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Ryhmähenkivakuutussopimus 2007
Palkkatilastojen ilmoittaminen Työmarkkinalaitokselle
Luottamusmieskurssit
Haku työyhteisöliikunnan pilottihakkeeseen meneillään

Ryhmähenkivakuutussopimus 2007

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutuksen perussummien
ja lapsikorotuksen tarkistamisesta. Vakuutuksen perussummia on korotettu n. 2,3 %
ja lapsikorotusta n. 3,2 %. Tarkistusten jälkeen suurin perussumma on 14.440 € ja
lapsikorotus 6.490 €.
Ryhmähenkivakuutuksen ehdot ovat myös muuttuneet. Keskeisin muutos koskee
toissijaisten edunsaajien (18 vuotta täyttäneet lapset ja vanhemmat, joiden työkyky ja
varallisuus ovat niin vähäiset, että he elatukseensa nähden ovat olleet huomattavasti
riippuvaisia edunjättäjästä) poistumista edunsaajien joukosta. Myös soveltamisalapykälää on muutettu.
Uudistettu kirkon sopimus ryhmähenkivakuutuksesta on yleiskirjeen liitteenä.

2.

Palkkatilastojen ilmoittaminen Työmarkkinalaitokselle

Kirkon työmarkkinalaitoksen Pesti-rekisteriin kerätään normaaliin tapaan kesäkuussa kaikilta seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä tiedot niiden palveluksessa kesäkuussa 2007 olleista henkilöistä.
Kuluvasta vuodesta alkaen tiedot voi toimittaa vain sähköisesti joko Personec Linkin
avulla tai Kirkkoverkossa olevan uuden SelainPesti-palvelun kautta. Suurin osa seurakunnista on jo aiempina vuosina siirtynyt sähköiseen ilmoittamiseen. Tänä vuonna
sähköinen ilmoittaminen koskee kaikkia seurakuntia. Eläketietojen ilmoittamisessa
kirkkohallituksen eläketoimistolle on myös siirrytty pelkästään sähköiseen ilmoitusmenettelyyn. Esitäytettyjä lomakkeita ei enää seurakuntiin lähetetä eikä lomakkeilla ilmoittaminen ole mahdollista.
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Uudesta SelainPesti-palvelusta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin ja sen käyttämisestä pyritään myös järjestämään koulutustilaisuuksia myöhemmin keväällä eri puolilla Suomea. SelainPesti-palvelu soveltuu erityisesti niille seurakunnille, joiden palveluksessa olevan henkilöstön määrä on pieni. Personec Linkin käyttämisestä antavat puolestaan koulutusta seurakuntien palkanlaskentaohjelmien toimittajat.

3.

Luottamusmieskurssit

Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt jäljempänä luetellut luottamusmieskurssit
kirkon luottamusmiessopimuksen 15 §:n mukaisiksi koulutustilaisuuksiksi luottamusmiehille. Luottamusmiehille maksetaan KirVESTES 2005-2007 allekirjoituspöytäkirjan 13 §:n perusteella 21,36 euron suuruista ns. ruokarahaa kirkon luottamusmiessopimuksen 13 § 3 momentin tarkoitettuna ruokailukustannusten korvauksena kurssipäivien ajalta. Luottamusmiessopimuksen 2 §:ssä on puolestaan määritelty ketkä ovat luottamusmiehen asemassa.
Järjestäjä

Kurssi

Aika

JHL

Uusien luottamusmiesten
perehdyttämiskurssi
Kirkon alan
luottamusmieskurssi
Edunvalvonnan
johdantokurssi
Kirkon alan Unionin
kurssi (JHL ja JYTY)
Luottamusmiestiedon
jatkokurssi

29.-31.1.2007

Raseborg-opisto,
Karjaa
25.-27.4.2007
Raseborg-opisto,
Karjaa
21.-25.5.2007
Raseborg-opisto,
Karjaa
31.10.-2.11.2007 Raseborg-opisto,
Karjaa
12.-23.11.2007

Raseborg-opisto,
Karjaa

JUKO
JUKO

Luottamusmieskurssi
Luottamusmieskurssi

6.-7.2.2007
13.-14.3.2007

Lahti
Helsinki

Jyty ry

Luottamusmiesten
6.-7.2.2007
perusopinnot I
Luottamusmiesten
perusopinnot I
7.-8.2.2007
Luottamusmiesten teema- 8.-9.2.2007
kurssi, neuvottelu- ja viestintätaito
Luottamusmiesten
12.-13.2.2007
perusopinnot I
Luottamusmiesten
13.-14.2.2007
perusopinnot I, ruotsink.
Luottamusmiesten
14.-15.2.2007
perusopinnot I
Luottamusmiesten
26.-27.2.2007
perusopinnot I
Luottamusmiesten
13.-14.3.2007
perusopinnot I

JHL
JHL
JHL
JHL

Jyty ry
Jyty ry
Jyty ry
Jyty ry
Jyty ry
Jyty ry
Jyty ry

Paikka

Seinäjoki

Lahti
Helsinki
Espoo
Vasa
Jyväskylä
Rovaniemi
Kuopio
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Jyty ry
Jyty ry
Jyty ry
Jyty ry
Jyty ry
Jyty ry
Jyty ry
Jyty ry
Jyty ry
Jyty ry
Jyty ry
Jyty ry
Jyty ry
Jyty ry

Luottamusmiesten
15.-16.3.2007 Oulu
Perusopinnot I
Luottamusmiesten teema- 15.-16.3.2007 Helsinki
kurssi, kirkon alan sopimukset
Luottamusmiesten teema- 15.-16.3.2007 Helsinki
kurssi, työlainsäädäntö
Luottamusmiesten
21.-22.3.2007 Turku
perusopinnot I
Luottamusmiesten teema- 17.-18.4.2007 Helsinki
kurssi, työhyvinvointi
Luottamusmiesten teema- 19.-20.4.2007 Helsinki
kurssi, hallittu muutos
Luottamusmiesten
13.-14.9.2007 Helsinki
perusopinnot I
Luottamusmiesten teema- 25.-26.9.2007 Helsinki
kurssi, työhyvinvointi
Luottamusmiesten teema- 27.-28.9.2007 Helsinki
kurssi, työlainsäädäntö
Luottamusmiesten
9.-10.10.2007 Pieksämäki
perusopinnot I
Luottamusmiesten teema- 31.10.-2.11.2007 Karjaa
kurssi, kirkon alan sopimukset
Luottamusmiesten
8.-9.11.2007
Tampere
perusopinnot II
Luottamusmiesten teema- 8.-9.11.2007
Helsinki
kurssi, neuvottelu- ja viestintätaito
Luottamusmiesten teema- 13.-14.11.2007 Helsinki
kurssi, sosiaaliturva- ja tasa-arvo

Aktiivi-Instituutin järjestämät kurssit (luottamusmieskoulutus)
Jyty ry/Aktiivi-Inst. Yksityisyyden suoja
1.-2.2.2007
Helsinki
työelämässä
Jyty ry/Aktiivi-Inst. Henkilöstön edustajien
1.-2.2.2007
Helsinki
voimavarapäivät
Jyty ry/Aktiivi-Inst. Henkilöstön edustajien
26.-27.4.2007 Helsinki
voimavarapäivät
Jyty ry/Aktiivi-Inst. Kehityskeskustelu6.-7.9.2007
Helsinki
kehittävä keskustelu
yhteisymmärryksen
lisääjänä työpaikalla
Jyty ry/Aktiivi-Inst. Henkilöstön edustaja
20.-21.9.2007 Helsinki
luottamustehtävänsä
johtajana
Jyty ry/Aktiivi-Inst. Henkilöstön edustajien
1.-2.11.2007
Helsinki
voimavarapäivät

4
Aktiivi-Instituutin järjestämät kurssit (työsuojelukoulutus)
Jyty ry/Aktiivi-Inst. Yksityisyyden suoja
1.-2.2.2007
työelämässä
Jyty ry/Aktiivi-Inst. Henkilöstön edustajien
1.-2.2.2007
voimavarapäivät
Jyty ry/Aktiivi-Inst. Häirintä, epäasiallinen
12.-14.2.2007
kohtelu ja väkivallan
uhka työpaikalla
Jyty ry/Aktiivi-Inst. Päihteet puheeksi
26.-27.3.2007
Jyty ry/Aktiivi-Inst. Henkilöstön edustajien
26.-27.4.2007
voimavarapäivät
Jyty ry/Aktiivi-Inst. Moninaisuus ja tasa-arvo 4.-6.6.2007
työyhteisön voimavarana
Jyty ry/Aktiivi-Inst. Terveysriskien ja vaarojen 5.-7-9.2007
tunnistaminen
Jyty ry/Aktiivi-Inst. Kehityskeskustelu6.-7.9.2007
kehittävä keskustelu
yhteisymmärryksen
lisääjänä työpaikalla
Jyty ry/Aktiivi-Inst. Henkilöstön edustaja
20.-21.9.2007
luottamustehtävänsä
johtajana
Jyty ry/Aktiivi-Inst. Henkilöstön edustajien
1.-2.11.2007
voimavarapäivät
Jyty ry/Aktiivi-Inst. Päihteet puheeksi
22.-23.11.2007
SVTL ry

Luottamusmiesten
peruskurssi, jakso I

SVTL ry

Luottamusmiesten
peruskurssi, jakso I

SVTL ry

Luottamusmiesten
peruskurssi, jakso I

SVTL ry

Luottamusmiesten
peruskurssi, jakso II

SVTL ry

Luottamusmiesten
peruskurssi, jakso II

SVTL ry

Luottamusmiesten
peruskurssi, jakso II

SVTL ry

Rohkeasti puhumaan,
rennosti esiintymään
Luottamusmiesten
neuvottelupäivät

SVTL ry

Helsinki
Helsinki
Helsinki

Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki

Helsinki

Helsinki
Helsinki

10.-12.1.2007

Kurssi- ja leirikeskus Joutenlampi, Kajaani
15.-17.1.2007 Kurssi- ja leirikeskus, Päivärinta, Imatra
22.-24.1.2007 Kurssi- ja leirikeskus, Lehtoniemi, Laitila
7.-9.11.2007
Kurssi- ja leirikeskus, Hakoniemi, Kank.pää
14.-16.11.2007 Kurssi- ja leirikeskus, Siikaniemi, Hollola
21.-23.11.2007 Eräleirikeskus
Lapiosalmi,
Posio
14.-15.5.2007

paikka avoin

1.-2.2.2007

Hotelli Arthur,
Helsinki
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Aktiivi-Instituutin järjestämät kurssit (luottamusmiehille)
SVTL ry
Neuvotellen tulokseen 19.-20.4.2007
opi viestimään vakuuttavasti
SVTL ry
Neuvotellen tulokseen 9.-10.5.2007
opi viestimään vakuuttavasti
SVTL ry
Neuvotellen tulokseen 13.-14.9.2007
opi viestimään vakuuttavasti
SVTL ry
Neuvotellen tulokseen 25.-26.10.2007
opi viestimään vakuuttavasti

4.

Helsinki
Töölöntulllink. 8
Helsinki
Töölöntulllink. 8
Helsinki
Töölöntulllink. 8
Helsinki
Töölöntulllink. 8

Haku työyhteisöliikunnan pilottihakkeeseen meneillään

Työmarkkinajärjestöt, liikuntajärjestöt ja ministeriöt ovat yhdessä käynnistäneet
hankkeen liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi työpaikoilla. Hankkeen nimi on
työyhteisöliikunta 2010. Syksyllä 2005 käynnistetyn yhteishankkeen tavoitteena on
arvioida ja hyödyntää olemassa olevat alan hankkeet, rakentaa palveluverkosto sekä
kehittää liikuntaosaamista työyhteisöissä.
Työyhteisöliikunta 2010 hanke julkistaa avoimen haun pilottihankkeiksi. Pilottihankkeiden avulla etsitään ja kehitetään uusia innovatiivisia tapoja toteuttaa työpäivän yhteydessä tapahtuvaa liikuntaa.
Pilottihankkeita voivat vetää esimerkiksi työyhteisöt, liikunnan yksityiset tai kunnalliset palveluntarjoajat, oppilaitokset, tutkimusryhmät, urheiluseurat, ammattiosastot
tai työterveyshuolto.
Hankkeiden toivotaan toteuttamistavaltaan olevan sellaisia, että ne mahdollisimman
hyvin tavoittavat ne työyhteisön jäsenet, jotka nyt liikkuvat vähän. Tärkeää on myös
yhteistyö työntekijöiden ja työnantajan välillä.
Työyhteisöliikunta 2010 tukee hankkeita mm. järjestämällä yhteisiä seminaareja ja
koulutusta sekä tuottamalla piloteille materiaaleja ja tietoa työyhteisöliikunnan järjestämisestä. Myös pienimuotoiseen konsultointiin on mahdollisuuksia. Pilotit osallistuvat seurantatutkimukseen, joka antaa niille mahdollisuuden saada ulkopuolinen
arvio oman toiminnan tuloksellisuudesta. Lisäksi piloteilla on mahdollisuus esitellä
toimintaansa Työyhteisöliikunta 2010 hankkeen tilaisuuksissa, internetsivuilla ja julkaisuissa.
Pilottihankkeiden haku on alkanut 1.2.2007 ja alustavat hakemukset on jätettävä
31.3.2007. Pilotit käynnistyvät syksyllä 2007 ja päättyvät keväällä 2009, jonka jälkeen niiden tulokset julkaistaan. Jos seurakunta on kiinnostunut osallistumaan pilottihankkeeseen, sen kannattaa olla pikaisesti yhteydessä projektisihteeri Jukka Keroseen hakemuksen jättämisestä. Virallinen hakemusaika pilotiksi päättyy jo
31.3.2007, mutta hankkeen toimihenkilöiltä saadun tiedon mukaan hakemuksia voi
jättää vielä huhtikuun puolellakin.
Työyhteisöliikunta 2010 hankkeeseen voit tutustua internetsivuilla:
http://www.tyoyhteisoliikunta2010.fi/
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Lisätietoja: projektisihteeri Jukka Keronen puh. 044 9062125
Hakulomakkeita voi tilata sähköpostilla: jukka.keronen@tul.fi

Sopimusjohtaja

Risto Voipio

Lakimies

Timo von Boehm
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