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Uudet työsopimuslomakkeet

Kirkon työmarkkinalaitoksen työsopimuslomakemallit on uudistettu. Lomakemalleja
on nyt kaksi, erikseen toistaiseksi voimassa olevalle työsopimukselle ja määräaikaiselle työsopimukselle. Lastenohjaajille ei ole enää omaa työsopimuslomaketta. Myös
lomakkeiden täyttöohje on uudistettu.
Työsopimuslomakkeet on tarkoitettu käytettäväksi seurakunnan palkatessa työntekijöitä työsopimussuhteeseen. Näissä mallilomakkeissa on otettu huomioon mm. työsopimuslain ja Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset. On kuitenkin hyvä huomata, että lomakkeet ovat malleja työsopimuksesta. Seurakunnat voivat
tarpeidensa mukaan muokata lomakkeita, esim. lisätä rivejä tarvittaviin kohtiin.
Uusissa työsopimuslomakemalleissa on otettu huomioon kirkon uuden palkkausjärjestelmän tuomat muutokset, ja lomakkeen palkkaus –osio sekä sitä koskevat täyttöohjeet on kokonaan muutettu. Työsopimukseen tulee nyt kirjata palkan osat uusien
palkkausmääräysten mukaisesti. Kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkan osat kirjataan seuraavasti:
-

tehtäväkohtainen palkanosa:
o tehtävään sovellettava vaativuusryhmä,
o tehtävän järjestelmän mukainen peruspalkka,
o tehtävän vaativuuteen perustuva peruspalkan osuus, sekä
o maksettavan peruspalkan suuruus.

-

henkilökohtainen palkanosa:
o vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika työsuhteen alkaessa,
o vuosisidonnaisen palkanosan määrä peruspalkasta (% -luku).

Lisäksi työsopimukseen kirjataan koko-/osa-aikaisuus ja sen vaikutus maksettavaan
palkkaan, sekä työntekijälle maksettavan varsinaisen palkan suuruus (= tehtäväkohtainen peruspalkka ja vuosisidonnainen palkanosa).
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Henkilökohtaista harkinnanvaraista palkanosaa ei ole vielä kirjattu työsopimuslomakkeeseen, sillä seurakunnat voivat ottaa sen käyttöön aikaisintaan 1.9.2009.
Tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkauksen kirjaamista työsopimukseen on muutettu vain siten, että lomakkeeseen on lisätty kokemuslisään oikeuttava aika ja kokemuslisän määrä työsuhteen alkaessa.
Mallilomakkeisiin on tehty myös muita kuin palkkausta koskevia pienehköjä tarkennuksia ja lisäyksiä, ja erityisesti täyttöohjeita on pyritty selventämään. Uudet työsopimuslomakemallit ja niiden täyttöohje löytyvät Kirkon työmarkkinalaitoksen Internet –sivuilta http://www.evl.fi/kkh/heo/lomakkeet.html.
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Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2007-2009 –kirja on
ilmestynyt

Suomenkielinen Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2007-2009 -kirja on valmistunut painosta. Kirja sisältää sekä yleisen virka- ja työehtosopimuksen että aiemmin erillisenä kirjana julkaistut erillissopimukset. Erillissopimuksia sisältävää kirjasta ei enää erikseen julkaista. Julkaistavassa kirjassa on myös edelleen liitemateriaalina keskeistä työelämän lainsäädäntöä. Muuttuneet sopimuskohdat on perinteiseen tapaan merkitty sivun marginaaliin tehdyllä pystyviivalla.
Kirjan ilmaiskappaleita ollaan postittamassa seurakuntiin. Sopimuskirjaa postitetaan
seurakunnan tai seurakuntayhtymän taloustoimistoon sekä jokaiseen kirkkoherranvirastoon veloituksetta yksi kappale. Kirjan lisätilauksen voi tehdä Kirkon työmarkkinalaitoksen sähköpostiosoitteeseen kit@evl.fi. Tilauksessa on mainittava tilaaja, tilattava määrä, postiosoite ja laskutusosoite. Kirjan kappalehinta on 10 euroa.
Sopimusmateriaali on kokonaisuudessaan luettavissa myös osoitteessa
http://www.evl.fi/kkh/heo/sopimukset/sisall2007.html.
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