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1. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2001-2002
Oheisena lähetetään Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2001-2002.
Sopimuskirjoja voi tilata Kirkkohallituksen julkaisu- ja AV-myynnistä, puh. 09 - 1802
315 tai julkaisumyynti@evl.fi. Kirjan hinta tulee olemaan noin 40 mk.

2. Eräitä oikaisuja ja tarkennuksia
Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimiston yleiskirjeen A 8/2000 sivun 8 ensimmäisessä
kappaleessa (kohta 2.2.) on väärä päivämäärä. Oikea päivämäärä on 1.2.2001.
Tuntipalkkoja koskevan kohdan 2.4. (s.9) osalta todetaan täydennyksenä, että tuntipalkkaisten lisiä tarkistetaan 1.2.2001 tuntipalkkaisten erinäisistä lisistä laaditun taulukon mukaisesti tai 3,1 %:lla, jos lisää on maksettu taulukon “hinnoitteluhaarukan” alaja ylärajan väliltä.
Kohdassa 2.7. (s.10) oleva esimerkki kuudennen kokemuslisän erääntymisestä on selostustilaisuuksissa saadun palautteen mukaan ymmärretty usein väärin. Tarkennuksena
todetaan, että kuudes kokemuslisä erääntyy aina 13 vuoden kokemuslisäajan perusteella. Esimerkissä mainituilla vuosilla (11 ja 14 vuotta) pyrittiin vain havainnollistamaan
poistuneeseen kirkonpalvelulisään oikeuttavan ajan ja toisaalta kokemuslisäajan eroavuutta.
Yleiskirjeen liitteenä olleeseen monistevihkoseen (Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2001-2002 allekirjoituspöytäkirja) sisältyneen allekirjoituspöytäkirjan 7 §:n
osalta todetaan täydennyksenä, ettei viranhaltijalle tai työntekijälle mahdollisesti maksettua henkilökohtaista lisää vähennetä 1.2.2001, jos hän on saanut palkkaluokan tarkistuksen palkkahinnoittelussa tehdyn hinnoittelun alarajan muutoksen perusteella. Siten KirVESTES 38 §:n 4 momentin määräystä henkilökohtaisen lisän vähentämisestä ei
tässä yhteydessä sovelleta.
Eräitä muita monistevihkoseen sisältyneitä painovirheitä on korjattu tämän yleiskirjeen
liitteenä olevaan Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimukseen 2001-2002 -kirjaan. Erityisesti kiinnitetään seurakuntien huomiota 104 § 4 momentin lomataulukon 1 pöytäkir-
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jamerkintään, joka koskee kausityöntekijän mahdollisuutta ansaita vuosilomaa taulukon
1 mukaisesti.

3. Ryhmähenkivakuutussopimus
Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutuksen perussummien ja
lapsikorotuksen tarkistamisesta. Kirkon ryhmähenkivakuutussopimus on uudistettu tämän mukaisesti. Perussummia ja lapsikorotusta on tarkistettu runsaalla neljällä prosentilla. Tarkistusten jälkeen suurin perussumma on 75.800 mk ja lapsikorotus 33.700 mk.
Muilta kuin korvausmäärien osalta ryhmähenkivakuutuksen ehdot ovat pysyneet ennallaan. Uudistettu kirkon ryhmähenkivakuutus on yleiskirjeen liitteenä.
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