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Palkantarkistukset 1.10.2010

1.1. Palkkahinnoittelujen tarkistukset virka- ja työehtosopimuksissa
KirVESTES 2010-2012 allekirjoituspöytäkirjan 5 §.ssä on sovittu palkantarkistuksista 1.10.2010 lukien. Palkkahinnoitteluja tarkistetaan 1.10.2010 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,5 %. Myös eri lisiä ja muita vastaavia palkkahinnoitteluja tarkistetaan 0,5 %. Poikkeuksena on vaativuusryhmä 602, jonka vähimmäispalkkaa tarkistetaan 0,7 %.
Uudet 1.10.2010 voimaan tulevat yleiskorotuksella tarkistetut kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmien vähimmäispalkat, kirkkoherrojen palkkahinnoittelun vähimmäispalkat, tuntipalkkahinnoittelut, nuoria kausityöntekijöitä, opiskelijoita
ja oppisopimuskoulutuksessa olevia työntekijöitä koskevat palkkahinnoittelut sekä erillisten lisien tarkistamista koskeva yhteenvetotaulukko ovat tämän yleiskirjeen liitteenä.
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content270708&dokunf=navi\etusivu\Cont
ent5A191\Content270708&dokunfa=o
Uudet palkkahinnoittelut on julkaistu myös KirVESTES 2010–2012 kirjassa asianomaisissa kohdissa.

1.2. Palkantarkistusten täytäntöönpano seurakunnassa
Viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkoja tarkistetaan 1.10.2010 lukien seuraavasti:
Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden peruspalkkoja tarkistetaan 0,5 %:lla. Korotus koskee sekä peruspalkan vaativuusosaa että mahdollista peruspalkan erityistä perustetta. Vuosisidonnainen palkanosa tulee tarkistetuksi peruspalkan korottamisen seurauksena KirVESTES 33 §:n mukaisesti. Vaativuusryhmän Vaativuusryhmien
vähimmäispalkkoja on tarkistettu niin ikään 0,5 % (Liite 4). Poikkeuksena
yleisestä 0,5 %:n tarkistuksesta on vaativuusryhmä 602, jonka vähimmäispalkkaa on vaativuusryhmien vähimmäispalkkaa koskevassa taulukossa (Lii-
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te 4) tarkistettu 0,7 %. Tämän mukaisesti myös vaativuusryhmässä 602 olevan viranhaltijan/työntekijän peruspalkkaa tarkistetaan 0,7 %:lla.
Kirkkoherran viran ja viranhaltijan peruspalkkaa tarkistetaan 0,5 %:lla. Kirkkoherroja koskevia lisiä (mm. määrävuosilisä sekä yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajan lisä) on tarkistettu 0,5 %:lla liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Tarkistukset pannaan täytäntöön liitteen mukaisina.
Myös eräitä kirkon keskusrahaston varoista suoritettavia palkkioita on tarkistettu 0,5 %:lla liitteenä olevan taulukon mukaisesti (KirVESTES, Liite 7).
Tarkistukset pannaan täytäntöön liitteen mukaisina.
KirVESL 5 § 2 momentissa tarkoitettujen talous- ja henkilöstöhallinnon johtavien virkojen ja viranhaltijoiden, ns. työnantajavirkojen (KirVESTES, Liite
27) peruspalkkoja tarkistetaan 0,5 %:lla. Jos viran vaativuusryhmä on 602,
tarkistus on 0,7 %.
Tuntipalkkaisten työntekijöiden perustuntipalkkaa tarkistetaan 0,5 %:lla. Tarkistus koskee sekä hinnoiteltuja että hinnoittelun ulkopuolisia tuntipalkkoja.
Tuntipalkkaliitteen mukaisia kokemuslisiä, henkilökohtaisia lisiä ja työolosuhdelisiä tarkistetaan 0,5 %:lla.
KirVESTESin liitteen 10 mukaisesti vahvistettuja palkkoja nuorille kausityöntekijöille, opiskelijoille ja oppisopimuskoulutuksessa oleville työntekijöille tarkistetaan 0,5 %:lla.
Seurakuntien omien suorien urakoiden urakkahinnoitteluja tarkistetaan 0,5
%:lla.
Sellaista peruspalkkaa tai lisää, lisäpalkkiota ja palkanlisää, joka ei määräydy
suhteessa peruspalkkaan ja jota ei ole edellä erikseen sanottu tarkistettavaksi,
tarkistetaan 0,5 prosentilla.
Pääsopijajärjestöjen luottamusmiehille maksettava korvaus sekä työsuojeluvaltuutetuille maksettavan korvaus pysyvät ennallaan. Nämä korvaukset eivät
ole osa varsinaista palkkaa.
Osa-aikaisille kuukausipalkkaisille viranhaltijoille ja työntekijöille palkan tarkistus
tehdään täyden työajan mukaiseen palkkaan, josta osa-aikaisuusprosentin mukainen
uusi maksupalkka lasketaan.
Kaikki palkkojen tarkistukset tehdään lähimpään täyteen senttiin. Tällöin 0,5 ja sitä
suuremmat desimaalit pyöristyvät ylöspäin seuraavaan täyteen senttiin ja vastaavasti
0,49 ja sitä pienemmät desimaalit alaspäin lähinnä alempaan täyteen senttiin. Kun
palkka muodostuu useammasta tekijästä (esim. kirkon yleisen palkkausjärjestelmän
peruspalkka ja vuosisidonnainen osa), jokainen palkkatekijä tarkistetaan erikseen ja
pyöristetään lähimpään senttiin.
Palkantarkistukset tulevat voimaan 1.10.2010 lukien ja maksetaan lokakuun 2010
aikana.

2.

Pesti-tiedustelun palautukset

Vuoden 2010 Pestitiedustelun tiedot piti palauttaa Työmarkkinalaitokselle 31.8.2010
mennessä SelainPestillä tai Linkkilähetyksenä. Joillekin seurakunnille on myönnetty
lisäaikaa tietojen palauttamiselle.
Niiden seurakuntien, jotka eivät ole tietoja palauttaneet eivätkä ole saaneet palauttamiselle lisäaikaa, tulee välittömästi palauttaa tiedot korjattuina KiT:n toimistoon.
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Tarvittaessa seurakunta voi ottaa yhteyttä KiT:n toimistoon ohjeiden saamiseksi
(Kari Ala-Kokkila 09 – 1802 277 tai Sirpa Monola 09 – 1802 442; sähköposti etunimi.sukunimi@evl.fi).
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