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Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet siirtyvät Internetiin

Kirkkohallitus on päättänyt luopua yleiskirjeiden paperiversioista 1.2.2007 alkaen.
Päätös koskee myös Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeitä. Helmikuusta 2007
alkaen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet julkaistaan vain Internetissä KiT:n sivuilla
osoitteessa evl.fi/kit. Yleiskirjeet vuodesta 1997 alkaen ovat jo nyt luettavissa KiT:n
Internet-sivuilta.
Yleiskirjeen paperiversioista luopuminen aiheuttaa työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen tilaajille seuraavia muutoksia:
1. Seurakunnat sekä seurakuntayhtymät ja tuomiokapitulit
•

•

Seurakuntien on tullut hankkia oma virallinen sähköpostiosoite ja
ilmoittaa se kirkkohallitukselle 8.1.2007 mennessä. Niidenkin, joilla jo on virallinen sähköpostiosoite, tulee tarkistaa, että se on ilmoitettu kirkkohallitukselle ja että se ei ole jonkun viranhaltijan
osoite, vaan viranomaisen virallinen sähköpostiosoite. Asiaa on
tarkemmin selostettu kirkkohallituksen yleiskirjeessä 35/2006
s.2-3 (Internetistä ko. yleiskirje on luettavissa osoitteesta
evl.fi/keskushallinto ja sieltä otsikon ”Kirkkohallitus” alta). Lisäksi kirkkohallitus on lähettänyt tammikuun lopussa muistutuskirjeen
niille seurakunnille, jotka eivät vielä olleet ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan.
KiT:n toimisto lähettää seurakunnan ilmoittamaan viralliseen sähköpostiosoitteeseen sähköpostiviestin, jossa kerrotaan kunkin
yleiskirjeen julkaisemisesta. Teknisistä syistä viesti lähtee täsmälleen samoihin sähköpostiosoitteisiin kuin ilmoitukset kirkkohallituksen yleiskirjeen julkaisemisesta. Ilmoitus tehdään erikseen
suomenkielisen ja ruotsinkielisen yleiskirjeen julkaisemisesta. Siten kaikki suomenkieliset sekä kaikki ruotsinkieliset seurakunnat
saavat ilmoituksen sekä suomen- että ruotsinkielisen yleiskirjeen
ilmestymisestä. Kuhunkin viestiin sisällytetään linkki, jonka kautta
pääsee avaamaan yleiskirjeen KiT:n Internet-sivuilta.
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•

•

•

Seurakunnassa tulee huolehtia siitä, että virallisen sähköpostiosoitteen seuraamisesta vastuussa oleva henkilö ilmoittaa asiasta niille
tahoille, joiden kuuluu saada ilmoitus yleiskirjeen julkaisemisesta
(esim. kirkkoherra, talouspäällikkö, muut johtavat viranhaltijat).
Jakelu voi vaihdella yleiskirjeen sisällön mukaan. Paikallisesti tulee myös ratkaista, tulostetaanko yleiskirjeistä omaan käyttöön paperitulosteita, ja keille sitä jaetaan. KiT ei enää niitä toimita.
Kirkkohallituksen ns. sertika-järjestelmässä on tallennettuna noin
puolet seurakuntien taloustoimistojen, kirkkoherranvirastojen sekä
myös kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden sähköpostiosoitteista.
Myös näihin osoitteisiin lähetetään viran puolesta ilmoitus KiT:n
yleiskirjeen ilmestymisestä. Voimassa olevat sähköpostiosoitteet
voi tarkistaa seuraavasta osoitteesta: www.evl.fi/kirkko/srk.html.
Jos seurakunnassa halutaan ilmoitus myös edellä mainittuihin
osoitteisiin, ne voi ilmoittaa kirkkohallitukselle lähettämällä tiedot
sähköpostilla osoitteeseen kirkkohallitus.osoitemuutokset@evl.fi.
Yleiskirjeiden liiteaineisto toimitetaan pääsääntöisesti sähköisenä.
Tällöin Internetissä olevassa yleiskirjeessä on linkki, jolla liite saadaan avattua. Kuitenkin on myös aineistoa, esim. virka- ja työehtosopimuskirja, joka painetaan sen lisäksi, että se julkaistaan Internetissä. Tällöin seurakunnille lähetetään etukäteen sähköinen tilauslomake, jolla kirjaa tai muuta materiaalia voidaan tilata. Etukäteistilausten perusteella päätetään julkaisujen painosmäärä.

2. Muut tilaajat
•

•

2.

Yksityishenkilöille, yhdistyksille, säätiöille ja muille vastaaville
ns. lisätilaajille ei enää lähetetä yleiskirjeitä eikä lähtökohtaisesti
myöskään Internet-viestiä yleiskirjeen ilmestymisestä. Yleiskirjeet
ovat kuitenkin vapaasti luettavissa KiT:n Internet-osoitteessa
evl.fi/kit.
Jos tässä tarkoitetut muut tilaajat tahtovat saada vastaavan Internetviestin yleiskirjeen ilmestymisestä sähköpostiinsa kuin kirkolliset
viranomaiset, he voivat ilmoittaa yhteisönsä virallisen sähköpostiosoitteen KiT:n toimiston sähköpostiosoitteeseen kit@evl.fi. Yksityishenkilöiden sähköpostiosoitteita ei rekisteröidä. Sen jälkeen
kun yhteisön sähköpostiosoite on talletettu KiT:n rekisteriin, se saa
ilmoituksen yleiskirjeen ilmestymisestä. Sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet saavat myös ne Internet-ilmoitukset, joissa olevalla tilauslomakkeella voidaan tilata KiT:n julkaisuja.

Työnantajien ja palkansaajien sosiaalivakuutusmaksut 2007

Seurakuntien sekä työntekijöiden sosiaaliturva- ja eläkemaksut vuodelle 2007 on
koottu alla olevaan taulukkoon. Niitä on selostettu myös kirkkoverkon intranetissä
osoitteessa http://www.kirkko.evl.fi/2004/seurakuntatalous/talous/index.htm.
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Sosiaaliturvamaksu 1)
Työttömyysvakuutusmaksu 2)
Tapaturmavakuutusmaksu

3)

Ryhmähenkivakuutusmaksu
KiEL-maksu

Työnantaja

Työntekijä

4,001 % (kokeilualueilla 0 %)

- 6)

0,75 – 2,95 %

0,58 %

1,1 % (keskimäärin)
4)

5)

0,08 % (keskimäärin)
27,0 % (noin)

4,3-5,4 % 7)

1)

Vuodesta 2003 voimassa ollut kokeilu eräiden työnantajien vapauttamisesta työantajan sosiaaliturvamaksusta jatkuu vuoden 2009 loppuun. Asiaa koskevan lain soveltamisalaa on laajennettu. Se koskee vuonna 2007 seurakuntatyönantajia seuraavien kuntien alueella:
1. Lapin lääni: Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello,
Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä, Utsjoki, Ylitornio;
2. Oulun lääni: Hailuoto;
3. Länsi-Suomen lääni: Houtskari, Iniö, Korppoo, Nauvo, Velkua;
4. Itä-Suomen lääni: Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes, Rautavaara, Valtimo;
5. Kainuun maakunta: Kajaani, Kuhmo, Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, , Vaala, Vuolijoki.
Lain mukaan työnantaja saa kokeiluajaksi eli vuoden 2009 loppuun asti maksamistaan palkoista vapautuksen velvollisuudesta suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksua (maksuvapautus). Maksuvapautuksen määrä sosiaaliturvamaksuista ei saa ylittää 30.000 euroa vuodessa.
Kirkon työmarkkinalaitos kehottaa kokeilun piirissä olevia seurakuntia olemaan tarvittaessa yhteydessä kuntansa verotoimistoon tarkempien tietojen saamiseksi maksuvapautuksesta, sen ehdoista ja
käytännöstä.
2)
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut ovat 0,75 % alle 840.940 euron palkka-summan osalta ja 2,95 % tämän ylimenevältä palkkasummalta.
3)
Tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee yhtiöittäin. Vaihteluväli, joka riippuu mm. tapaturmakehityksestä ja työn vaarallisuudesta, on n. 0,3 % - 4,0 %. Tapaturmavakuutusmaksun suuruus on
kysyttävä seurakunnan vakuutusyhtiöltä.
4)
Ryhmähenkivakuutusmaksu saattaa vaihdella vähäisessä määrin vakuutusyhtiökohtaisen hoitokustannusosan suuruuden perusteella.
5)
KiEL-maksun suuruus työnantajalle on noin 27 %. Maksun suuruutta on porrastettu sen mukaan, paljonko seurakuntatyönantajan henkilöstölle on myönnetty työkyvyttömyyseläkkeitä.
Porrastuksesta on informoitu seurakuntia kirkkohallituksen yleiskirjeessä Nro 32/2004.
6)
Palkansaajan sairausvakuutusmaksu jakautuu päivärahamaksuun ja sairaanhoitomaksuun.
Vuonna 2007 niiden yhteismäärä on 2,03 %. Koska tämä on sisällytetty palkansaajan verokorttiin merkittyyn pidätysprosenttiin, sitä ei erikseen pidätetä palkasta.
7)
Palkansaajan eläkemaksun suuruus on 4,3 % enintään 52-vuotiailta ja 53 vuotta täyttäneiltä
maksu on suuruudeltaan 5,4 %.

3.

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet vuonna 2006

Oheisena lähetetään luettelo Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeistä vuonna
2006.
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