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Palkantarkistukset 1.10.2008 lukien

Seuraava Kirkon yleisen virka ja työehtosopimuksen 2007-2009 (allekirjoituspöytäkirja, 7 §) mukainen palkantarkistusajankohta on 1.10.2008. Tällöin tulevat voimaan
tämän yleiskirjeen liitteenä olevat uudet palkkahinnoittelut sekä erinäiset lisät. Seuraavassa on selostettu palkantarkistusten täytäntöönpanoa eri ryhmille.

2.

Kirkkoherrojen palkantarkistukset

Kirkkoherran viran ja sen haltijan peruspalkkaa tarkistetaan 1.10.2008 lukien 2,7
prosentilla. Tarkistus tehdään siihen peruspalkkaan, joka on voimassa 30.9.2008. Peruspalkan pyöristys tehdään lähimpään senttiin. Peruspalkka pyöristetään kuitenkin
hinnoitteluryhmän vähimmäispalkan mukaiseksi, jos 30.9.2008 voimassa oleva peruspalkka on hinnoitteluryhmän vähimmäispalkan mukainen ja jos 2,7 prosentilla
tarkistettu peruspalkka jäisi pienemmäksi kuin hinnoitteluryhmän vähimmäispalkka
on.
Seurakuntia muistutetaan siitä, että palkantarkistukset tehdään sekä kirkkoherran viran että viranhaltijan peruspalkkaan. Nämä saattavat erota toisistaan esim. kirkkoherran luontoisetupalkkauksen vuoksi. Kirkkoherran määrävuosilisän ja kirkkoherran
puheenjohtajalisän (KirVESTES, liite 6) uudet euromäärät 1.10.2008 lukien ovat
yleiskirjeen liitteenä.
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Esimerkki 1: kirkkoherran viralle vahvistettu hinnoitteluryhmä on E02 sekä viralle ja
viranhaltijalle vahvistettu peruspalkka on hinnoitteluryhmän vähimmäispalkan mukainen, 3.503,00 €.
o
Palkkaa tarkistetaan 2,7 %: 3.597,58 €
o
Se jäisi alle hinnoitteluryhmän vähimmäispalkan, joten viran ja viranhaltijan
peruspalkka pyöristetään 1.10.2008 lukien hinnoitteluryhmän E02 vähimmäispalkkaan 3.598,00 €.
Esimerkki 2: kirkkoherran viralle vahvistettu hinnoitteluryhmä E01 sekä viralle ja
viranhaltijalle vahvistettu peruspalkka on 3.300,00 €.
o
Viran ja viranhaltijan peruspalkkaa tarkistetaan 2,7 % ja ne ovat 1.10.2008 lukien 3.389,10 €.
o
Koska peruspalkka hinnoitteluryhmän vähimmäispalkkaa suurempi, palkkaa ei
pyöristetä.

3.

Viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkantarkistukset

Kuukausipalkkaisen työntekijän ja muun viranhaltijan kuin kirkkoherran täydeltä
työajalta 30.9.2008 maksettavaa peruspalkkaa tarkistetaan 1.10.2008 lukien 2,3 prosentilla. Vaativuusryhmän vähimmäispalkan ylittävä peruspalkka koostuu vaativuusosasta ja mahdollisesta erityisestä perusteesta, jotka tarkistuvat samalla 2,3 prosentilla. Vuosisidonnainen palkanosa määräytyy suhteessa peruspalkkaan ja se tarkistuu samassa yhteydessä.
Myös järjestelmän mukaista peruspalkkaa tarkistetaan 2,3 prosentilla. Järjestelmän
mukaisella peruspalkalla tarkoitetaan sitä peruspalkkaa, jota tehtävässä KirVESTES
32 §:n mukaisesti maksettaisiin, ellei kirkon palkkausjärjestelmän täytäntöönpanoa
olisi porrastettu (KirVESTES allekirjoituspöytäkirjan liite, 2 § 2 mom.). Jos peruspalkka on tästä porrastuksesta johtuen vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa tai vahvistettua järjestelmän mukaista peruspalkkaa alempi, niin tällaisia eroja ei tässä yhteydessä kurota umpeen.
Peruspalkan pyöristys tehdään lähimpään senttiin. Peruspalkka pyöristetään kuitenkin vaativuusryhmän vähimmäispalkan mukaiseksi, jos 30.9.2008 voimassa oleva
peruspalkka on vaativuusryhmän vähimmäispalkan mukainen ja jos 2,3 prosentilla
tarkistettu peruspalkka jäisi pienemmäksi kuin vaativuusryhmän vähimmäispalkka
on. KirVESTESin 2007-2009 (liite 4) vaativuusryhmien uudet vähimmäispalkat
1.10.2008 lukien ovat yleiskirjeen liitteenä.
Työnantajaa edustavien talous- ja henkilöstöhallinnon johtavien virkojen ja viranhaltijoiden palkantarkistuksista on selostus jäljempänä tässä yleiskirjeessä.
Esimerkki 3: tehtävä on sijoitettu vaativuusryhmään 401 ja sille määritetty järjestelmän mukainen peruspalkka on vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen,
1.603,00 €. Vuosisidonnainen palkanosa on 3 %, 48,09 €.
o
Järjestelmän mukaista peruspalkkaa tarkistetaan 2,3 %: 1.639,87 €
o
Se jäisi alle vaativuusryhmän vähimmäispalkan, joten järjestelmän mukainen
peruspalkka pyöristetään 1.10.2008 lukien vaativuusryhmän 401 vähimmäispalkkaan 1.640,00 €. Vuosisidonnainen palkanosa on 49,20 €.
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Esimerkki 4: tehtävä on sijoitettu vaativuusryhmään 401. Peruspalkan vaativuusosa
on 1.620,00 € ja erityinen peruste 20 €. Järjestelmän mukainen peruspalkka on yhteensä 1.640,00 €. Vuosisidonnainen palkanosa on 3 %, 49,20 €.
o
Vaativuusosaa tarkistetaan 2,3 %: 1.657,26 €
o
Erityistä perustetta tarkistetaan 2,3 %: 20,46 €
o
Järjestelmän mukaista peruspalkkaa tarkistetaan 2,3 %: 1.677,72 €
o
Tarkistettu järjestelmän mukainen peruspalkka on 1.10.2008 lukien 1.677,72 €,
vaativuusosa 1.657,26 € ja vuosisidonnainen palkanosa 50,33 €.
Esimerkki 5: tehtävä on sijoitettu vaativuusryhmään 401 ja sille on palkkausjärjestelmän käyttöönottoa koskevien määräysten perusteella vahvistettu peruspalkaksi
1.590,00 €. Järjestelmän mukaiseksi peruspalkaksi on vahvistettu 1.603,00 €. Peruspalkka on vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa alempi, koska palkkausjärjestelmän
toimeenpano on porrastettu (KirVESTES allekirjoituspöytäkirjan liite, 2§ 2 mom.).
Vuosisidonnainen palkanosa on 3 %, 47,70 €.
o
Peruspalkkaa tarkistetaan 2,3 %: 1.626,57 €
o
Järjestelmän mukaista peruspalkkaa tarkistetaan 2,3 %: 1.639,87 €
o
Vaativuusryhmän 401 vähimmäispalkka on 1.10.2008 lukien 1.640 €. Tarkistettu peruspalkka jää yhä vaativuusryhmän vähimmäispalkan alapuolelle. Tässä
yhteydessä peruspalkan eroa vaativuusryhmän vähimmäispalkkaan ei kurota
umpeen.
o
Uusi peruspalkka on 1.10.2008 lukien 1.626,57 € ja vuosisidonnainen palkanosa
48,80 €. Järjestelmän mukainen peruspalkka on 1.639,87 €.

4.

Tuntipalkkaisten työntekijöiden palkantarkistukset

KirVESTESin (liite 8) tuntipalkkahinnoittelun mukaiset tuntipalkat ovat 1.10.2008
lukien tämän yleiskirjeen liitteenä. Sen mukaista palkkaa aletaan maksaa lokakuun
alkua lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta. Tuntipalkkahinnoittelun mukaisten tuntipalkkaisten työntekijöiden
o
perustuntipalkkoja tarkistetaan 3,1 prosentilla ja
o
vastaava 3,1 prosentin korotus tehdään mahdolliseen henkilökohtaiseen lisään
(liite 8, 6§) sekä työolosuhdelisiin (liite 8, 7 §).
o
Tuntipalkkaiselle maksettavien kokemuslisien suuruus ilmenee yleiskirjeen liitteenä olevasta tuntipalkkaisten palkkahinnoittelusta.
Tuntipalkkahinnoittelun ulkopuolisten tuntipalkkaisten tuntipalkkaa tarkistetaan 3,1
prosentilla. Seurakuntien omien suorien urakoiden palkkoja ja muita suorituspalkkoja tarkistetaan 1.10.2008 lukien 3,1 prosentilla. Uudet tuntipalkat ja tuntipalkkaisten
lisät pyöristetään lähimpään senttiin.
Lisien tarkistaminen kuukausipalkkaisille

5.

Lisien tarkistaminen kuukausipalkkaisille

Euromääräisiä lisiä tarkistetaan 1.10.2008 lukien siten kuin yleiskirjeen liitteenä olevasta lisätaulukosta ilmenee. Sellainen lisä, lisäpalkkio tai palkan lisä, joka määräytyy suhteessa viranhaltijan tai työntekijän peruspalkkaan, tulee tarkistetuksi peruspalkan tarkistamisen seurauksena. Sellaista laillisesti syntynyttä lisäpalkkiota, pal-
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kanlisää ja henkilökohtaista lisää, jota ei määräydy suhteessa peruspalkkaan ja jota ei
edellä ole erikseen sovittu tarkistettavaksi, tarkistetaan 2,3 prosentilla 1.10.2008 lukien. Tarkistettu lisän määrä pyöristetään lähimpään täyteen senttiin.

6.

Eräiden muiden palkkojen tarkistus

KirVESTESin liitteessä 10 on sovittu euromääräisistä palkoista nuorille kausityöntekijöille, opiskelijoille ja oppisopimuskoulutuksessa oleville työntekijöille. 1.10.2008
lukien kuukausipalkkojen euromääriä on tarkistettu 2,3 prosentilla ja tuntipalkkojen
euromääriä 3,1 prosentilla. Jos liitteen 10 soveltamisalan piirissä oleva henkilö on
työsuhteessa seurakuntaan palkantarkistusten tullessa voimaan 1.10.2008, hänen
kuukausipalkkaansa tarkistetaan 2,3 prosentilla. Jos hän on tuntipalkkainen, hänen
tuntipalkkaansa tarkistetaan 3,1 prosentilla.

7.

Työnantajavirkojen palkantarkistukset

Kirkon työmarkkinalaitoksen päättämää seurakuntaa työnantajana edustavan talousja henkilöstöhallinnon johtavan viran ja viranhaltijan täydeltä työajalta maksettavaa
peruspalkkaa tarkistetaan 1.10.2008 lukien 2,3 prosentilla. Palkan pyöristys tehdään
lähimpään senttiin. Peruspalkka pyöristetään kuitenkin vaativuusryhmän vähimmäispalkan mukaiseksi, jos 30.9.2008 peruspalkka on vaativuusryhmän vähimmäispalkan mukainen ja jos 2,3 prosentilla tarkistettu peruspalkka jäisi pienemmäksi kuin
vaativuusryhmän vähimmäispalkka on.
Esimerkki 6: tehtävä on sijoitettu vaativuusryhmään 503 ja sille päätetty peruspalkka
on vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen, 2.078,00 €. Vuosisidonnainen
palkanosa on 18 %, 374,04 €.
o
Peruspalkkaa tarkistetaan 2,3 %: 2.125,79 €
o
Se jäisi alle vaativuusryhmän vähimmäispalkan, joten peruspalkka pyöristetään
1.10.2008 lukien vaativuusryhmän 503 vähimmäispalkkaan 2.126,00 €. Vuosisidonnainen palkanosa on 382,68 €.
Esimerkki 7: tehtävä on sijoitettu vaativuusryhmään 503 ja sille päätetty peruspalkka
on 2.038,00 €. Vuosisidonnainen palkanosa on 18 %, 366,84 €.
o
Peruspalkkaa tarkistetaan 2,3 %: 2.084,87 €
o
Vaativuusryhmän 503 vähimmäispalkka on 1.10.2008 lukien 2.126 €. Tarkistettu peruspalkka jää yhä vaativuusryhmän vähimmäispalkan alapuolelle. Tässä
yhteydessä peruspalkan eroa vaativuusryhmän vähimmäispalkkaan ei kurota
umpeen.
o
uusi peruspalkka on 2.084,87 € ja vuosisidonnainen palkanosa 375,28 €.
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8.

Tarkistettujen palkkojen maksaminen

Tarkistetut palkat maksetaan ensisijaisesti lokakuun 2008 säännöllisen palkanmaksun yhteydessä, mutta viimeistään marraskuun 2008 aikana.
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Vaativuusryhmien vähimmäispalkat 1.10.2008

Vaativuusryhmä Vähimmäispalkka
201
1 323
202
1 375
301
1 481
302
1 533
303
1 587
401
1 640
402
1 703
403
1 809
501
1 915
502
2 020
503
2 126
601
2 327
602
2 750
603
3 173
701
3 702
702
4 336
703
5 077
704
5 818

