
Ohjeita tehtäväryhmän valintaan 

  

Seurakuntia pyydetään olemaan huolellisia siinä, että tehtävälle valitaan tehtävän sisällön mukainen 

tehtäväryhmä. Tietojen oikeellisuus riippuu seurakuntien Populukseen tallentamien tietojen 

oikeellisuudesta. Tietoja käytetään kirkon virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sekä kirkon 

henkilöstö- ja palkkatilastoinnissa. Tiedot palvelevat myös seurakuntien tilastotarvetta. Näihin tietoihin 

perustuvat seurakuntien saamat henkilöstötilaston kuukausiraportit. 

 

  

Tehtäväryhmän valinnassa tulee noudattaa seuraavia periaatteita: 

  

1. Tehtävänimike sijoitetaan tehtäväryhmään tehtävän sisällön perusteella. Silloin, kun tehtävänimike 

ei suoraan ohjaa mihinkään tehtäväryhmään, ryhmä valitaan sen mukaan, minkä tehtäväalan 

työtehtäviä kyseinen työntekijä pääsääntöisesti tekee. Esimerkiksi koordinaattorin tehtäväryhmä 

valitaan tehtävän pääasiallisen sisällön perusteella.  

  

2. Sijaisuudet sijoitetaan tehtäväryhmiin sijaistettavan tehtävän mukaan. Esimerkiksi vs. kanttori 

sijoitetaan tehtäväryhmään 5 (kirkkomuusikot). 

  

3. Seurakunnissa on käytössä lukuisia tehtävänimikkeiden yhdistelmiä. Tällaiset tehtävänimikkeet 

sijoitetaan siihen tehtäväryhmään, minkä alan töitä tehtävässä tehdään pääsääntöisesti. Esimerkiksi 

suntio-hautausmaatyöntekijä sijoitetaan tehtäväryhmään 12 (kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät), 

jos työtehtävistä suurin osa on suntion tehtäviä.  

 

Katso myös ohje tehtävänimikkeen valinnasta  

 

 

Tehtäväryhmäkoodisto 

   

Hengellisen työn tekijät  

1 seurakuntapapisto  

2 seurakuntalehtorit 

3 sairaalasielunhoitajat  

4 perheneuvojat  

5 kirkkomuusikot  

6 diakoniatyöntekijät  

7 nuorisotyöntekijät  

8 varhaiskasvatuksen työntekijät (aik. lapsityöntekijät) 

9 muut seurakuntatyöntekijät   

  

Muut työntekijät  

10 hallinto- ja toimistotyöntekijät  

11 hautausmaatyöntekijät  

12 kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät  

13 muut työntekijät  

 

 

 

https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/tyonantajan-tyokaluja/tilastot-ja-koodistot#nimikkeet


Esimerkkejä tehtäväryhmän valinnasta 

  

Seuraavassa tehtäväryhmiä on avattu muutamien esimerkkinimikkeiden avulla. Esimerkit antavat 

kuvaa siitä, mihin tehtäväryhmiin eri tehtävänimikkeet tulee sijoittaa.   

 

1 Seurakuntapapisto  

• kirkkoherra  

• kappalainen, seurakuntapastori  

• nuorisopastori, diakoniapastori, oppilaitosteologi  

  

2 Seurakuntalehtorit  

• vakinainen lehtori, ylimääräinen lehtori  

  

3 Sairaalasielunhoitajat  

• sairaalasielunhoitaja  

• johtava sairaalasielunhoitaja  

• sairaalapastori, sairaalateologi  

  

4 Perheneuvojat  

• perheneuvoja  

• perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja  

 

5 Kirkkomuusikot  

• laaja-alaista yliopistotutkintoa, ylempää korkeakoulututkintoa, muuta piispainkokouksen 

hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorin virka  

• kanttori, kirkkomuusikko 

• nuorisomuusikko  

 

6 Diakoniatyöntekijät  

• diakonian viranhaltija, diakoni, diakonissa  

• johtava diakonian viranhaltija  

• diakoniasihteeri  

• erityistyön diakoni  

  

7 Nuorisotyöntekijät  

• nuorisonohjaaja, nuorisotyönohjaaja  

• erityisnuorisotyön ohjaaja  

• nuorisosihteeri  

  

8 Varhaiskasvatuksen työntekijät  

Tähän ryhmään sijoitetaan varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan tehtävät.  

• varhaiskasvatuksen ohjaaja  

• lastenohjaaja  

• lapsityönohjaaja, lapsityön johtaja  

• iltapäiväkerhon ohjaaja 

• perhetyöntekijä, perhetoiminnanohjaaja   

  



9 Muut seurakuntatyöntekijät   

Tähän ryhmään sijoitetaan hengellisen työn kausityöntekijät sekä muut kuin edellä mainitut 

hengellisen työn tekijät.  

• hengellisen työn harjoittelijat ja kesätyöntekijät, esim. kesäteologi, rippikoulutyöntekijä  

• lähetyssihteeri, kansainvälisen työn sihteeri  

• pyhäkoulusihteeri 

• vapaaehtoistoiminnan ohjaaja  

  

10 Hallinto- ja toimistotyöntekijät  

Tähän ryhmään sijoitetaan toimisto-, hallinto- ja suunnittelutehtävät, joissa 

noudatetaan toimistotyöaikaa. Tähän ryhmään sijoittuvat myös johtavat talous- ja 

henkilöstöhallinnon viranhaltijat sekä IT-alan ja viestinnän työntekijät. 

• talousjohtaja, talouspäällikkö, taloudenhoitaja  

• toimistosihteeri, seurakuntasihteeri, taloussihteeri, henkilöstösihteeri  

• kirjanpitäjä, palkanlaskija  

• IT-suunnittelija, järjestelmäasiantuntija 

• tiedottaja, viestintäsuunnittelija, viestintäjohtaja  

  

11 Hautausmaatyöntekijät   

• hautausmaa- ja puutarhatyöntekijät  

• puutarhuri  

• hautausmaanhoitaja, haudankaivaja  

• hautausmaan kesätyöntekijä/kausityöntekijä 

• krematorionhoitaja  

 

12 Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät  

• seurakuntamestari, suntio  

• vahtimestari, talonmies, kiinteistönhoitaja, laitoshuoltaja  

• siivooja, siivoustyönohjaaja  

• emäntä, keittäjä, keittiöapulainen, ruokapalvelutyöntekijä  

  

13 Muut työntekijät  

Tähän ryhmään sijoitetaan Kirkkohallituksen ja kapitulien asiantuntijatehtävät. Tähän ryhmään ei 

sijoiteta seurakuntien henkilöstöä. 

• piispa, lakimiesasessori, hiippakuntasihteeri 

• kirkkoneuvos 

• salkunhoitaja, rekisterineuvoja 

• kouluttaja, asiantuntija (kasvatus ja perheasiat) 

• IT-suunnittelija, järjestelmäasiantuntija 

• asiantuntija (media- ja viestintäpalvelut), viestintäjohtaja 

  


