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Virka- ja työehtosopimus järjestelyvarojen käytöstä

Kirkon sopimusvaltuuskunta ja pääsopijaosapuolet ovat sopineet kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2000 allekirjoituspöytäkirjan 5 §:ään sisältyvien järjestelyvarojen käytöstä 6.4.2000 hyväksytyllä virka- ja työehtosopimuksella. Sopimuksen
sisällöstä on tiedotettu erillisellä kirjeellä ja virka- ja työehtosopimuksen otteella
niille seurakunnille/seurakuntayhtymille, joiden viran, viranhaltijan tai kuukausipalkkaisen työsopimussuhteisen työntekijän palkkausta on 6.4.2000 hyväksytyllä sopimuksella tarkistettu.
H-palkkataulukon piirissä olevien osalta on huomattava, ettei Kirkon yleisen virkaja työehtosopimuksen 2000 allekirjoituspöytäkirjan 5 §:n mukaista 60 markan suuruista henkilökohtaista lisää makseta sellaisille H 27 palkkaluokassa 31.1.2000 olleille viran-haltijoille, joiden palkkauksen tarkistamisesta on sovittu 6.4.2000 hyväksytyllä virka- ja työehtosopimuksella. Tästä on tarkempi selostus kohdassa 2.
Järjestelyvaraneuvotteluissa olivat esillä kaikki seurakuntien/seurakuntayhtymien
kir-kon sopimusvaltuuskunnalle 27.3.2000 mennessä tekemät virkojen, viranhaltijoiden ja kuu-kausipalkkaisten työsopimussuhteisten työntekijöiden palkkauksen
tarkistamista koskevat esitykset. Sellaiset tehdyt esitykset, joita ei ole voitu hoitaa
neuvotteluihin varatun järjestelyvaraerän puitteissa, ovat rauenneet. Seurakuntiin/seurakuntayhtymiin ei lähetetä erillistä esityksen raukeamista koskevaa ilmoitusta.

2.

Henkilökohtainen 60 mk:n lisä palkkaluokassa H 27 oleville
viranhaltijoille

Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2000 allekirjoituspöytäkirjan 5 §:ssä
(KirVESTES s. 4) on määräys 60 mk:n suuruisen henkilökohtaisen lisän maksamisesta palkkaluokassa H 27 oleville viranhaltijoille. Lisän maksamista on selostettu
myös yleiskirjeessä A 1/2000 kohdassa 2.1.
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Lisään ovat oikeutettuja vain ne viranhaltijat, joiden palkkaluokka 31.1.2000 oli H
27 ja on edelleen H 27. Tämän perusteella seuraavat viranhaltijat eivät ole oikeutettuja henkilökohtaiseen lisään, vaikka heidän palkkaluokkansa olisi ollut tai olisi
tällä hetkellä H 27:
1)
ne viranhaltijat, jotka olivat 31.1.2000 palkkaluokassa H 27, mutta
joiden palkkaus on takautuvasti tarkistettu palkkaluokkaan H 28 tai
sitä korkeampaan palkkaluokkaan järjestelyvaraerän käyttöä koskevalla virka- ja työehtosopimuksella. Näitä ovat pääsääntöisesti hinnoitteluryhmään A 06 kuuluvat viranhaltijat (diakonian viranhaltijat).
Palkkaluokan tarkistuksesta on lähetetty erillinen ote niihin seurakuntiin, joissa viranhaltijan palkkausta on tarkistettu;
2)
ne viranhaltijat (lähinnä nuorisotyönohjaajia, mutta myös esim. joitain
C-kanttoreita), joiden palkkaus on tarkistunut palkkaluokasta H 26a
palkkaluokkaan H 27 samassa yhteydessä, kun palkkaluokka H 26a
poistettiin palkkataulukosta 1.2.2000. Heidän palkkauksensa ei ollut
palkkaluokan H 27 mukainen 31.1.2000, joten oikeutta lisään ei ole;
3)
ne viranhaltijat, jotka ovat tulleet seurakunnan palvelukseen 1.2.2000
tai sen jälkeen, vaikka heidän palkkaluokkansa olisi H 27.
Henkilökohtaisen 60 mk:n lisän maksaminen pannaan täytäntöön takautuvasti
1.2.2000 lukien. Tämä toteutetaan siten, että kesäkuussa maksetaan kertasuorituksena 60 mk jokaiselta kuukaudelta helmi-kesäkuun ajalta. Jos viranhaltijalla on ollut
oikeus palkkaan joka kuukaudelta, kertasuorituksena maksetaan kesäkuussa 300 mk
(helmikuun-toukokuun lisät yhteensä 240 mk sekä kesäkuun lisä 60 mk). Jos viranhaltijalla on jostain syystä ollut palkaton jakso helmi-toukokuussa, tätä vastaava
osuus vähennetään lisän takautuvasta suorituksesta. Kesäkuun jälkeen lisää maksetaan 60 mk joka kuu-kausi.
Lisä on osa varsinaista palkkaa. Tämän vuoksi 60 mk:n lisä on otettava huomioon
myös lomarahan suuruutta määrättäessä.
Lisän maksaminen loppuu,
1)
jos siitä nimenomaan virkaehtosopimuksella sovitaan, jolloin lisän maksamisen loppuminen tai lisän pienentäminen todetaan virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa;
2)
jos viranhaltijan palkkaluokkaa tarkistetaan siten kuin KirVESTES:sin 38
§ 4 momentissa on sanottu (ns. hinnoittelun avaus);
3)
jos viranhaltijan palkkaluokkaa tarkistetaan erillisellä virkaehtosopimuksella (ns. kuoppakorotus) ja siinä yhteydessä nimenomaan sovitaan lisän
poistamisesta.
Palkkataulukkoon tehtävät tarkistukset (yleiskorotukset) eivät vähennä henkilökohtaista lisää, ellei siitä erikseen sovita edellä 1) kohdassa sanotulla tavalla.
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3.

Suositussopimus toimituspalkkioista

Seurakunnille lähetetään oheisena Kirkon sopimusvaltuuskunnan ja AKAVA-JS:n
sekä Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL:n välinen suositussopimus,
joka koskee papeille ja kanttoreille maksettavia toimituspalkkioita. Sopimus on rakenteeltaan entisen kaltainen, vain palkkioiden määrää on tarkistettu.
Lisäksi papille maksettavien palkkioiden luetteloon on sisällytetty tuntikorvaus virasto-päivystyksestä.
Jotta uusi suositussopimus tulisi seurakuntaa sitovaksi ja korvaisi seurakunnassa
voimassa olevan edellisen palkkiotaksan, sopimus on hyväksyttävä kirkkovaltuustossa tai ohjesäännössä osoitetussa muussa seurakunnan toimielimessä.
Suositussopimukset toimituspalkkioista liitetään kansioon “Keskeiset säädökset,
määräykset ja erillissopimukset kirkon sopimusjärjestelmässä” sisällysluettelon kohtaan 5.3.

4.

Ryhmähenkivakuutussopimus

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutuksen perussummien ja lapsikorotuksen tarkistamisesta. Kirkon ryhmähenkivakuutussopimus on uudistettu tämän mukaisesti. Perussummia on tarkistettu noin 2,0 %. Yli 60-vuotiaiden
vakuutettujen perussummaa on kuitenkin korotettu 5,8 %. Lapsikorotusta on tarkistettu 2,2 %. Tarkistusten jälkeen suurin perussumma on 72.800 mk ja lapsikorotus 32.300 mk. Muilta kuin korvausmäärien osalta ryhmähenkivakuutuksen ehdot
ovat pysyneet entisellään. Uudistettu kirkon ryhmähenkivakuutussopimus on yleiskirjeen liitteenä.
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