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Suositussopimus toimituspalkkioista 2005-2007

Seurakunnille lähetetään oheisena Kirkon sopimusvaltuuskunnan sekä Julkisalan
koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n ja Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain
Liitto SVTL:n hyväksymä uusi suositussopimus, joka koskee papeille ja kanttoreille maksettavia toimituspalkkioita. Jotta uusi suositussopimus tulisi seurakuntaa sitovaksi ja korvaisi seurakunnassa voimassa olevan osapuolten antaman edellisen
suosituksen mukaisen palkkiotaksan, sopimus on hyväksyttävä kirkkovaltuustossa
tai ohjesäännössä osoitetussa muussa seurakunnan toimielimessä.
Suositussopimuksen sisältämien palkkioiden suuruutta on tarkistettu. Suosituksen
tekstejä on myös muutettu. Toimituspalkkiota voidaan maksaa myös sellaisessa tapauksessa, että seurakuntayhtymään kuuluva seurakunta sopii toimituksen tai tehtävän suorittamisesta sellaisen papin tai kanttorin kanssa, joka on palkattu seurakuntayhtymän palvelukseen (esim. yhteisiin työmuotoihin). Edellytyksenä on lisäksi että toimitus tehdään viranhaltijan vapaapäivänä. Palkkio voi tällöin olla enintään
50 % suosituksessa sanottujen palkkioiden tasosta. Muilta osin suosituksen tekstejä
koskevat muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Suositussopimus on voimassa
1.6.2005-31.12.2007.
Toimituspalkkiosuosituksessa pääjumalanpalveluksella tarkoitetaan seurakunnan
pyhäpäivänä pidetyn messun, sanajumalanpalveluksen tai perhemessun kaavojen
mukaan pidettyjä jumalanpalveluksia. Pääjumalanpalvelusta koskevan toimituspalkkion maksaminen edellyttää siten kahta asiaa: jumalanpalvelus pidetään pyhäpäivänä (sunnuntaina tai arkipyhäpäivänä) ja edellä mainitun kaavan mukaan. Pääjumalanpalveluksen käsite toimituspalkkiosuosituksessa poikkeaa kirkkokäsikirjan
pääjumalanpalveluksen käsitteestä. Olennaista pääjumalanpalveluksen ja muun jumalanpalveluksen erottamisessa on siis jumalanpalveluksen luonne eikä sen pitopaikka. Siten myös sellaiset edellä mainittujen kaavojen mukaan pyhäpäivänä toimitetut jumalanpalvelukset, jotka pidetään eri- tai samanaikaisesti seurakunnan
muissa kirkoissa, katsotaan toimituspalkkiotaksaa sovellettaessa pääjumalanpalvelukseksi.

2.

Sopimusvaltuuskunnan toimisto suljettuna 18.-24.7.2005

Sopimusvaltuuskunnan toimisto pidetään vuosilomien keskittämisen vuoksi suljettuna 18.-24.7.2005. Yhteydenottopyyntöjä voi tänä aikana jättää telefaksilla numeroon (09) 1802 428 tai sähköpostitse kisv@evl.fi. Niihin vastataan 25.7.2005 lukien.

3.

Oikaisu KirVESTES 2005-2007 kirjaan

KirVESTES 2005-2007 kirjasta on löytynyt virhe. Sivulla 70, 104 §:n 6 momentin
2) kohdan oikea teksti on seuraava: ”alkamishetken kokemuslisäajan mukaan”.
Seurakuntia pyydetään korjaamaan virhe kirjaan. Liitteenä on myös sopimuskirjan
sivu, jossa virhe on oikaistu.
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