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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 9.5.2018 klo 17.00 – 17.28 

Paikka  Pisara, Vuoksenniskantie 64 

 

Läsnä  Teräslahti Liisa varapj toimii kokouksen puheenjohtajana 
  Hirvonen Esa  jäsen 
  Koistinen Minna jäsen 

Koistinen Sirpa  jäsen 
Rahkonen Tuula jäsen 
Tiihonen Marko jäsen 
Tikka Arto  jäsen 
Vepsä Kari  jäsen 
 

Muut osallistujat Mynttinen Rauni kirkkovaltuuston varapj. 
Tiimo Pasi  talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
Tarja Miikki perheneuvonnan työalajohtaja, paikalla §82 

aikana, poistui päätöksenteon ajaksi 

Poissa  Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja 
Kärkäs Pekka  jäsen 
Mylläri Allan  jäsen 
Ollonen Ilkka  kirkkovaltuuston pj.  

77 
Kokouksen avaus 

Puuhenjohtajana toiminut Liisa Teräslahti avasi kokouksen ja laulettiin virsi 
567. 

78 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on postitettu 2.5.2018 

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla 
(KL 9: 2 §). 

Esitys:  Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden 
päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

  



IMATRAN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA   5/2018 3 (8) 
Kirkkoneuvosto 
   9.5.2018 

 

 

79 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 § 2 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa 
kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, 
kirkkoneuvosto kokouksessaan. 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Koistinen ja Sirpa Koistinen.  
Pöytäkirja tarkastetaan hallintosihteerin huoneessa perjantaina 11.5.2018 klo 
12.00. (Sirpa Koisitinen saattaa tulla iltapäivästä vasta). 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
80 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

81 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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82 
Perheneuvojan virka 

Kirkkoneuvosto 25.4.2018 § 58: 

Valmistelija:  perheneuvonnan työalajohtaja Tarja Miikki  
Esittelijä:  kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Imatran seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksessa työskentelee 
työalajohtaja ja kaksi perheneuvojaa. Perheneuvojien perustyö on 
asiakastyötä. Tämän lisäksi perheneuvojat toimivat ryhmänohjaajina, 
erilaisissa projekteissa paikallisseurakuntien tai muiden alan toimijoiden 
kanssa sekä yhteistyöhankkeissa kuten parisuhdechat ja LaPe-työskentely. Eri 
vuosina on nähtävissä erilaisia painopistevalintoja, jotka näkyvät tilastoissa. 
Kirkkoneuvosto hyväksyi perheneuvonnan päivitetyt palvelukuvaukset 
31.1.2018 §8. 

Perheneuvonta työtä voidaan kuvata seuraavilla tunnusluvuilla: 
työnkuvaajana käytetään modulia; yksi moduli on 45 minuuttia 

2015 1790 mod. asiakkaita 335, joista miehiä 131 ja naisia 204 
2016 1922 mod. asiakkaita 384, joista miehiä 154 ja naisia 230 
2017 1837 mod. asiakkaita 342, joista miehiä 130 ja naisia 212 

Vuonna 2017 modulit jakautuivat siten, että parityöskentelyyn käytettiin 
1020, yksilöneuvotteluihin 633 ja perheneuvotteluihin 84, loput koostuvat 
ryhmätoiminnasta, nettineuvonnasta ja sovittelusta. 

Keskimääräinen perheneuvonnan asiakas oli 30 - 50 -vuotias naimisissa oleva 
pienten lasten vanhempi. Keskimääräinen asiakkuuksien kesto on pysynyt 
edellisvuosien tasolla hoidollisen työn osalta, noin 5-6 modulia/asiakas. 
Yleisimmät syyt hakeutua perheneuvontaan olivat parisuhteen 
vuorovaikutusongelmat, eroon liittyvät kysymykset ja elämänvaihekriisit. 

Imatran perheneuvonta on solminut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, 
Eksoten, kanssa päivitetyn perheneuvontapalveluiden ja perheasioiden 
sovittelun järjestämisestä palvelusopimuksen vuoden 2016 alusta. 
Palveluiden kokonaishinta on 35 000 € kalenterivuodessa ja se edellyttää 
1800 modulia asiakastapaamisia vuodessa. Kolmella perheneuvojalla tämä 
onnistuu.  
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Perheneuvonnan työalajohtaja Tarja Miikki pyytää kirkkoneuvostolta lupaa 
julistaa haettavaksi Imatran seurakunnan vapautuva perheneuvojan viran.  

Perustelut viran täyttämiselle: 

1. Tässä kohtaa maakunta- ja sote-uudistuksen vaihetta ei ole järkevää 

lähteä muuttamaan tehtyä palvelusopimusta. Tämän hetkisten 

suunnitelmien mukaan Eksoten kanssa tehdyt sopimukset siirtyvät 

valmisteluvaihessa suoraan sellaisinaan maakuntiin. Sopimussiirrot 

tulisivat tapahtumaan keväällä 2019. Juuri nyt luodaan pohjaa kirkon 

perheneuvonnan tulevaisuudelle pitkäksi aikaa eteenpäin. Mahdolliset 

muutoksen aiheuttamat seurausvaikutukset osuvat työikäisiin 

lapsiperheisiin. Kokoukseen tuodaan Eksoten lausunto. 

 

2. Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) vaikutus perheneuvojan viran 

täyttämiseen. Lasten ja nuorten hyvinvointi on suoraan riippuvainen 

vanhempien hyvinvoinnista ja perheen ilmapiiristä. Erityisesti 

pitkittyneiden ja riitaisten perhetilanteiden on todettu vaikuttavan 

voimakkaasti lasten ja nuorten hyvinvointiin, joten pikainen apu ja tuki 

parisuhteen ja perheen ristiriidoissa on äärimmäisen tärkeä. 

Perheneuvonnan työntekijöiltä edellytetään hyvää lastensuojelulain 

tuntemusta ja verkostoyhteistyötä. 

 

3. Perheneuvonta on tärkeä osa Kirkon perustyötä. Se on arvostettua ja 
näkyvää. Se myös palvelee kirkon kannalta tärkeitä ikä- ja kohderyhmiä. 
Jäsenkadon pysäyttämiseksi seurakunnissa panostetaan toimintoihin, 
joille on kysyntää.   

 
Palvelun tukiryhmä kokoontui maanantaina 23.4.2018 ja käsitteli 
perheneuvonnan tilannetta. Tukiryhmän yksimielinen kannanotto on, että 
vapautuva perheneuvojan virka tulisi täyttää mahdollisimman pian. 
Sopimuksen mukaista palvelumäärää ei ole mahdollista toteuttaa kahdella 
perheneuvojalla. 
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Esitys:  Kirkkoneuvosto antaa luvan vapautuvan perheneuvojan viran 
auki julistamiseen. 

Virassa edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, 
soveltuvuutta virkaan ja kirkon perheneuvonnan 
erikoistumiskoulutusta tai sitoutumista sen suorittamiseen. 
Sielunhoito- ja terapiatyöhön liittyvä koulutus ja kokemus sekä 
hyvät yhteistyötaidot katsotaan eduksi. 

Valitun on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen 
ja hänen on ennen viran vastaanottamista esitettävä 
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan 
valittavalta vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista ja 
kirjallista taitoa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viran 
palkkaus on kirkon yleisen palkkausjärjestelmän 
vaativuusryhmän 602 mukainen. 

Haastatteluryhmään valitaan kirkkoherra Arto Marttinen 
(työryhmän puheenjohtaja), työalajohtaja Tarja Miikki, palvelun 
tukiryhmän luottamushenkilö ja kirkkoneuvoston edustaja sekä 
hallintosihteeri Sirpa Kauppinen. 

Haastatteluryhmä lähettää soveltuvuustesteihin yhdestä 
kahteen virkaa hakenutta. 

Päätös: Perheneuvonnan työalajohtaja Tarja Miikki oli asian esittelyn 

aikana kuultavana kokouksessa ja poistui kokouksesta ennen 

päätöksentekoa. 

Esa Hirvonen teki pohjaesityksestä poikkeavan kannatetun 
vastaehdotuksen, että asia jätetään pöydälle seuraavaan 
kokoukseen asti.  

Puheenjohtaja ilmoitti, että on tehty pohjaehdotuksesta 
poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta äänestetään. 
Suoritetussa kädennostoäänestyksessä pohjaesitystä 
kannattivat puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen sekä 
jäsenet Sirpa Koistinen ja Kari Vepsä. Esa Hirvosen tekemää 
vastaehdotusta kannattivat Esa Hirvonen, Liisa Teräslahti, Minna 
Koistinen, Pekka Kärkäs, Allan Mylläri, Tuula Rahkonen ja Arto 
Tikka. Kirkkoneuvosto päätti, että asia jätetään pöydälle 
seuraavaan kokoukseen asti. 

Kirkkoherra Arto Marttinen jätti päätöksestä eriävän 
mielipiteen. 
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Kirkkoneuvosto 9.5.2018: 

Valmistelija ja esittelijä: perheneuvonnan työalajohtaja Tarja Miikki p. 040 137 9553 

Kirkkoneuvosto antaa luvan vapautuvan perheneuvojan viran auki 
julistamiseen. 

Virassa edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, soveltuvuutta 
virkaan ja kirkon perheneuvonnan erikoistumiskoulutusta tai sitoutumista sen 
suorittamiseen. Sielunhoito- ja terapiatyöhön liittyvä koulutus ja kokemus 
sekä hyvät yhteistyötaidot katsotaan eduksi. 

Valitun on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen on 
ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. Virkaan valittavalta vaaditaan suomen kielen erinomaista 
suullista ja kirjallista taitoa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viran 
palkkaus on kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 602 
mukainen. 

Haastatteluryhmään valitaan kirkkoherra Arto Marttinen (työryhmän 
puheenjohtaja), työalajohtaja Tarja Miikki, palvelun tukiryhmän 
luottamushenkilö ja kirkkoneuvoston edustaja sekä hallintosihteeri Sirpa 
Kauppinen. 

Haastatteluryhmä lähettää soveltuvuustesteihin yhdestä kahteen virkaa 
hakenutta. 

Päätös: Perheneuvonnan työalajohtaja Tarja Miikki oli asian esittelyn ajan 
kokouksessa ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  

Haastatteluryhmään valittiin kirkkoherra Arto Marttinen (työryhmän 
puheenjohtaja), työalajohtaja Tarja Miikki, Kari Vepsä, Sirpa Koistinen ja 
hallintosihteeri Sirpa Kauppinen.  

 

83 
Seuraava kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous 6.6.2018 klo 17.00 Pisarassa. 
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84 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 17.28 

 

 

 

Liisa Teräslahti  Pasi Tiimo 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirja tarkastettu 11.5.2018 ja hyväksytään 

 

 

Minna Koistinen  Sirpa Koistinen 

 

 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 11.5.2018 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 12.5. – 
25.5.2018 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 

 
Sirpa Kauppinen 
hallintosihteeri 

 


