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SOPIMUS KIRKON PERHENEUVONNAN JA PALVELEVAN PUHELIMEN PALVELUISTA
Kirkkolain 12 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla sopimuksen hyväksynyt sopimuskumppani
osallistuu Jyväskylän seurakunnan järjestämään perheneuvonnan ja Palvelevan puhelimen
palveluiden tarjoamiseen oman toimialueen asukkaille tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla.
1 § Palvelut
Tällä sopimuksella seurakunta käyttää Jyväskylän seurakunnan järjestämiä seurakuntien yhteisiä
palveluja.
1. Seurakunnan/seurakuntayhtymän alueella tai muun sopimuskumppanin toimialueella
asuvalla henkilöillä on mahdollisuus hakea henkilökohtaista neuvotteluapua perhe-elämän
vaikeuksiin.
2. Työnohjaus yksittäiselle työntekijälle tai työntekijäryhmälle käytettävissä olevien resurssien
rajoissa.
3. Työyhteisön konsultointi käytettävissä olevien resurssien rajoissa.
4. Sovitut vierailut sopimuskumppanin järjestämissä tilanteissa.
5. Seurakunnan perhe-elämää tukevan työn tukeminen konsultoinnin välityksellä.
6. Mikäli seurakunnassa/seurakuntayhtymässä on sovittu pidettäväksi ns. sivuvastaanotto
vastaa ao. seurakunta/seurakuntayhtymä työhuoneen kustannuksista ja työntekijän
matkakuluista omalla autolla kulloisenkin virkaehtosopimuksen mukaisesti.
7. Seurakunta/seurakuntayhtymä voi perustaa oman palvelevan puhelimen päivystysryhmän.
Sen toiminnan osalta sopijaosapuoli vastaa oman työntekijän sekä päivystysryhmän
toiminta-, jatkokoulutus- ja matka- ja ateriakuluista. Seurakunnan edustaja on oikeutettu
osallistumaan Palvelevan puhelimen toimintaa ohjaavan jaoston toimintaan. Palvelevan
puhelimen peruskoulutuksesta ja muista Palvelevan puhelimen kuluista vastaa Jyväskylän
seurakunta.
2 § Yhteisjohtokunta
Sopimuksen hyväksynyt seurakunta/seurakuntayhtymä tai muu sopimuskumppani nimeää
toimikaudeksi (4 vuotta) edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan perheneuvonnan
yhteisjohtokuntaan.
Johtokunnan jäsenmäärä määräytyy kulloinkin toimintaan osallistuvien sopimuskumppaneiden
lukumäärän mukaan siten että Jyväskylän seurakunnalla on kolme edustajaa ja kullakin
sopimuskumppanilla yksi edustaja sekä heillä kullakin päättävän tahon nimeämä henkilökohtainen
varaedustaja.
Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto nimeää yhden kolmesta edustajastaan puheenjohtajaksi.
Varapuheenjohtaja valitaan yhteisjohtokunnan toimikauden ensimmäisessä kokouksessa koko
toimikaudeksi.
Johtokunnan jäsenten matka- ja kokouskustannukset katetaan neuvottelukeskuksen budjetin
kautta.

3 § Perheneuvonnan kustannusten jako
1.
2.

3.

Perheneuvonnan budjetti laaditaan budjettiteknisesti kokonaisbudjettina, josta näkyvät
seurakuntien maksuosuudet ja kaikki perheneuvonnan menot ja tulot.
Perheneuvonnan asiakastyö, työnohjaukset, koulutukset ym. viranhaltijan tekemät
seurakuntakohtaiset työsuoritteet kirjataan viiden minuutin tarkkuudella. Vuoden lopulla
työsuoritteet jyvitetään Kirkkohallituksen perheasian toimiston antamien ohjeiden
mukaisesti sopijakumppanikohtaisiksi 45 minuutin työsuoritteiksi, joita kutsutaan
moduleiksi. Edellisenä tai samana työpäivänä peruutettu tai neuvotteluun tulematta
jättäminen kirjataan moduleiksi tapaamiselle varatun työajan mukaisesti.
Sopimuskumppanilta vuosittain perittävä korvaus määräytyy modulihinnan ja ao.
seurakunnan modulimäärän tulona (modulihinta x modulimäärä). Modulimäärä lasketaan
ao. seurakunnan viiden viimeisen vuoden keskiarvona.

4 § Sopimuksen irtisanominen ja raukeaminen
Sopijakumppani voi irtisanoa sopimuksen budjettivuotta edeltävän vuoden maaliskuun loppuun
mennessä.
Yhteisjohtokunnan purkautuessa, sopimuksen rauetessa tehdään Jyväskylän seurakunnan
tilinpäätöksen yhteydessä KJ 11 luvun edellyttämä taloudellinen selvitys.
5 § Aiemmat sopimukset
Tällä sopimuksella kumotaan kaikki Keski-Suomen seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen
toimintaan liittyvät aiemmat sopimukset.
Liitteet:
Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen ja Palvelevan puhelimen johtosääntö.

