Kirkon keskushallinnon sääntökokoelma

KOULUTTAJILLE MAKSETTAVAT PALKKIOT
Koulutuspalkkiot
Kirkkohallituksen toiminnassa maksetaan koulutuspalkkioita niille kouluttajille, jotka eivät ole kirkon
palveluksessa, seuraavasti:
Seminaari, Luento 1-3 t Kertautuva
luento
ohjattu har- / tunti
joitus, aineiston valmistelu/ t

Prosessikoulutus
työparin
kanssa,
½ / päivä

Prosessikoulutus,
yksin toteutettuna, ½ /
päivä

Työalansa ammattilai55 €
nen (esim. opistoaste,
AMK, tms.)

70 €

45 €

175 / 295 €

235 / 380 €

Asiantuntija
(esim. Ylempi korkeakoulututkinto, ylempi
AMK, lisensiaatti)

80 €

60 €

235 / 355 €

295 / 440 €

105 €

80 €

355 / 470 €

410 / 590 €

60 €

Erityisasiantuntija
(esim. tohtori, dosentti,
professori tai muun vaa- 80 €
tivan koulutuksen
omaava)

Koulutustilaisuuden järjestäjän asiana on arvioida kouluttajien pätevyys, koulutustehtävän luonne
ja muut maksettavan korvauksen määrään vaikuttavat tekijät. Väärinymmärrysten välttämiseksi
palkkiosta tulee sopia kouluttajan kanssa etukäteen. Palkkiot ovat lähtökohtaisesti enimmäispalkkioita.
Taulukon taksoituksesta voikaan poiketa yksittäistapauksissa ja erittäin perustelluista syistä. Tällaisia ovat mm. kansainväliset huippuasiantuntijat, tapahtumien vetonaulat tai sellaisten alojen kouluttajat, joiden taksoitus ylittää yleensä kirkkohallituksen koulutustoiminnassa käytetyn hinnoittelun
(tällaisia ovat olleet mm. terapia-alan, johtamiskoulutuksen ja konsultoinnin palkkiot). Näistä palkkioista on aina sovittava erikseen yksikön johtajan kanssa.
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Käsitteitä
- Seminaari, ohjattu harjoitus, aineiston valmistelu tarkoittaa yleensä pienryhmäopetusta tai
harjoittelutilannetta, jossa kouluttaja toimii työskentelyn ohjaajana. Aineiston valmistelupalkkio voidaan maksaa erikseen annettavasta valmistelu- tai kirjoitustehtävästä. Koulutuksen valmistelu sisältyy koulutuspalkkioon.
- Luento tarkoittaa tavanomaista n. 45 minuutin opetustilannetta, joka yleensä toteutuu luokkatilassa ja jossa voidaan käyttää vaihtelevia opetusmenetelmiä.
- Kertautuva luento tarkoittaa edellä kuvattua luentoa, joka toistetaan eri koulutusryhmille.
- Prosessikoulutus työparin kanssa tarkoittaa monimuotoista johdettua koulutustyöskentelyä,
jossa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä (luentoja, ryhmätöitä, keskustelua jne.). Tällaisia
koulutuksia toteutetaan tavallisesti työparin kanssa. Koulutus voi kestää puolipäivää tai koko päivän.
- Prosessikoulutus, yksin toteutettuna tarkoittaa edellisen kaltaista koulutusta, jota kuitenkin johtaa vain yksi kouluttaja.

Muita tarkennuksia
- Kouluttajapalkkioon lisätään normaalisti työnantajan maksamat palkkion sivukulut (kuten eläkemaksut yms.). Jos kouluttajapalkkion laskuttaja on yritys (kyseessä on tällöin palvelujen osto), silloin ko. yritys maksaa palkan sivukulut ja tällöin palkkio voi olla 20-30 % suurempi.

__________

Päätös koulutuspalkkioista sovellusohjeineen on hyväksytty kirkkohallituksen virastokollegiossa
25.8.2011 ja sillä kumotaan virastokollegion 8.3.2007 tekemä kouluttajien palkkioita koskeva päätös.

