteistyö), noin 8 iltaa vuodessa

Hänen tulisi kehittää yhdessä lapsi- ja perhetyön tiimin kanssa Kuokkalan alueseurakunnan
seuraavia työtehtäviä:
- parisuhdetyö
- lasten suru- ja eroryhmät
- vanhemmuuden ja parisuhteen palikat –ryhmien vetäminen
- yhteistyö Jyväskylän kristillisen opiston kanssa
- yhteistyö Ensi- ja turvakodin kanssa
- leirit, tapahtumat (esim. parisuhdetyö)

Alueseurakunnassa perhetyötä kehitetään jatkuvasti ja siihen on mahdollista kohdentaa tulevaisuudessa lastenohjaajan sekä alueseurakunnan muiden työntekijöiden monipuolista osaamista.
Olemme avoimia uusille työntekemisen mahdollisuuksille seurakuntalaisten näkökulma
huomioon ottaen esim. yhteistyö diakoniatyön kanssa. Kuokkalan kirkon tiloissa on mahdollisuus järjestää kokoseurakunnallista toimintaa.
Tulevaisuudessa tarkentuu miten lastenohjaajan työ muokkaa Kuokkalan alueseurakunnan
toimintaa ja minkälaisia uusia käytäntöjä ja työtapoja se mahdollistaa.

Esitys: Kuokkalan alueneuvosto esittää kirkkoherra Arto Viitalalle lastenohjaajan toimen
täyttämistä edellä mainittu tehtävänkuva huomioon ottaen.

