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Kirkon alan työolobarometri 2003

Kirkon alan työolobarometri 2003 on valmistunut. Kirkon työntekijöiden työoloja
tutkittiin nyt toisen kerran kattavasti. Työolobarometri 2003 on jatkoa vuonna 2001
toteutetulle ensimmäiselle kirkon alan työolobarometrille. Tutkimus on tehty kirkkohallituksen ja työturvallisuuskeskuksen toimeksiannosta ja sen toteutuksesta on
vastannut tilastokeskus. Kirkon työolobarometrin valmistelutyöryhmässä on ollut
mukana Kirkon sopimusvaltuuskunnan, Kirkon tutkimuskeskuksen, Työturvallisuuskeskuksen sekä Kirkon pääsopijajärjestöjen edustaja.
Kirkon alan työolobarometrin aineisto kerättiin tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina marraskuussa 2003. Raportin tiedot perustuvat 531 kirkon työntekijän
haastatteluun. Haastattelujen kesto oli keskimäärin noin 20 minuuttia. Kirkon työntekijät vastasivat mielellään kyselyyn: vastausprosentti oli 91,6 prosenttia, katoprosentin ollessa 8,4 prosenttia. Tulokset voidaan yleistää koskemaan koko kirkon
työntekijäkuntaa
Työturvallisuuskeskus lähettää työolobarometrin lähiaikoina postitse seurakuntien
työsuojelupäälliköille. Barometri on nähtävissä internetissä osoitteessa
http://www.tyoturva.fi/julkaisut/ekirjat/kirkkobarometri_2003.pdf.

2.

Suositussopimus toimituspalkkioista

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 si-
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tovaksi 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
tekstit ovat pysyneet ennallaan.
Suositussopimus toimituspalkkioista liitetään kansion ”Keskeiset säädökset, määräykset ja erillissopimukset kirkon sopimusjärjestelmässä” sisällysluettelon kohtaan 5.3.

3.

KirVESTES 112 §:n soveltamisohjeen muutos

Edellisellä sopimuskierroksella KirVESTES 112 §:n muuttamisen yhteydessä pykälän soveltamisohje sai virheellisen sanamuodon ja se on oikaistu. Pääsopijajärjestöjen kanssa on saavutettu yksimielisyys KirVESTES 112 §:n soveltamisohjeen
muuttamisesta siten, että uusi määräys otetaan käyttöön 1.4.2004 alkaen. Sellaisen
kuukausipalkkaisen viranhaltijan tai työntekijän, jonka työaika vaihtelee vuoden
mittaan säännöllisen järjestelmän mukaan, lomarahana maksetaan kuukausipalkkajärjestelmän mukaisesti 4, 5 tai 6 % kunkin täyden lomanmääräytymiskuukauden
palkasta. Muutos toteutetaan seuraavasti:
Nykyinen 112 §:n soveltamisohjeen määräys (KirVESTES s. 90):
”… Lomarahan laskemista varten on kuitenkin syytä erotella niiden lomanmääräytymiskuukausien palkka, joilta lomaa on ansaittu ja toisaalta niiden
kuukausien palkka, joilta lomaa ei ole ansaittu (työpäiviä ei ole kertynyt 14
tai työtunteja 35), koska 50 %:n lomaraha maksetaan vain täysien lomanmääräytymiskuukausien lomakorvaukseen.”
Muutettu soveltamisohje:
”… Lomarahan laskemista varten on kuitenkin syytä erotella niiden lomanmääräytymiskuukausien palkka, joilta lomaa on ansaittu ja toisaalta
niiden kuukausien palkka, joilta lomaa ei ole ansaittu (työpäiviä ei ole kertynyt 14 tai työtunteja 35), koska tällaiselle työntekijälle maksettava 116
§:n 1 momentin mukaan laskettava lomaraha maksetaan vain täysien lomanmääräytymiskuukausien palkkaan”.
Voimassa olleen soveltamisohjeen tekstin mukaisesti tähän mennessä jo maksettuja
lomarahoja ei muuteta, vaan uutta määräystä sovelletaan ensi kesän lomarahasta
alkaen.
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4.

Täydennys luottamusmieskursseihin 2004

Kirkon sopimusvaltuuskunta on hyväksynyt seuraavan Seurakuntien Viran- ja
Toimenhaltijain Liitto SVTL r.y:n luottamusmieskurssin kirkon luottamusmieskoulutussopimuksen 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi koulutustilaisuudeksi:
Järjestäjä

Kurssi

Aika

Paikka

SVTL

Luottamusmiesten
peruskurssi

25.-29.10.2004

Torpan leiri- ja kurssikeskus, Ylöjärvi

Sopimusjohtaja

Risto Voipio

Lakimies

Timo von Boehm
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