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Päivä näyteikkunana

T

yötä pitää aina
arvioida ja tehdä
näkyväksi.
Kirkonpalvelijan
tehtävän kuvaaminen ei
ole helppoa. Työ tietysti
vaihtelee valtavasti nimikkeestä ja myös seurakunnasta riippuen.
Yhdistäviä tekijöitä on kuitenkin paljon:
ennen kaikkea asiakaspalvelutehtävä, hengellistä työtä, liikkuvaa, monipuolista, yllätyksiä
täynnä, joskus rutiineja, tunteesta toiseen,
vaatimukset lisääntyneet ja niin edelleen.
Yhdistäviä tekijöitä ja yhteenkuuluvuutta
vanha ja iso jäsenyhdistyksemme korostaa monen muun asian lisäksi. Kaikki kirkonpalvelijat
eivät ole yhdistyksemme jäseniä – itse toivoisin
toki, että kaikki kuuluisivat hienoon yhdistykseemme ja sitä kautta liittoomme.
Monesti olen kuullut sanottavan, että
kirkonpalvelija on seurakunnan näyteikkuna.
Kuulostaa fraasilta, mutta tottahan se on: usein
ensimmäinen työntekijä, jonka tiloihimme tai
tilaisuuksiimme tuleva kohtaa.
Vuosia sitten sain pyynnön esitellä
päivän ajan suntion työtä henkilölle, joka ei
ihan tarkkaan kertonut, miksi haluaa työhön
tutustua. Pienellä salapoliisityöllä sain selville,
että hän on kyllä kirkon töissä. Käytin siis päivän hyödyksi ja tein työtä näkyväksi, jotta edes
vähän tulisi ilmi, mihin kaikkeen tarvitaan
kirkonpalvelijaa, kirkon näyteikkunaa siis.
Antti Ruuskanen
puheenjohtaja, Kirkonpalvelijat ry
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PÄÄKIRJOITUS

Mitä sinä oikein teet työksesi?

Y

ksi asia, jonka haluan itse nostaa esiin, kun
kierrän Suomea erilaisissa messutapahtumissa, on Kirkon alojen monialaisuus ja
ekumeenisuus. Meidän ideologiassamme on vahvasti
läsnä se, että asioita tehdään yhdessä ja yhteistä
etua tavoitellen. Meillä on jäseninä työntekijöitä
helluntailiikkeestä, kristillisistä järjestöistä, ortodoksisesta kirkosta ja evankelis-luterilaisesta kirkosta ja
jäsenyhdistyksiä kaiken kaikkiaan 11, mutta kuinka
hyvin tunnemme eri työalat ja jäsenyhdistykset? Ja
tunnemmeko me täällä toimistolla teidät riittävän
hyvin?
Näitä kysymyksiä pohdittuani päätin, että nyt
on aika laittaa kädet saveen ja lähteä tutustumaan
kenttämme työhön ihan kunnolla. Tästä numerosta
käynnistyy juttusarja, jossa kerrotaan jäsenyhdistystemme toimialoista ja tutustutaan työhön ihan
konkreettisesti yhden jäsenen työpäivää seuraamalla. Ensimmäiseksi vuorossa on Kirkonpalvelijat
ry, jutun kirkkonummelaisen kirkonpalvelijan Sari
Mörskyn työpäivästä löydät lehden sivuilta 18-21.
Tänä vuonna myös hyvinvointi ja jaksaminen
ovat keskeisiä teemoja ja uutena palstana löytyy
myös taukojumppavinkit, jotka piristävät työpäivän
varrella. Haastankin teidän kaikki mukaan ottamaan taukojumpan ainakin viikoittain mukaan
työpäivään, eron omassa olossa ja jaksamisessa
huomaa!

Otsikon kysymys on sellainen, joka on omiaan
nostamaan karvat pystyyn ja aiheuttamaan riitoja
työyhteisössä, jos se kysytään syyttävään sävyyn.
Etkö usko, että minulla töitä riittää? Kyllä teen töitä
ja paljon teenkin. Mutta jos kysymyksen esittäisikin
rakentavasti ja hyvässä hengessä: mitä sinä oikein
teet työksesi, haluaisin oppia ja ymmärtää työstäsi
lisää, jotta voisin myös ymmärtää sinua paremmin?
Voisiko kysymyksellä silloin olla myös hyviä
seurauksia: voisiko yhteishenki parantua työpaikalla, kun työkaverin oudolta vaikuttava toimintapa
muuttuisikin omissa silmissä todella järkeväksi
tavaksi hoitaa homma? Voisiko myös omiin työskentelymalleihin saada hyviä vinkkejä, jos seuraisi
työkaverin toimintatapoja avoimin silmin? Voisiko
kokeneempi työntekijä antaa pitkän työ- ja elämänkokemuksen kautta vinkkejä nuoremmalle ja
toisaalta nuorempi tuoda diginatiivin taituruudet ja
tuoreen työinnon, josta myös vanhempi tekijä saisi
uutta motivaatiota? Olisiko työyhteisömme entistäkin parempi paikka työskennellä, jos ymmärtäisimme toistemme töitä paremmin?

Paula Antell

SANA
Maa hohtaa lumivaipassansa, on Luoja itse
luonut hangen, jään. Maa Herran on myös
roudassansa ja lepää talven hänen kädessään.
On ankara ja pitkä talviyö, vaan läpi senkin
jatkuu Luojan työ.
Virsi 576
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Pysytään
yhdessä

S

TOIMINNANJOHTAJALTA

ata vuotta sitten, itsenäistymistä seuraavana vuonna,
Suomi ajautui sisällissotaan.
Tuota syviä haavoja jättänyttä
ajanjaksoa muistetaan tänä vuonna
Sovinto100 -tapahtumissa, joissa
etsitään ratkaisuehdotuksia yhteiskunnallisiin epäkohtiin sekä
rakennetaan sovintoa eri lailla ajattelevien ihmisten välille. Historiastamme johtuen meillä suomalaisilla
on kansan jakaantumisesta kipeät
kokemukset. Samaa ei saa päästää
toistumaan. Niin maan hallituksen
kuin työmarkkinoiden ratkaisuissa
on kansalaisten tasapuolinen kohtelu oltava ensisijainen tavoite.
Olemme käyneet Kirkon
alojen työehtosopimusneuvotteluita viime syksystä
alkaen. Kristillisten järjestöjen osalta neuvottelutulos on jo valmis, ortodoksien ja evankelis-luterilaisten työehtosopimusneuvottelut ovat vielä kesken.
Tavoitteenamme on saada ainakin kaksivuotinen
sopimus ja palkkojen tarkistus saman tasoisena
kuin muiden liittojen ratkaisuissa on tehty. Jos
julkinen puoli jää palkoissa jälkeen, heijastuu se
ennen pitkää koko maan talouskehitykseen, sillä
kotimarkkinoita ja palveluita ylläpitää ostovoimainen kuluttaja.
Työehtosopimuksen aikaansaaminen on
tärkein liiton tarjoama etu jäsenilleen. Työehtosopimuksessa sovitaan lakia kattavammin monista
asioista. Liiton perustehtävää miettiessä voi vain
kummastella, miksi ammattiliiton jäsenyys on joillekin toisarvoista.
Vuonna 2016 palkansaajista noin 74 % kuului
ammattiliittoon, 16 % kuului vain työttömyyskassaan. Nuorista, alle 30-vuotiaista ammattiliittoon
kuuluu 42 %. Koko maailman työväestöstä järjestäytyneitä on 7 prosenttia. Järjestäytymisoikeus
puuttuu noin 50 prosentilta työntekijöistä. Kansainvälinen ay-liike taistelee yhdessä parempien työehtojen puolesta.
Monikansalliset yritykset ovat viime vuosina
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alkaneet solmia puitesopimuksia kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Tavoitteena on ulottaa työntekijän
perusoikeudet myös sellaisiin
maihin, joissa laki tai viranomaiset eivät tarjoa turvaa.
Puitesopimusten idea on,
että samat oikeudet koskevat
yrityksen työntekijöitä kaikissa maissa, joissa se toimii.
Työehtojen edistäjinä ovat siis
ammattiliitot, yhä. Meidän
kaikkien etu on, että työntekijöiden oikeuksia parannetaan
joka puolella maapalloa. Kirkonkin työntekijöistä varsin
moni työskentelee ulkomailla,
erityisesti kehitysmaissa.

A

y-liike ei ikävä kyllä kiinnosta nuoria.
He kokevat sosiaalisessa mediassa olevat
verkostot liittoa vetovoimaisemmaksi:
vertaistukea ja vastauksia saa odottamatta. Verkostoja luodaan tietyn asian, ei ammatin tai työpaikan ympärille. Yhteisöllisyys on toki hyvä asia.
Esimerkiksi Facebook-ryhmissä saa neuvoja ja voi
jakaa kokemuksia. Mutta Facebook ei neuvottele
työnantajan kanssa eikä vie asioita oikeuteen.
Työehtosopimusten tulkintaan apua tarjoavat vain
liitot ja niiden edustajat. Ammattiliitto on edelleen
työsuhteen turvaaja. Myös tulevaisuuden tekijät
tarvitsevat tuekseen liiton, joka auttaa löytämään
työn ja tienaamisen uudet muodot.
Kirkon alojen moniammatillinen jäsenkunta muodostaa jo nyt sellaisen yhteisön, jota muut
vasta etsivät verkossa. Kirkon työntekijöillä on
myös keskeinen rooli tulevaisuuden työelämän
rakentajina yhteiskunnan ja ihmisen elämänkaaren
asiantuntijana. Pysytään yhdessä tänäkin vuonna
ja huolehditaan siitä, että ammattiliiton jäsenyys
koetaan tärkeäksi myös tulevaisuudessa.
Paula Aaltonen
Toiminnanjohtaja

PUHEENJOHTAJALTA

Kirkon työntekijät aikavarkaissa?

V

uosi 2018 on alkanut varsin hämmentävissä
merkeissä näin kirkon työntekijän näkökulmasta. Helsingin hiippakunnan uusi
piispa ei ole päässyt aloittamaan työtään kunnolla,
kun julkisuus pyörittää häntä kaikenlaisissa likavesissä. Tällä kertaa kirkon työntekijää ei pyöritetä
ulkoapäin, vaan omat koirat purevat. En halua
ottaa kantaa siihen, mikä on totta ja mikä valhetta,
mutta kyllä tuo ryöpytys on vaikuttanut minuunkin.
Joka kerta, kun avaan sosiaalisen median ja luen
viestejä evankelisluterilaisen kirkon työntekijöiden,
pastorien tai naispappien sivustoilta, voin huonosti.
Huomasin jopa, että aloin olemaan aggressiivinen
ympäristöäni ja läheisiänikin kohtaan. Niin se tuo
negatiivisten asioiden lukeminen vaikuttaa. Jätin
somen rauhaan.
Kirkosta eroamispiikkejä on tullut vuosien
varrella milloin mistäkin. Syynä on ollut aina vahvat mielipiteet tai syyttelyt eri ihmisryhmiä kohtaan. Tällä kertaa kohteena on yksittäinen ihminen
ja hänen tekemisensä, tai tekemättä jättämisensä.
Olen miettinyt, että kuinka paljon yksi ihminen
kestää sosiaalista painetta, ennen kuin kamelin
selkä katkeaa. Sisällä asuva pieni diakoniatyöntekijä
kaipaa tässäkin tilanteessa armoa ja uutta mahdollisuutta.
Huomaan pohtivani, miten tämä kaikki vaikuttaa yleensä kirkon maineeseen ja meihin kirkon
työntekijöihin. Työ ei ainakaan entisestään helpotu.
Syyllisyyden taakka luo varjojaan myös meihin
muihin kirkon työntekijöihin. Kaikkia työntekijöitä odottaa rahankäytön tutkinta. Oletko tarkkaan
harkinnut, mihin olet kirkon verovaroja käyttänyt.
Seurakunnan toimintaan, eikö niin? Mutta onko
seurakunnan kaikki toiminta sellaista, jonka luottamusmiehet ja veronmaksajat ovat siunaamassa.
Eipä ole tullut mieleen, kun on niin kiire tätä työtä
tehdessä.
Ja kaiken kiireen keskellä tipauttaa pommin
Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kaisa Raittila Kotimaa-lehdessä. Raittila väittää

kolumnissaan kirkkain silmin, että kirkon työntekijät varastavat seurakunnalta aikaa. Tässä kohdin en
tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa.

J

okainen kirkon työntekijä tietää, että tätä työtä
tehdään sydämellä ja täydellä antaumuksella.
Tämä on kutsumustyötä, ei tätä muuten jaksaisi.
Kukaan ei ole näissä töissä esimerkiksi palkan takia.
Seurakunnissa eletään taloudellisesti tiukkoja aikoja.
Kiinteistöt homehtuvat alta, työntekijöitä vähennetään, mutta työt eivät vähene. Jos joku sairastuu ja
lähtee pitkälle sairas-lomalle, ei sijaisia palkata, työt
vain jaetaan uusiksi. Samoin käy eläkkeelle lähtevän
työntekijöiden kohdalla. Tarkkaan harkitaan, palkataanko tilalle uusi työntekijä, vai ulkoistetaanko palvelu. Byrokratia on lisääntynyt räjähdysmäisesti kaikkien
näiden omien 20 työvuoden aikana. Tämä työ vaatisi
tukea koko seurakunnalta ja sen luottamushenkilöiltä.
Mutta se on ilmeisesti liian paljon vaadittu. Vai onko
päivän henki viha, kateus ja kauna. Onko tyydyttävää
vihata? Kirkon sanoma käsittääkseni on ihan jotain
muuta: rakkaus, armo ja anteeksianto. Armo koskee
ihan jokaista. Rakastaminen on vaikeaa, mutta annetaan sille edes mahdollisuus.
Teille jokaiselle rakkaudentäyteistä
työtä toivottaen,
Tiina Heino
hallituksen
puheenjohtaja
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AJANKOHTAISTA

Kirkon alat ja jäsenyhdistykset mukana Kasvatuksen
päivillä Jyväskylässä ja Kirkon johtamisforumilla Helsingissä
Kirkon kasvatuksen päivät järjestettiin tuttuun tapaan tammikuussa Jyväskylän Paviljongissa.
Päivien teemana oli tänä vuonna rauha ja esiintyjiä
riitti Pekka Haavistosta Palefaceen. Kirkon aloilla
oli Kirkkotorilla oma standi ja jäsenyhdistyksistä
mukana olivat Diakonian ja nuorisotyön ammattilaiset DiaNa, Kirkon lastenohjaajat ja Kirkon lapsityönohjaajat. Päivien aikana messustandilla vieraili
paljon jäseniä ja kävimme monia hyviä keskusteluja
muun muassa ammattiliiton jäsenyyden merkityksestä ja annettiinpa myös välillä tes-neuvontaakin.
Nämä päivät ovat aina tammikuun ehdoton valopilkku, joilla vuosi lähtee mukavasti käyntiin, ensi
vuonna nähdään taas Jyväskylässä!

Johtamisen Forum järjestettiin Helsingissä
Paasitornissa ja Kirkon alat oli yksi tilaisuuden järjestävistä tahoista. Päivien aikana puhututti muun
muassa työhyvinvoinnin johtaminen, vapaaehtoistyö ja miten tehdä digiloikka kirkossa. Standillamme riitti vierailijoita ja erityisesti uusi liittomme
jäseninfona toimiva "kalarasia" herätti ihastusta.

Kirkon neuvottelut jatkuvat
Nykyisten virka- ja työehtosopimusten
voimassaolo on päättynyt 31.1.2018. Sopimuksen päättyminen ei muuta tilannetta työpaikoilla.
Kirkon virka- ja työehtosopimusten noudattaminen
jatkuu jälkivaikutuksen perusteella. Jälkivaikutus
tarkoittaa sitä, että virka- ja työehtosopimusten
noudattamista jatketaan, kunnes uudet sopimukset
6 | Kirkon töissä | 1/2018

Valovoimaiset messupäivystäjät Taija Elste, Merja
Forsman ja Tanja Vähäoja pitivät hyvää meininkiä yllä
kirkkotorilla koko päivien ajan.

saadaan valmiiksi, tai kunnes joku neuvottelijataho
ilmoittaa, ettei enää lainkaan neuvottele.
Evankelis-luterilaisen kirkon alalla ei ole toistaiseksi saavutettu uutta neuvottelutulosta, mutta
neuvottelut Kirkon työmarkkinalaitoksen sekä
Kirkon alojen ja muiden työntekijäliittojen välillä
jatkuvat tiiviinä.
Ortodoksisen kirkon osalta neuvottelut jatkuvat myös edelleen Paltan ja Kirkon alojen välillä.
Kirkon alojen hallitus on hyväksynyt Kristillisten järjestöjen neuvottelutuloksen, joka saavutettiin 29.1.2018 Palta ry:n, Kirkon alojen ja Akin
välillä.

Kristillisten järjestöjen TES:in
neuvottelutulos

KJTES:n yleissitovuusasia
työtuomioistuimen käsiteltäväksi

Kristillisten järjestöjen sopimusalalla saatiin
neuvottelutulos 29.1.2018. Sen mukaan järjestöjen palveluksessa olevien palkkoja korotetaan 1,6
% palkkasummasta molempina vuosina 2018 ja
2019. Palkkaratkaisu vastaa viime syksynä Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välillä solmittua työehtosopimusta eli työmarkkinoiden niin
sanottua yleistä linjaa.
Palkankorotuksista sovitaan kristillisissä
järjestöissä ensisijaisesti paikallisesti työpaikan
tilanne ja olosuhteet huomioiden. Osapuolina ovat
työnantajan edustaja sekä Kirkon alojen ja Kirkon
Akateemisten luottamusmiehet kussakin järjestössä. Jos luottamusmiehiä ei ole valittu, paikallisen
sopimuksen osapuolena on koko henkilöstö yhteisesti. Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia
asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Vuoden 2018 palkankorotuksista
tulee sopia 15.3.2018 mennessä.
Jos paikallisesti ei saada sovittua palkankorotuksista, korotetaan palkkoja 1.4.2018 lukien 1,1
%:n suuruisella yleiskorotuksella. Lisäksi työnantaja päättää 0,5 %:n suuruisen paikallisen erän
kohdentamisesta palkkojen korotuksiin oman
palkkapolitiikkansa mukaisesti. Vastaavasti toteutetaan myös 1.4.2019 lukien yleiskorotus 0,9 %:n
suuruisena ja työnantaja päättää 0,7 %:n suuruisen
paikallisen erän kohdentamisesta paikallisesti
kannustavuutta, oikeudenmukaisuutta ja tuottavuuden kehittämistä työpaikalla edistävällä tavalla.
Myös luottamusmiesten palkkioita tarkistetaan
vastaavasti.
Neuvottelutulokseen sisältyy myös joitakin tekstimuutoksia, joista merkittävimmät ovat
varallaolokorvauksen korvaustavan ja määrän
sopimisen joustavoittaminen sekä eräät ulkomaan
työtä koskevan työehtosopimuksen täsmennykset
ja korjaukset. Lisäksi työehtosopimukseen lisättiin
eräitä määräyksiä, joista on aiemmin säännelty
31.1.2018 lakanneissa keskusjärjestösopimuksissa.
Luottamusmiessopimusta täsmennettiin
niin, että Kirkon alojen luottamusmies edustaa
myös kristillisen järjestöjen palveluksessa olevia
ammattiliitto Tehyn ja Ammattiliitto Superin jäseniä, jotka voivat osallistua myös luottamusmiehen
valintaan.

Kristillisten järjestöjen työehtosopimus (KJTES) on perinteisesti ollut alallaan yleissitova. Sitä
ovat velvollisia noudattamaan myös sellaiset alalla
toimivat järjestöt, jotka eivät kuulu sopimuksen solmineeseen Palvelualojen työnantajat PALTA ry:een.
Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva
työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamislautakunta teki kuitenkin viime joulukuussa päätöksen,
jonka mukaan KJTES ei enää täyttäisi yleissitovuuden edellytyksenä olevaa edustavuutta. Päätös ei
ole vielä tullut voimaan, koska Kirkon alat valitti
päätöksestä työtuomioistuimelle.
Asian käsittely siirtyi 29.1.2018 työtuomioistuimelle, jonka päätöstä jouduttaneen odottelemaan
ehkä ensi syksyyn. Olennainen epäselvyys asiassa
on, kuinka paljon kristillisten järjestöjen palveluksessa kaiken kaikkiaan on palkattuja, työsopimussuhteessa olevia työntekijöitä eli mikä on alan
kokonaistyöntekijämäärä.
Kirkon alojen tiedote koskien 2.2.2018 järjestettyä
mielenilmausta
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n hallitus, jonka
jäsenliitto Kirkon alat ry on, päätti aiemmin, ettei STTK
osallistu poliittiseen mielenilmaukseen, koska julkisen
sektorin sopimusneuvottelut olivat (ovat) vielä kesken, eikä
mielenilmauksella haluttu sekoittaa kahta asiaa keskenään.
STTK:n linjauksen mukaan mahdollisista järjestöllisistä
toimista jokainen liitto päättää itsenäisesti.
Kirkon alat ry:n hallitus on linjannut kokouksessaan,
ettei Kirkon alat osallistu aktiivimallia vastustavaan mielenilmaukseen perjantaina 2.2.2018.
Liiton jäsenillä oli oikeus osallistua mielenilmaukseen omalla päätöksellään, omalla ajallaan ja omalla
vastuullaan.
Kirkon alat toteaa kuitenkin, että aktiivimalli on
kaikessa monimutkaisuudessaan epäoikeudenmukainen
etenkin työelämän heikoimmassa asemassa olevia kohtaan.
Nykyisessä muodossaan aktiivimalli merkitsee työttömälle
työttömyysturvan leikkausta ilman, että työttömällä on
mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työllistymiseensä.
Työttömyysturvan leikkausten sijaan työvoimapalveluihin on suunnattava lisäresursseja, jotta työttömällä
on mahdollisuus asianmukaisiin palveluihin. Aktiivisuutta
osoittavien palveluiden joukkoa on myös laajennettava.
Aktiivimalliin on otettava mukaan muutkin kuin työvoimaviranomaisen järjestämät työllistymistä edistävät palvelut,
esimerkiksi vapaaehtoistyö ja omaishoitajan työ.
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Lomautuksista keskustellaan useissa seurakunnissa ja
järjestöissä
Lomauttamiset ja niiden mahdolliset vaihtoehdot olivat esillä useissa Kirkon alojen työpaikoissa
viime vuonna. Taloudellisen tilanteen parannuttua sopii toivoa, että työnantajien lomautushalut tänä vuonna hieman laantuvat, mutta siitä huolimatta on hyvä kerrata, mistä lomautuksissa
oikeastaan on kysymys ja miten ”lomautusprosessi” etenee.

Laki määrittelee lomauttamisen
Työsopimuslain mukaan lomauttamisella
tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä
työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Työsuhde
siis säilyy kaikilta muilta osin voimassa, mutta
työntekovelvollisuus ja palkanmaksuvelvollisuus
keskeytyvät lomauttamisen ajaksi. Lomauttaminen
voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi jatkuva.
Se voi tapahtua myös osittaisena siten, että työntekijän säännöllistä työaikaa tilapäisesti lyhennetään
työnantajan päätöksellä.

Lomauttamisen perusteet
Lomauttaminen on mahdollista ensinnäkin
irtisanomisen vaihtoehtona silloin, kun työnantajalla on lainmukainen oikeus irtisanoa työntekijä
taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Sen lisäksi työnantajalla on oikeus lomauttamiseen myös,
jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat
vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muuta sopivaa työtä tai työnantajan
tarpeita vastaavaa koulutusta. Myös kirkon viranhaltija voidaan kirkkoherraa ja eräitä muita johtavia
viranhaltijoita lukuun ottamatta kirkkolain nojalla
lomauttaa vastaavin perustein kuin työsuhteessa
oleva.
Lomautusprosessi alkaa sillä, että selvitetään,
onko työnantajalla lainmukainen peruste lomauttamisille. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa
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asiasta on aina käytävä yhteistoimintaneuvottelu eli
niin sanottu TUTA-neuvottelu kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti joko yhteistyötoimikunnassa tai kaikkien niiden henkilöiden kanssa, joita
lomautusuhka koskettaa. Kristillisissä järjestöissä
lomauttamisen perusteet on käsiteltävä yhteistoimintalain mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä,
jos järjestön palveluksessa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.
Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on,
että työnantaja antaa henkilöstön edustajille riittävät tiedot sen arvioimiseksi, onko työnantajalla
lainmukainen peruste lomauttamisille. Olennaista
on, että pelkkä henkilöstömenojen alibudjetointi,
ei yksinään ole peruste lomauttaa työntekijöitä, jos
työnantajan kokonaistaloudellinen tilanne ei sitä
edellytä. Menettelyn tarkoituksena on myös, että
osapuolet pääsevät asiassa yhteisymmärrykseen.
Lomautusten toimeenpanemisesta ei kuitenkaan päätetä YT-neuvottelussa. Asia kuuluu
työnantajan päätäntävaltaan sen jälkeen, kun
TUTA-neuvotteluja on käyty vaadittavat 14 päivää.
Kristillisissä järjestöissä neuvotteluaika voi olla vähintään kuusi viikkoa, jos lomautusuhka kohdistuu
yli kymmeneen työntekijään.
Työnantajalla on velvollisuus päätettyään
lomautuksista antaa jokaiselle lomautettavalle
työntekijälleen kirjallinen lomautusilmoitus henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautettaville viranhaltijoille
annetaan vastaavasti lomautuspäätös. Jos työnantaja
lomauttaa toistaiseksi, on lomautuksen päättymisestä ilmoitettava työntekijälle viimeistään seitsemän
päivää aikaisemmin.

Paikallinen sopimus vaihtoehtona?
Lomautusta koskevan TUTA-neuvottelun
yhteydessä saatetaan keskustella myös mahdollisuudesta sopia paikallisesti jostakin palvelussuhteen
ehtoihin vaikuttavasta seikasta. Tyypillinen esimerkki tästä ovat keskustelut lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi työnantajan päättämän lomautuksen vaihtoehtona.

Tällaisissa ”vaihtokaupoissa” on kuitenkin pidettävä mielessä, että paikallista
sopimusta ei ole koskaan PAKKO tehdä ja
sitä ei siis synny, jos henkilöstön edustajat
eivät siihen suostu. Sen sijaan lomauttamiset
kyllä tulevat voimaan, jos työnantaja niin
TUTA-neuvottelun jälkeen päättää. Mutta
monissa tilanteissa ne lomauttamiset saattavat olla henkilöstön kannalta se pienempi
paha verrattuna ”pakkotilanteessa hätäpäin”
tehtyyn paikalliseen sopimukseen esimerkiksi
lomarahojen vaihtamisesta.

TUTA-neuvotttelu
TA:n esitys 5 päivää
ennen
Neuvotteluaika vähintään 14 päivää

Lomautusilmoitus
jokaiselle lomautettavalle 14 päivää
aiemmin (viranhaltijoille lomautuspäätös)

Lomautus alkaa

Lomautusprosessi kuvana
Pekka Pietinen
Lakimies
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Lakiesityksessä
ns. nollatuntisopimuslaisille luvassa pientä
helpotusta?

V

iime joulun alla hallitus antoi Eduskunnan
käsiteltäväksi lakiesityksen, jolla on tarkoitus parantaa niin sanotulla nollatuntisopimuksella työskentelevien työntekijöiden asemaa.
Nollatuntisopimuksella tarkoitetaan yleensä toistaiseksi voimassaolevaa eli ns. vakituista työsopimusta,
jossa työntekijälle ei ole taattu mitään vähimmäistuntimäärää.
Työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota
nollatuntisopimuksen tehneelle työntekijälleen
työtä eikä sen vuoksi myöskään velvollisuutta
maksaa työntekijälle palkkaa. Työn tarjoamatta
jättäminen voi kestää määrittelemättömän ajan,
joka voi toisinaan olla hyvinkin pitkä. Toistaiseksi tehty nollatuntisopimus säilyy silti voimassa,
kunnes se jommankumman osapuolen taholta
irtisanotaan päättymään. Jos työntekijä itse irtisanoo nollatuntisopimuksen, aiheutuu hänelle sen
johdosta nykylain mukaan yleensä ns. karenssi eli
korvaukseton määräaika, jolloin työntekijä ei voi
saada työttömyyden perusteella korvausta. Toisaalta sopimuksen jatkuessakin työntekijä joutuu
toimeentulon kannalta hankalaan tilanteeseen, jos
työnantaja ei pitkään aikaan tarjoa työtä tehtäväksi
eikä sen vuoksi maksa palkkaa.

Vaihtelevan työajan työsopimukset
Vireillä olevassa lakiesityksessä nollatuntisopimuksista käytetään nimitystä vaihtelevan työajan
sopimukset. Niihin sisältyvät myös niin sanotut
tarvittaessa työhön tulevien työntekijöiden kanssa
tehdyt toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset, joiden mukaan työnantaja pyytää työntekijän
työhön erikseen jokaista yksittäistä ”työkeikkaa”
varten. Sen sijaan, jos työnantajan tarjoamat yksittäiset työkeikat muodostavat kukin erikseen oman
itsenäisen määräaikaisen työsopimuksen, ei kysy10 | Kirkon töissä | 1/2018

mys ole vaihtelevan työajan sopimuksesta vaan peräkkäisistä määräaikaisista ja ”ketjutetuista” työsopimuksista, joiden työnantaja-aloitteista solmimista
on jo nykyisin laissa rajoitettu ja joiden osalta on
olemassa jonkin verran myös tuomioistuinten
oikeuskäytäntöä. Nyt käsittelyssä oleva lakiesitys
ei koske ketjutettuja määräaikaisia työsopimuksia.
Niihin liittyviä tilanteita on käsitelty Kirkon töissä
lehden numerossa 1/2016.
Nollatuntisopimuksia ei ole suhteessa kiinteän työajan työsopimuksiin kovin suurta määrää.
Lakiesityksen mukaan Suomessa oli nollatuntisopimus vuonna 2014 noin 83.000 palkansaajalla, mikä
vastaa noin neljää prosenttia kaikista palkansaajista. Suhteellisesti eniten nollatuntisopimuksia on
nuorilla alle 25-vuotiailla henkilöillä. Myös evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa on erityisesti
viime vuosina alkanut olla nollatuntisopimuksella
työskenteleviä työntekijöitä ainakin kiinteistönhoidon palveluksessa.

Kiinteä työvoimantarve estäisi
sopimisen nollatyöajasta

Lakiesityksen mukaan vaihtelevasta työajasta
ei jatkossa enää voi sopia työnantajan aloitteesta
työsopimuksessa, jos työnantajan työvoimanterve

on kiinteä. Vaihtelevan työajan käytön olisi aina
perustuttava vaihtelevaan työvoimantarpeeseen.
Työnantajalla olisi viimeistään kuuden kuukauden
kuluttua velvollisuus neuvotella työaikaehdon muuttamisesta tosiasiallista työvoimantarvetta vastaavaksi.
Lisäksi työsuhteen alkaessa työnantajalla olisi
velvollisuus antaa vaihtelevaa työaikaa tekevälle
työntekijälleen selvitys siitä, missä tilanteissa ja
missä määrin työnantajalle syntyy työvoimantarvetta. Tarkoituksena on, että tämän selvityksen avulla
työntekijä voisi nykyistä paremmin arvioida tulevia
työtuntejaan ja tulotasoaan sekä harkita mahdollista
työskentelyä toiselle työnantajalle.

Irtisanomisajan palkka ja
sairausajan palkka
Lakiesitys toisi nollatuntisopimuksen tehneelle
työntekijällä myös oikeuden irtisanomisajan palkkaan, jos jompikumpi työsuhteen osapuolista päättää
työsopimuksen irtisanomalla. Irtisanomisajan
palkka perustuisi viimeistä työvuoroa edeltäneiden
12 viikon keskimääräisen työn määrään. Jos irtisanomisaikana tarjotun työn määrä alittaisi tuon keskimääräisen työn määrän, olisi työnantajan korvattava
alituksesta aiheutuva ansionmenetys. Tämä siis
koskisi myös tilanteita, joissa työntekijä itse irtisanoo
työsopimuksensa.
Myös sairausajalta saatavaan palkkaan on
lakiesityksessä esitetty pieni parannus. Nollatuntisopimuksella työskenteleväkin voisi saada sairausajan
palkkaa enintään lakisääteiseltä yhdeksän päivän
ajalta, jos työkyvyttömyysaikaan kohdistuva työvuoro on merkitty työvuoroluetteloon tai siitä on
muutoin sovittu taikka olosuhteisiin nähden voidaan
muutoin pitää selvänä, että työntekijä olisi työkykyisenä ollut työssä. Työnantaja ei siten enää nykylain
mukaan mahdolliseen tapaan voisi jättää tarjoamatta
sairastuneelle nollatuntisopimuksen tehneelle työntekijälleen työtä ja siten välttyä kokonaan lakisääteisen sairausajan palkan maksamiselta.
Lakiesitykseen sisältyy myös työvuoroluetteloa
koskeva täsmennysehdotus. Jos työnantaja haluaa
merkitä nollasopimuksen tehneelle työntekijälle
työvuoroja, jotka ylittävät työsopimuksessa sovitun
vähimmäistyöajan, työntekijälle on ennen työvuoroluettelon vahvistamista varattava tilaisuus ilmoittaa
määräaikaan mennessä, missä määrin ja millä edellytyksellä hän voi ottaa työtä vastaan. Näin nollatunti-

sopimuslainen voisi ennakoida tulevia työvuorojaan,
jotta ne eivät menisi päällekkäin esimerkiksi jollekin
toiselle työnantajalle tehtävien työvuorojen kanssa.

Työttömyysturvan karensseihin
helpotusta?
Lakiesityksessä ehdotetaan muutosta myös
työttömyysturvaan liittyvän niin sanotun karenssin
eli korvauksettoman määräajan asettamisen edellytyksiin. Nollatuntisopimuksella olevalla työntekijällä
olisi pätevä syy erota työstä, jolloin karenssia ei voitaisi määrätä, jos hänelle ei ole viimeisen 12 kalenteriviikon aikana ennen irtisanoutumista tarjottu työtä
siten, että se voitaisiin lukea hänen työssäoloehtoonsa. Edellytyksenä olisi lisäksi, ettei työsopimuksessa
ole sovittu säännöllisestä työn tekemisestä edes
vähäistä tuntimäärää. Myös palkan pienuus voisi olla
pätevä syy työstä eroamiseen ilman pelkoa karenssista. Jos työstä maksettava palkka olisi vähemmän
kuin 1.187 euroa kuukaudessa vuoden 2017 indeksitasossa, voisi nollatuntisopimuslainen irtisanoutua
työsuhteestaan menettämättä oikeuttaan työttömyyskorvaukseen.

Lakimuutosten voimaantulo
Lakiesitys annettiin Eduskunnalle siis joulun
alla. Tätä kirjoitettaessa Eduskunta oli vielä talvilomallaan eli esityksen valiokuntakäsittely ei ollut vielä
alkanut. Esityksen mukaan lainmuutosten on kuitenkin tarkoitus tulla voimaan jo 1.6.2018 lukien. Kun
kyseessä on enemmistöhallituksen tekemä lakiesitys,
on todennäköistä, että muutokset tulevat ainakin
olennaisilta osiltaan hyväksytyiksi.

Muutokset tuovat pientä helpotusta nollatuntisopimuslaisten tukalaan työmarkkina-asemaan, mutta eivät valitettavasti poista kaikkia
nollatuntisopimuksiin liittyviä ongelmakohtia.
Lakiesitykseen ja sen eduskuntakäsittelyyn voi
tutustua tarkemmin Eduskunnan Internet-sivuilla
osoitteessa www.eduskunta.fi (HE 188/2017). Myös
Kirkon alojen jäsensivuilla on selostettu lakiesityksen keskeistä sisältöä.
Pekka Pietinen
Lakimies
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Myönteistä jämäkkyyttä ja värikkäitä
kirkon luottamusmiehet kokoontuiva
Perinteiset evankelis-luterilaisen kirkon neuvottelupäivät järjestettiin Tikkurilassa Sokos Hotel Vantaalla
25.-26.1.2018. Paikalle oli kokoontunut liki 120 luottamusmiestä verkostoitumaan, viisastumaan ja
valveutumaan tärkeimmistä työmarkkinakysymyksistä.

I

hanan lumisesta maisemasta nauttimaan päässyt Etelä-Suomi sai tammikuun päätteeksi ihan
kirjaimellisesti kylmää vettä niskaansa, kun
nietokset vaihtuivat vesisateeksi ja kenkien pohjassa narskuva lumi liukkaiksi kaduiksi. Sään tuomaa
pettymystä lievitti kuitenkin tammikuun valopilkku,
luottamusmiesten neuvottelupäivät, jotka järjestettiin
Tikkurilassa. Koulutussali oli jälleen täynnä aktiivisia
luottamusmiehiä, jotka eivät päästäneet kouluttajia
helpolla ja hyvä niin.
Päivien aikana opimme monenlaista, kuulimme muun muassa vuoden STTK-laisen luottamusmiehen Anne Seinon innostavan puheenvuoron
omasta motivaatiostaan toimia luottamusmiehenä
ja liiton toiminnanjohtaja Paula Aaltonen piti informatiivisen ja kattavan esityksen virka- ja työehtosopimusneuvotteluiden etenemisestä.

Torstai-iltapäivänä meitä koulutti ura ja työhyvinvointivalmentaja Petra Bedda. Petran tärkeänä koulutusaiheena oli myönteinen jämäkkyys, eli
miten opitaan tunnistamaan omia rajoja ja opitaan
sanomaan ei oikeissa paikoissa ja oikealla tavalla.
Luennon yhtenä tärkeänä oppina jäikin mieleen,
että sanomalla ei jollekin tarkoittaa kyllä jollekin
toiselle. Esimerkiksi kieltäytyminen ylimääräisestä työtehtävästä voi tarkoittaa laatuaikaa omalle
perheelle.

Petra Bedda koulutti myönteisestä jämäkkyydestä

Anne Seino kommentoi Paula Aaltosen puheenvuoroa

DiaNalaiset pitivät oman keskustelutuokion

Toiminnanjohtaja Paula Aaltonen avasi neuvottelutilannetta

Anu Mätäsniemi ja Kaj Andersson kahvilla
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villasukkia – Evankelis-luterilaisen
at jälleen Vantaalla

Päivien aikana valmistui jos jonkinlaisia neuletyötä

P

äivien aikana myös eri ammattiryhmien luottamusmiehet pääsivät verkostoitumaan ja ainakin Diakonian ja nuorisotyön ammattilaiset
ja Teologit ja kirkkomuusikot ry:n jäsenet vaihtoivat
ajatuksia keskenään kollegiaalisessa hengessä. Perjantaina saimme kuulla vielä STTK:n Inka Douglasin ja
Kirkon työmarkkinalaitoksen Oili Marttilan napakat
luennot työaikalaista ja työnantajan vastuusta työhyvinvoinnista.
Hauska yksityiskohta päivillä oli sukkapuikkojen vieno kilkatus, joka kuului lähes jokaisesta
penkkirivistä. Tekisikin palautelomakkeessa mieli
kysyä, kuinka monet villasukat päivien aikana valmistui ja tekikö kukaan sattumalta 36-numeroisia
merinovillaisia, jotka voisivat eksyä vaikka liiton
toimistolle.

Sateinen Vantaa ei ollut ehkä kauneimmillaan, mutta säästä huolimatta uutta virtaa täynnä
lähdettiin neukkareilta kohti arkista aherrusta.
Vuoden päästä nähdään taas samoissa merkeissä!

Teksti: Paula Antell
Kuvat: Chanthy Nybergh
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KOULUTUS

Näiltä sivuilta löydät luottamusmieskoulutukset
vuodelle 2018.
Olet lämpimästi tervetullut
mukaan koulutuksiin!

Luottamusmieskoulutukset evankelis-luterilaisen kirkon luottamusmiehille
Uuden sopimuksen koulutus

• 13.3.2018, Kirkon alat ry:n toimisto, Helsinki
• 15.3.2018, Original Sokos Hotel Arina, Oulu
• 20.3.2018, Vakuutusyhtiö Turvan konttori, Tampere
• 27.3.2018, Original Sokos Hotel Hamburger Börs, Turku
• 29.3.2018, Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
Koulutuksessa käsitellään Kirkon virka- ja työehtosopimuksen keskeisimpiä uudistuksia. Kouluttajina Paula
Aaltonen, Pekka Pietinen tai Anna-Maria Numminen. Koulutuspäivät ovat kaikilla paikkakunnilla
samansisältöiset.

Luottamusmieskurssi C evankelis-luterilaisen kirkon luottamusmiehille
• 5.-6.9.2018, Hotel Ava, Helsinki
• 12.-13.9.2018, Holiday Club Tampereen kylpylä

Koulutuksen teemoja ovat luottamusmiesvaalit, yhteistoimintasopimus, paikallinen sopiminen ja
tietosuojakysymykset. Kouluttajina Pekka Pietinen ja Paula Antell

Luottamusmieskoulutukset kristillisten järjestöjen luottamusmiehille
• 4.4.2018, Helsinki
Koulutusaiheita ovat muun muassa yhteistoiminta järjestöissä, luottamusmiehen asema ja tehtävät, uusi työehtosopimus, työaikalain uudistus, ajankohtaista työttömyysturvasta sekä palkkausjärjestelmä. Kouluttajina
Pekka Pietinen ja Paula Antell sekä Super-työttömyyskassan edustaja.
Huom! Koulutus on muuttunut kokopäiväisestä seminaarista yhden päivän koulutukseksi.
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Luottamusmieskoulutukset ortodoksisen kirkon luottamusmiehille
• 18.-19.4.2018, Hotel Ava ja Kirkon alat ry:n toimisto, Helsinki
Koulutuksen teemoja ovat palkkausjärjestelmä, luottamusmiehen hyvinvointi ja jaksaminen, luottamusmiehen
rooli ja asema sekä uusi sopimus. Kouluttajina Anna-Maria Numminen ja Paula Antell. Jälkimmäisenä koulutuspäivänä kurssilaiset osallistuvat Paikallisen neuvottelijan talousluvut –koulutukseen Kirkon alojen toimistolla.

Kaikille sopimusaloille yhteinen koulutus
Paikallisen neuvottelijan talousluvut
•
•
•

19.4.2018, Kirkon alat ry:n toimisto, Helsinki
8.5.2018, Original Sokos Hotel Arina, Oulu
15.5.2018, Original Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

Koulutuksessa käsitellään paikallisessa neuvottelussa tarpeellisia perustietoja organisaation taloudesta. Kurssilla
opetellaan lukemaan tilinpäätöksestä talouden tunnuslukuja ja tulkitsemaan niistä organisaation taloudellista
tilannetta. Koulutus järjestetään yhteistyössä TJS-opintokeskuksen kanssa. Kouluttajana Matti Järvinen. Koulutuspäivien sisältö on kaikilla kurssipaikoilla sama.

STTK:n seminaari henkilöstön edustajille

• 30.10.2018, Finnkino Tennispalatsi, Helsinki
Seminaarin teemoja ovat työsuojelu ja työhyvinvointi.

Ohjeita Kirkon alat ry:n kursseille
ILMOITTAUTUMINEN
Koulutuksiin pääset ilmoittautumaan liiton nettisivujen
kautta. Kurssitarjonnan ja ilmoittautumislinkit löydät
kohdasta Luottamusmiesten sivut sekä nettisivujen etusivulla olevasta kalenterista. Kursseilla majoitutaan kahden
hengen huoneissa. Omavastuuosan maksamalla voi myös
useimmissa kurssipaikoissa majoittua yhden hengen huoneessa. Omavastuun suuruus vaihtelee paikkakohtaisesti.
KUSTANNUSTEN KORVAUKSET
Luottamusmieskoulutukset ovat työnantajapuolen hyväksymää, palkallista koulutusta luottamusmiehille. Kirkon
alat maksaa kursseille hyväksyttyjen kurssimaksut ja matkakorvaukset. Kurssilaisille matkasta aiheutuneet kulut
maksetaan edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan.
Mikäli matkustaja on valinnut muun matkustustavan,
korvaus suoritetaan edullisimman julkisen kulkuneuvon
mukaan, Jos julkista yhteyttä ei ole ja oman auton käyttö
on välttämätöntä, korvataan matkakulut liiton oman matkustussäännön mukaan. Taksin käyttö korvataan ainoastaan siinä tapauksessa, jos muuta kulkuyhteyttä ei ole.

Matkakulut korvataan jälkikäteen matkalaskua vastaan,
jonka kurssilaiset saavat kurssipäivänä. VR:n kaukojunilla
matkustavien on mahdollista tilata liput ennakkoon Kirkon alojen kautta, ota aina junalla matkustaessasi yhteyttä
järjestöasiantuntija Paula Antelliin, joka antaa ohjeet
lippujen tilaamiseen.
PERUUTUS
Osallistuminen voidaan peruuttaa kuluitta 10 päivää ennen kurssin alkua. Jos osallistuminen perutaan 5 päivän
sisällä ennen kurssia, peritään kurssimaksusta 50% ja jos
kurssilainen jää perumatta pois kurssilta peritään koko
kurssimaksu, ellei kurssilaisella ole esittää lääkärintodistusta tai todistusta voittamattomasta esteestä. Peruutuksen sekä kaikki koulutukseen liittyvät kysymykset voi
osoittaa järjestöasiantuntija Paula Antellille, paula.antell@
kirkonalat.fi tai 0400 157 992.
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Kirkon alojen väkeä voit tavata tänä vuonna
ainakin seuraavissa tapahtumissa:
• Allianssi-risteily, 11.-12.4.2018, Silja Europa
• Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät
(Kirkon lastenohjaajat ry), 20.-21.9.2018, Seinäjoki
• Maata näkyvissä -festarit 16.-18.11.2018, Turku
• Kirkon työelämäohjelma Kirteko:n verkostotapaamiset:
11.10.2018, Helsinki
9.10.2018, Tampere
30.10.2018, Kuopio
Nähdään tapahtumissa!
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Hoitotahdolla toiveet tietoon
pahimman varalle

L

ain mukaan jokaiselta hoitoa saavalta henkilöltä on saatava suostumus hänelle annettavaan hoitoon. Aina potilas ei kuitenkaan
pysty käyttämään tätä itsemääräämisoikeuttaan ja
kommunikoimaan hoitohenkilökunnan kanssa.
Tällaisen tilanteen varalta, jossa henkilö ei ole
enää kykenevä antamaan omaa hoitoaan koskevaa
suostumusta esimerkiksi onnettomuuden, vakavan
sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi, on mahdollista etukäteen tehdä hoitotahto.
Hoitotahdon tekeminen edellyttää, että
henkilö ymmärtää hoitotahdon sisällön ja merkityksen, mutta laki ei suoraan edellytä muotomääräystä sen antamiselle. Hoitotahto tulisi kuitenkin
antaa tavalla, että se on myöhemmin luotettavasti
todennettavissa. Kirjallinen hoitotahto, joka liitetään potilasasiakirjoihin tai potilaan kanssa käydyn
keskustelun kirjaaminen potilasasiakirjoihin niin,
että potilas voi sen itse varmentaa, ovat hyväksyttyjä tapoja hoitotahdon antamiselle. Hoitotahtoa
on noudatettava henkilön mahdollisten läheisten
vastakkaisista mielipiteistä huolimatta. Käytännössä
on havaittu, että hoitotahdon toteutumisessa on
ollut toivomisen varaa. Mikäli hoitotahto tehdään

edunvalvontavaltuutuksen yhteydessä, sovelletaan
tuolloin myös hoitotahtoon edunvalvontavaltakirjan muotomääräyksiä. Olisi suositeltavaa, että
henkilö voisi etukäteen keskustella hoitotahdon
sisällöstä henkilön kanssa, jonka haluaa valtuuttaa hoitamaan myös henkilökohtaisia asioitaan
taloudellisten asioidensa lisäksi. Tämä varmistaisi
paremmin, että hoitotahdon mahdollinen myöhempi tulkinta vastaisi valtuuttajan tahtoa.
Hoitotahdossa voidaan antaa myös omaa
hoivaa koskevia toiveita tilanteessa, jossa henkilö
ei enää itse kykene ilmaisemaan tahtoaan. Hoivatahtoon voidaan kirjata tekijänsä elämänarvoja ja
toiveita muun muassa hoitopaikasta, ravinnosta
ja vakaumuksesta. Edunvalvojalla on velvollisuus
mahdollisuuksien mukaan huomioida myös kirjallisen hoitotahdon toivomukset, tai hänet voidaan
vapauttaa tehtävästään.
Johanna Tolppanen
asianajaja, varatuomari
Eversheds Asianajotoimisto
www.eversheds.fi
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Päiväni
Kirkonpalvelijana
Tästä alkaa Kirkon töissä –lehden Mukana
työmaalla –juttusarja, jossa seurataan Kirkon
alojen jäsenyhdistysten työtä yhden päivän
ajan ja tutustutaan eri ammattien toimenkuviin. Sarjan käynnistää Kirkonpalvelijat ry.

Kirkkonummi sijaitsee läntisellä Uudellamaalla ja
asukkaita siellä on n. 39 000. Kunta on kaksikielinen
ja suomenkielisten asukkaiden osuus on 76% asukkaista, ruotsinkielisiä on noin 16,9 % ja muunkielisiä
7,1%. Kirkkonummen seurakuntayhtymän muodostavat
suomen- ja ruotsinkieliset seurakunnat. Suomenkielisen seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 21 496 ja ruotsinkielisen 5126. Suomenkielisessä
seurakunnassa työntekijöitä on 80-85. Kirkonpalveluskuntaa edustavia työntekijöitä on 15 ja ammattien
kirjo on jäsenyhdistykselle tyypillinen: on seurakuntamestareita ja siivoojia, sekä emäntä, ylivahtimestari,
hautausmaanhoitaja, seurakuntapuutarhuri ja kiinteistötyöntekijä. Vakituisen henkilöstön lisäksi on tietysti
myös kausityöntekijöitä.

Pyhän Mikaelin kirkko
Kuva: Sari Mörsky

T

alven toistaiseksi kylmimpänä pakkasaamuna nousen tuttuun tapaan junaan kohti työmaata. Hieron silmistäni viimeisiä unihiekan rippeitä, sillä herätys on ollut hieman normaalia
aikaisemmin. Tänään en suuntakaan Itä-Pasilan
betoniviidakkoon, vaan hyppään U-junaan kohti
Kirkkonummea. Kirkkonummen asemalla minua
odottaa Sari Mörsky, Kirkkonummen seurakuntayhtymän seurakuntamestari, joka on luvannut ottaa
minut seuraamaan omaa työpäiväänsä.
Aurinkoinen Sari ottaa minut kyytiin juna-asemalta ja suuntaamme kohti Kirkkonummen
seurakuntataloa, josta Sari aloittaa työpäivänsä. Sari
on työskennellyt nykyisellä työpaikallaan vuodesta 2010, ensin tuntityöntekijänä ja vuodesta 2011
vakinaisena seurakuntamestarina. Työnsä ohessa
Sari opiskeli suntion ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena ja valmistui Seurakuntaopistolta
Järvenpäästä vuonna 2013. Suntion ammattitutkinto on monille toinen tai jopa kolmas ammatti ja
valtaosa opiskelijoista on aikuisopiskelijoita. Niin
myös Sarille, joka työskenteli aikaisemmin emäntänä. Hän on myös Kirkon alojen luottamusmies ja
on ollut tässä toimessa pian kaksi kautta.
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Päivystystä ja valmistelua

V

iikonpäivistä päiväkseni Kirkkonummella
valikoitui tiistai, jolloin seurakuntamestarin päivään kuuluu paljon päivystämistä
ja valmistelua. Tänään Sari on aamuvuorossa, ja
aloitamme työpäivän kello 7:30. Seurakuntamestarit
työskentelevät kolmen viikon jaksoissa kahdessa
vuorossa, jotka sijoittuvat 7:30-21:30 välille. Jakson
aikana on yleensä yksi viikonloppuvapaa.
Seurakuntatalolle saapuessamme tapaan Sarin
lähiesimiehen, ylivahtimestari Juha Tarvaisen, joka
toivottaa minut lämpimästi tervetulleeksi. Sari
aloittaa työpäivän katsomalla päivän kalenterin
tietokoneelta ja tarkistamalla, missä tiloissa käydään vielä varmistamassa, että kaikki on kunnossa
päivän tilaisuuksia varten. Samalla kuulen, että
seurakuntamestarin työ on myös entistä enemmän
näyttöpäätetyötä: erilaisia ohjelmia, joiden käyttö
täytyy hallita, on jopa kaksitoista tilastointiohjelmista hautakarttaohjelmiin. Sarin mukana on myös
suntio-opiskelija, joka suorittaa työssäoppimisjaksoaan Kirkkonummella.

Kirkonpalvelijat ry on Kirkon alojen jäsenyhdistyksistä vanhin ja suurin. Jäsenistöön kuuluu
muun muassa suntioita, emäntiä, vahtimestareita, seurakuntamestareita, siivoojia,
hautausmaanhoitajia, kiinteistötyöntekijöitä ja seurakuntapuutarhureita.
Yhdistyksen perustamisvuosi: 1934
Jäsenmäärä: n. 1800
Tulevien vuosien keskeisimmät tavoitteet: seurakuntatalouksien kiristyessä olla ainoassa
oikeasti kirkon työntekijöiden asiaa ajavassa liitossa vaikuttamassa, että kaikkien kirkon työntekijöiden keskinäinen yhteys säilyy ja yhteisiä asioita hoidetaan
Tärkeimmät tapahtumat: jokavuotiset opinto- ja koulutuspäivät, tänä vuonna Tampereella,
vuonna 2019 Rovaniemellä
Puheenjohtajan terveiset jäsenille: 'Vauhdilla mennään kohti valoa ja pääsiäistä'

Sisäilmaongelmat työyhteisön
murheena

K
Juha Tarvainen työpisteensä äärellä

Pyhän Mikaelin kirkossa on hauska yksityiskohta: keskellä
kirkkoa on pienikeittiö, jossa voi valmistaa vaikka kirkkokahvi

Kirkkonummen kirkon alttari on valoisa ja avara

äymme tarkistamassa, että tilat eläkeläisten
Iltarusko-kerhoa ovat valmiina. Toisessa
tilassa kokoontuu samana päivänä kansalaisopiston englannin kielen kurssi. Käytävällä törmäämme siivooja Maarit Hiltuseen. Maarit kiiruhtaa siivoamaan kokkikerholaisten tiloja eläkeläisten
ryhmiä varten. Siivoojat kiertävät seurakunnan
eri tiloja siivoten päivän mittaan kaikki kohteet.
Kirkkonummen suomalaisella seurakunnassa on
kolme kirkkoa, seurakuntakoti, siunauskappeli ja
leirikeskus sekä merikappeli. Leirikeskuksessa ja
merikappelissa työskentelee kuitenkin oma henkilökuntansa.
Tilojen tarkastuksen jälkeen siirrymme
aamukahville Sarin työkavereiden kanssa. Aamukahville seuraamme liittyvät Juhan lisäksi emäntä
Minna Mörsky, joka on sattumalta myös Sarin miehen serkku, sekä Juhaa tapaamaan tullut hautausmaan kausityönjohtaja Susan Törn. Minna tarkistaa
aamulla päivän tilaukset ja valmistelee ruokailut ja
päivien kahvitukset. Emäntä tarvitsee työssään rautaisia hermoja ja paineensietokykyä, sillä välillä tilanteet ja tilaukset voivat muuttua yllättäenkin. Juha
ja Minna kertovat tilaisuudesta, johon oli ilmoitettu
45 osallistujaa ja osallistujiakin tulikin 80. Tästä ja
muistakin yllätyksistä on rautaisella ammattitaidolla aina tähän saakka selvitty.
Aamukahvipöydässä puhutaan usein viikonlopun työtapahtumista ja käydään yhdessä läpi alkavaa viikkoa. Tänään puhututtaa myös seurakuntatalon pahat sisäilmaongelmat. Sisäilmaongelmat
ovat aiheuttaneet ongelmia useille työntekijöille ja
nyt remontti seurakuntatalolle on luvassa, mutta
aikataulusta ei ole vielä tarkkaa tietoa. Myös Sarin
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Kohtaamisia ja läsnäoloa
surun keskellä

A
Emäntä - Minna on valmistanut herkullisen lounaan

töitä on jouduttu järjestelemään niin, että seurakuntatalolla ei tulisi oltua pitkiä aikoja sisäilmaongelmien tuomien terveyshaittojen vuoksi.
Aamun ohjelmaan kuuluu myös postin
hakeminen. Normaalisti talviaikaan seurakuntamestareita työllistää myös lumityöt, joihin saattaa
aamuisin mennä parikin tuntia, mutta toistaiseksi
Etelä-Suomen vähäluminen talvi on helpottanut
aamuja tältä osin.
Postin hakemisen jälkeen siirrymme Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkkoon, joka on
1400-luvulla rakennettu upea keskiaikainen kirkko.
Siellä onkin jo hommissa Sarin kollega Juha Vähäuski. Juha hoitaa hetken tilastointia ja sen jälkeen
Sari ja Juha ryhtyvät laskemaan kolehtia. Kolehtia ei saa laskea yksin ja laskemisen jälkeen rahat
laitetaan sinetöityihin turvapusseihin ja viedään
yösäilöön, josta ne lähetetään pankkiin.
Arkipäiviin sisältyy erilaisia tehtäviä, esimerkiksi perjantaisin haetaan alttarikukat kirkolle. Tarkoituksenamme oli myös vaihtaa palaneet
lamput seurakuntakeskukselle, mutta lamput olivat
päässeet varastosta loppumaan, joten tämä homma
siirtyi seuraavalle päivälle.

Sari vie kolehtirahoja yösäilöön

20 | Kirkon töissä | 1/2018

ina välillä Sarin päivystyspuhelin soi.
Minnan valmistaman herkullisen lounaan jälkeen tulee puhelu, jonka jälkeen
Sarin pitää jälleen kiiruhtaa kirkolle: siellä odottaa
omainen, joka on tulossa tuomaan uurnaa säilytykseen ennen uurnanlaskua. Pian tulee myös toinen
puhelu, jossa omaiset varaavat aikaa muistotilaisuuden tilojen katsomista varten ja se saadaankin
sovittua jo samalle päivälle. Näissä kohtaamisissa
annan ammattilaisen hoitaa hommansa, sillä sureva
omainen ei usein kaipaa herkkään tilanteeseen
ylimääräisiä silmäpareja. Tätä seurakuntamestarin
työ myös paljon sisältää: ihmisten kohtaamista elämän ainutkertaisten ilojen ja surujen keskellä. Työ
vaatii tunneälyä ja sopeutumiskykyä, sillä pyyntöjä
esimerkiksi muistotilaisuuksiin liittyen voi tulla
varsin nopeallakin aikataululla, kuten tänään sain
huomata.
Koska ”työharjoittelupäiväni” on tiistai, ei
päivään sisälly toimituksia, jotka ajoittuvat useimmiten viikonloppuihin. Valmistelemme kuitenkin
seuraavaa arkkuhautausta ja samalla Sari kertoo
minulle kirkolla arkkuhautauksen kulusta. Valmistelut arkkuhautaukseen tehdään jo edellisenä
tai sitä edeltävänä päivänä. Seurakuntamestari käy
tarkistamassa reitin hautapaikalle sekä hautapaikan siisteyden. Siunauspäivänä seurakuntamestari
siirtää arkun hissillä ylös ruumishuoneelta ja antaa
ohjeet arkun kantajille. Joskus, jos vainajan omaisista ei löydy kantajia riittävästi, voi myös seurakuntamestari päätyä arkun kantajaksi. Kirkossa täytyy huolehtia, että virret on merkitty virsitauluun,
kukkatelineet ovat arkun vieressä ja kantoliinat
arkun alla ja kynttilät palamassa sekä siunaushiekka-astia löytyy arkun vierestä. Seurakuntamestarit
myös avustavat omaisia virsikirjojen ja ohjelmien
jakamisessa ja saattavatpa kertoa kaukaa tulleille
omaisille sanasen kirkon historiasta. Seurakuntamestarit tulevat yleensä ruumisauton mukana
hautausmaalle ja nostavat kuvun pois haudalta ja
ohjaavat vielä arkun kantajia. Tämän jälkeen kumarretaan omaisille ja siirrytään takaisin kirkkoon
siistimään tilaisuuden jäljet. Ihan herkimmille
seurakuntamestarin työ ei kyllä sovi, sillä kuolema
on työpäivässä siunauspäivinä voimakkaasti läsnä.

Juha Tanska asettaa virsikirjat järjestykseen

Tuleva arkkuhautaus on jo pitkälle valmisteltu

Käymme myös Rajakummun hautausmaalla, joka yksi seurakunnan neljästä hautausmaasta.
Rajakummun hautausmaan huoltorakennuksella
tapaamme myös kirkonpalveluskuntaa: kiinteistötyöntekijä Anders Nyqvistin, hautausmaanhoitaja
Micke Olinin ja kausityöntekijä Peter Staalin. Miehet
eivät tällä kertaa ehdi juttelemaan, sillä he suuntaavat hoitamaan kiireisiä huoltotöitä Veikkolan
seurakuntakodille, mutta onneksi paikalla on myös
siivooja Kiira Mahlavuori, joka ehtii vaihtaa sanasen
omasta työpäivästään. Kiira aloittaa työpäivänsä jo
seitsemältä ja käy päivän aikana siivoamassa eri
tiloja kirkosta diakoniatoimistoon. Työ sijoittuu
pääasiassa arkipäiviin, mutta ajoittain hommia on
myös viikonloppuisin.

Kun kysyn Sarilta, mikä tämän työssä on
parasta, hän kertoo juuri työn vaihtelevuuden sekä
hyvän työyhteisön olevan työn suola. Monipuolisuutta lisää myös työn liikkuvuus. Päivän mittaan
olemme liikkuneet Kirkkonummen kirkon ja
seurakuntatalon välillä ja päivän päätteeksi siirrymme Masalan kirkolle. Masalan kirkko luo hauskan
kontrastin Sarin toiseen työpisteeseen nähden:
arkkitehti Erkki Pitkäsen suunnittelema rakennus
on tämän vuosituhannen ensimmäinen uusi suomalainen kirkko. Modernissa kirkossa on monipuolisesti kerhotiloja ja sen yhteydessä on myös
Masalan diakoniatoimisto. Keskustan eri kohteiden
ja Masalan lisäksi Sari saattaa työpäivän aikana
käydä Veikkolan seurakuntakodilla tai Haapajärven
kirkolla Pohjois-Kirkkonummella parinkymmenen
kilometrin päässä Kirkkonummen keskustasta.
Usein Sarin työpäivä saattaakin päättyä juuri Masalan kirkolle, jossa pidetään paljon kokouksia, kuten
esimerkiksi luottamusmiesten tai yhteistyötoimikunnan palaverit.
Masalassa käynnin jälkeen Sari vie minut
asemalle odottamaan junaa Pasilaan, jonne menen
vielä hetkeksi jatkamaan omaa työpäivääni. Vilkaisen kädessäni olevaa askelmittariani, joka näyttää
liki 9 000 askelta, joka on kyllä huomattavasti
enemmän kuin omana tyypillisenä toimistopäivänä.
Kävellä siis seurakuntamestarit todella saavat, kuten
Juhakin kuvauksessaan totesi. Opettavainen ja
hienoja kohtaamisia täynnä oleva päivä on takana,
kiitos Sari ja koko Kirkkonummen porukka!

Monipuolisuus ja hyvä
työyhteisö työn suolana
Sain Sarilta tämän lähiesimiehen kirjoittaman kuvauksen seurakuntamestarin työstä, jossa
Juha kuvailee työtä näin:

"

Seurakuntamestari tekee töitä sisällä
ja ulkona, päivällä ja illalla, arkena ja pyhinä
sekä viikonloppuisin, maassa ja katolla, kirkossa, vessassa, ruumishuoneella, keittiössä,
varastoissa, kellareissa, tikapuilla ja portaissa,
pankkisaleissa, seurakuntasaleissa, postisaleissa, ihmisten kesken ja yksinään, puhelimella ja puhumalla, suomeksi ja ruotsiksi,
vasaralla, lumilapiolla, harjalla, postimaksukoneella, tietokoneella, astianpesukoneella,
autolla ja pyörällä, kävellen, juosten ja hiipien,
istuen ja miettien, kävellen ja miettien, hiipien
ja miettien, miettien.

Teksti: Paula Antell
Kuvat: Chanthy Nybergh
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Lakimies vastaa
Kysymys: Kuinka menettelen, kun
työnantaja on ilmoittanut, että kaikki
sunnuntaikorvaukset annetaan jatkossa
vapaana. Työnantajan ilmoituksen taustalla
on seurakunnan heikko taloustilanne sekä
työnantajan käsitys, että työn rasitus pysyy
näin vapaita pitämällä kohtuullisena.
Käytännössä kuitenkin tapahtuu niin, että
työaikakorvaukset luvataan vapaana, mutta
sitten ei löydy sopivaa ajankohtaa pitää
vapaata, ja vapaita kertyy aina vain lisää
odottamaan sopivaa ajankohtaa.

Tämä kysymys kuvaa hyvin yleistä
ongelmaa. Työaikakorvaukset luvataan vapaana, mutta sitten ei löydykään sopivaa ajankohtaan vapaan
pitämiseen. Erityisesti tämä ongelma
on havaittavissa pienissä seurakunnissa, joissa saattaa olla kullakin
työmuodolla vain yksi viranhaltija
taikka työntekijä eikä siis sijaista ole
saatavissa ilman järjestelyjä.
Aloitetaan vastauksen pohtiminen sopimusmääräyksistä. Asiasta
on selvä sopimusmääräys, jossa
määritellään, milloin työaikakorvaus annetaan rahana ja milloin
taas vapaana. Sopimusmääräyksen,
KirVESTES 162 §:n mukaan viranhaltijalle/työntekijälle työaikakorvaukset annetaan ensisijaisesti rahana.
Mikäli työnantaja haluaa suorittaa
korvaukset vapaana, viranhaltijan/
työntekijän kanssa voidaan sopia
työaikakorvauksen antamisesta
vapaana.
Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan rahana maksettava
korvaus on ensisijainen vaihtoehto.
Viranhaltijan/työntekijän ei tarvitse erikseen ilmoittaa haluavansa
työaikakorvaukset rahana vaan tämä
on oletuslähtökohta. Tämä sopimusmääräys on ollut voimassa vuoden
2015 alusta, jolloin aloitettiin vieläkin käynnissä oleva työaikakokeilu.
Osassa seurakuntia toimitaan vielä
vanhojen säännösten mukaan. Näiden säännösten lähtökohtana oli se,
että viranhaltijalle maksettiin korvaukset ensisijaisesti vapaana ja työntekijöille rahana. Kokeilumääräysten
yhteydessä siirryttiin yhtenevään
käytäntöön viranhaltijoiden sekä
työntekijöiden osalta. Työaikakor-

vausten maksamisen tarkoituksena
on päästä siihen, että kaikki työaika
voidaan käyttää työtehtäviin ja
tällöin mahdollisten sijaisten määrä
putoaa. Kun sijaisia ei käytetä, syntyy taloudellista säästöä tätä kautta
ja saadaan rahaa työaikakorvausten
maksamiseen.
Milloin työaikakorvaukset maksetaan ja mahdollisesti sovitut
työaikavapaat pidetään? Tähänkin
tilanteeseen on otettu kantaa virkaja työehtosopimuksen määräyksissä.
KirVESTES 166 §:ssä on säännelty
rajat, joiden puitteissa rahat on maksettava ja vapaat on annettava. Rahakorvaus on maksettava ja vapaa-aikakorvaus annettava viimeistään
työaikajakson päättymistä seuraavan
kalenterikuukauden aikana. Tähän
pääsääntöön on lisäksi poikkeus,
jonka mukaan vapaa-aikakorvaus
voidaan kuitenkin antaa viimeistään
kuuden seuraavan kalenterikuukauden aikana, kun asiasta on sovittu
viranhaltijan/työntekijän kanssa.
Kun tässä työaikakorvausten kokonaisuudessa on jätetty paljon asioita
nimenomaan viranhaltijan/työntekijän harkintaan, niin kuinka asiaan
kannattaa sitten suhtautua tosielämässä. Yleisesti voidaan todeta, että
työaikakorvaukset kannattaa yleensä
ottaa rahana. Näin kaikki työaika
jää työtehtävien tekemiseen. Toki
viranhaltija/työntekijä harkitsee,
mikä juuri hänelle on hyvä ratkaisu.
Sellaisessa tapauksessa, että työ ja
työaikakorvaukset vapaana muodostavat hyvän kokonaisuuden, niin
tällöin kannattaa harkita työaikakorvausten ottamista vapaana, mikäli
näin tehtävä pysyy kokoaikaisena.

Anna-Maria Numminen
Lakimies
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TYÖTTÖMYYSKASSA

AKTIIVIMALLISTA

Supertk, ma−pe 9.00 −13.00, 09 27279377
Faksi 09 278 6531
https://nettikassa.supertk.fi
Lisätietoja www.supertk.fi

Aktiivimalli astui voimaan vuoden 2018 alusta
Työttömyysturvalain aktiivimallia koskeva muutos
astui voimaan vuoden alusta. Aktiivimallissa työttömyyskassa seuraa hakijan aktiivisuutta 65 päivän tarkastelujaksoilla. Jos riittävää aktiivisuutta ei
voida todeta päiväraha pienenee 4,65 prosenttia.

● Jos kuulut ryhmään, jonka aktiiviedellytyksen
ei tarvitse täyttyä, varmista, että kassalla on tieto
tilanteestasi. Eli jos toimit omais- tai
perhehoitajana, lähetä sopimus kassalle.
● Jos saat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta, lähetä päätös kassalle.

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos työtön 65
maksupäivän aikana

● Jos Kelan sairauspäivärahaa enimmäisajan
saaneen työttömyyspäivärahan saajan työkyvyttömyyseläkehakemus hylätään, hän tulee aktiivisuusseurannan piiriin. Onkin tärkeää, että lähetät
eläkepäätöksen kassalle, vaikka eläkehakemuksesi
olisi hylätty. Myös lisäpäivillä olevien aktiivisuusedellytysten tulee täyttyä, muutoin päiväraha
pienenee.

on työssä vähintään 18 tuntia
ansaitsee yritystoiminnassa yhteensä
vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon
vaaditusta kuukausiansiosta (2018: 241 euroa)
on yhteensä viisi päivää työllistymistä
edistävässä palvelussa tai
viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen
järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa tai
viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia
tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan
työttömyysetuutta
Aktiiviedellytyksen ei tarvitse täyttyä,
jos työnhakija
on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja
odottaa päätöstä
työskentelee omais- tai perhehoitajana
saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta
tai, jos kokonaan lomautetun tai lyhennetylle työviikolle lomautetun lomautus kestää alle
65 maksupäivää

Työttömyyskassoissa yleisesti ja myös Kelassa, joka
tarkastelee työttömien aktiivisuutta omien asiakkaidensa osalta, arvellaan, että aktiivimalli aiheuttaa viivettä etuuksien maksatuksessa.
Super työttömyyskassanjohtaja Stefan Högnabba
ei usko aktiivimallin mukanaan tuoman lisätyön
heikentävän kassan palvelua. ”Olemme hyvissä
ajoin aloittaneet valmistautumisen. Tietotekniikan
osalta yhteistyökumppanin kanssa on jo viime
vuoden puolella aloitettu tiivis yhteistyö. Henkilökunnan määrää suhteutetaan työmäärään ja
työtehtäviä tullaan uudelleenorganisoimaan tarvittaessa. Tosin aktiivimallin kassalle tuoma lisätyö
on suuri. Se tulee koskemaan noin 1200 etuuden
saajaa. Kassalle on kuitenkin tärkeää, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme hyvin, joten, jos
matkan varrella ilmaantuu uusia asioita, reagoimme niihin aktiivisin ottein”, lupaa kassanjohtaja
Högnabba.

Sirkka Rytinki
Etuusvastaava
SuPer-työttömyyskassa
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Virkistystä työpäivään
– on taukojumpan aika!
Omasta kehosta huolehtiminen auttaa jaksamaan työssä paremmin
ja pieni taukojumppa virkistää työpäivän aikana sekä kroppaa että
mieltä. Tältä palstalta löydät jatkossa taukojumppavinkit. Nämä
vinkit ovat lehden teeman mukaisesti suunniteltu erityisesti kirkonpalveluskuntaa ajatellen, mutta niistä on varmasti iloa ihan kaikissa
ammateissa työskenteleville. Rohkeasti kokeilemaan!

Fyysisessä työssä kehosta huolehtiminen on
tärkeää. Työpäivän aikaiset taukojumpat ennaltaehkäisevät lihaskireyksiä, lisäävät liikkuvuutta
ja edesauttavat kehosi palautumista. Alla olevia
liikkeitä voit tehdä yksittäin tai sarjana työpäivän
aikana tai kotona.
Liikkeitä olisi hyvä tehdä jokaisen työpäivän
aikana. Liikkuvuuden parantamiseksi liikeitä tulisi
tehdä 2-3 kertaa viikossa. Tärkeintä on muistaa,
että kaikenlainen venyttely on hyväksi keholle ja
pienilläkin asioilla on merkitystä.

Asetu seisomaan selkä seinää vasten,
jalat hieman hartioita leveämmässä asennossa.
Varpaat osoittavat kello 11:sta ja kello 13:sta.
Laskeudu selkä seinää vasten kyykkyyn, jalkojen
ei tarvitse olla seinässä kiinni. Mene niin syvälle
kuin luonnollisesti pääset (takapuoli maksimissaan n. 15 cm päässä lattiasta). Aloita lyhyillä n.20
sekunnin pätkillä ja pidennä aikaa omien tuntemustesi mukaan aina muutamaan minuuttiin
asti. Liikkeen voi tehdä myös ilman seinää, jolloin
kantapäiden alle voi tarvittaessa laittaa korokkeet
esim. kirjat.
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Tiina Petrell

1 Liike: Syväkyykky: nilkkojen, polvien, lantion ja
alaselän liikkuvuuden parantaminen/palauttaminen

3. Liike: Yläselän pyöristys: yläselän
liikkuvuuden parantaminen
Seiso jalat hartioiden levyisessä haarassa.
Ota käsillä polvien takaa kiinni ja pyöristä yläselkä. Kuvittele jokin esine lapaluiden päälle, jota
yrität työntää ylöspäin pyöristämällä yläselkää
kevyesti. Pidä asento 15 – 30 s. voit toistaa venytyksen muutamaan kertaan.

Johanna Luttinen

Jumppaohjeet:
Johanna Luttinen &
Tiina Petrell

2. Liike: Rintalihaksen venytys: Rintakehän ja
olkapäiden liikkuvuuden parantaminen
Asetu seisomaan kylki seinää kohti, vie käsi
suorana taakse kohti yläviistoa ja anna rintalihaksen venyä. Muuttamalla käden kulmaa seinällä
saat venytyksen tuntumaan eri kohdissa rintalihasta. Voit tehostaa liikettä kääntämällä vartaloa poispäin seinästä. Muista tehdä molemmat
puolet, n. 15 - 30 s. / puoli, voit toistaa venytyksen
muutaman kerran.
4. Maahan kurotus: Alaselän liikkuvuus ja rentoutus.
Seiso jalat hartioiden levyisessä
haara-asennossa. Kurota käsillä kohti
lattiaa niin että alaselkä pyöristyy.
Pidä selkä rentona ja liikuttele ylävartaloa keskeltä oikealle ja vasemmalle

puolelle. Halutessasi voit myös pysäyttää liikkeen hetkeksi ja antaa kehon
venyä. Tee liikettä n. minuutti, toista
muutaman kerran.

Tiina Petrell on fysioterapian opiskelija Arcada Yrkehögskolanissa.
Johanna Luttinen on Urheiluopistojen sertifioima personal trainer,
joka pyörittää Helsingissä omaa Liiku, leiki ja loista -yritystä, joka
tuottaa muun muassa pienryhmä- ja perheliikuntatunteja.
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Kirkon aloille kuuluu myös paljon opiskelijoita eri aloilta ja on aika päästää myös heidät
ääneen. Vuoden ensimmäisen opiskelijakolumnin kirjoittaja on ortodoksisen teologian
opiskelija Artturi Hirvonen, joka kertoo oman
alansa opinnoista.

O

rtodoksisen teologian opiskelu on kilvoittelua. Se on kokonaisvaltaista, akateemisen
ja hengellisen teologian opiskelua ja sen
mukaan elämistä. Itse opiskelen sitä kahdeksatta
vuotta, sillä koen alan sellaisena, joka vaatii kypsyyttä ja kypsymistä. Ainakin, jos kokee kutsumusta
kirkon töihin. Yliopisto tosin toivoo opiskelijoiden
valmistuvan ripeästi, mieluiten viidessä vuodessa.
Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella
on teologian osasto, jossa on läntisen ja ortodoksisen teologian koulutusohjelmat. Ortodoksista
teologiaa voi opiskella (A) Kirkon ja kulttuurin,
(B) Opetusalan sekä (D) Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdoissa, joista saa pätevyyden papin,
uskonnonopettajan tai kanttorin tehtäviin. Tutkijan
uraa unohtamatta.
Itse siis opiskelen A-linjalla, jota myös hieman
vanhahtavasti ja harhaanjohtavasti toisinaan kutsutaan pappislinjaksi, vaikka kaikki eivät päädy ortodoksisen kirkon papin töihin. A-linjalla opiskelee
myös naisia, joista ei voi tulla pappeja. Hyvä puoli
kuitenkin on se, että kirkon piirissä on monenlaisia
töitä kenelle tahansa. Teologia voi olla myös hyvä
harrastus.
Yliopisto-opintoihin kuuluu käytännön
liturgiset harjoitukset ortodoksisella seminaarilla,
joka jatkaa vuonna 1918 Sortavalassa perustetun
Suomen ortodoksisen pappisseminaarin perinnettä. Liturgisissa harjoituksissa opiskelijat tutustuvat
syvällisesti ortodoksisiin jumalanpalveluksiin. Jumalanpalveluksissa aina kukin opiskelija vuorollaan
toimii lukijana, kanttorina ja ponomarina eli alttariavustajana. Näistä lukijan tehtävä on sellainen, jota
kaikki opiskelijat voivat toteuttaa sukupuoleen ja
suuntautumisvaihtoehtoon katsomatta. Vaikka käytännön liturgiset harjoitukset painottuvat opintojen
kolmen ensimmäisen vuoden ajalle, itse nautin
henkilökohtaisesti seminaarin kirkon intiimeistä
jumalanpalveluksista niin, että käyn niissä vaikka
olen jo suorittanut kaikki käytännön harjoitukset.
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Kaikkein tunnelmallisimmillaan palvelukset ovat
keväisin pääsiäistä edeltävän suuren paaston aikana.
Seminaariyhteisössä paaston keskiviikkoiltapäivien
ennenpyhitettyjen lahjain liturgiaa edeltävä n. 6-8
tunnin täyspaasto on todellista kilvoitusta, etenkin
silloin kun verensokeri alkaa olla jo matalalla ja
jokaisen vastaantulijan naama ärsyttää. Silloin tuntuu erityisen hyvältä päästä kirkkoon rukoilemaan.
Kaikki yhdessä.

V

iime vuosina on ainejärjestö Pistiksen ja
seminaarin johdolla panostettu uusien
opiskelijoiden rekrytointiin. On tehty oman
työryhmän sekä yliopiston “oman, uuden, brändin”
mukaisia esitteitä ja videoita. Joidenkin opiskelijoiden mielestä opiskelijarekrytointi on epäeettistä,
koska siinä ei korosteta ammatinvalintaan liittyviä
haasteita, jotka itse asiassa kuuluvat opiskelijan
omaan henkiseen kasvuun opintojensa aikana.
Kaikista ei tule pappeja, se on ihan totta. Ei kaikki
kirkkomusiikin opiskelijatkaan välttämättä ryhdy
kanttoreiksi. Uskonnonopettajien ammattikunnan
tulevaisuudesta puhumattakaan… Papeista ja kanttoreista tulee joka tapauksessa huutava pula Suomen
ortodoksisessa kirkossa lähivuosina ja siksi tarvitaan
lisää uusia opiskelijoita kasvamaan kirkon työhön.
Mitä sitten vaaditaan ortodoksiselta papilta?
Teologian maisterin tutkinnon lisäksi tulisi olla ns.
kanonisessa iässä. Kirkon kanonisessa järjestyksessä
papiksi vihittävän iäksi on asetettu kolmekymmentä vuotta. Nuorempiakin on toki vihitty papiksi,
kunhan “muut kanoniset vaatimukset” täyttyvät:
Tulevan papin on oltava naimisissa, ortodoksinaisen kanssa. Siinäpä haastetta kerrakseen nuorille
miehille!
Artturi Hirvonen
Ortodoksisen teologian opiskelija,
Itä-Suomen yliopisto

Testaa, olisiko
sinusta
luottamusmieheksi

Luottamusmiesvaalit tulevat – olisitko sinä valmis lähtemään
työpaikkasi luottamusmieheksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle?
Luottamusmiesvaalit järjestetään kaikilla sopimusaloilla 3.9.-30.11.2018 välisenä aikana.
Uudet luottamusmiehet valitaan sekä evankelis-luterilaisiin ja ortodoksisiin seurakuntiin että
kristillisiin järjestöihin. Luottamusmieskausi on kolmivuotinen ja nyt valittavat luottamusmiehet
toimivat tehtävässään 1.1.2019-31.12.2021 välisen ajan.
Kyllä

Ei

Olen kiinnostunut työyhteisöni asioista
Jos vastasit näihin
kysymyksiin kyllä,
voit hyvin olla
etsimämme
luottamusmies!

Olen kiinnostunut siitä, miten työ/virkaehdot määräytyvät
Tykkään kouluttautua ja tutustua sitä kautta uusiin ihmisiin
Nautin luottamusta työkavereitteni joukossa

Luottamusmiehet koulutetaan tehtävään ja pääset tutustumaan ja verkostoitumaan luottamusmieskollegoiden
kanssa ympäri Suomen. Koulutuksia järjestetään koko luottamusmieskauden läpi ajankohtaisista teemoista.
Luottamusmiehillämme on myös Facebookissa vertaistukiryhmä, jossa keskustelu on aktiivista. Luottamusmiehille
maksetaan tehtävästä myös korvaus.
Kirkon alojen luottamusmies voidaan valita evankelis-luterilaiseen seurakuntaan, jos työpaikalla on vähintään viisi
Kirkon alojen jäsentä. Jos jäseniä on 35 tai enemmän, voidaan valita kaksi luottamusmiestä ja jos jäseniä on 65 tai
enemmän, voidaan valita kolme luottamusmiestä. Jos jäseniä on alle viisi, voidaan myös valita pääsopijajärjestöjen
yhteinen luottamusmies.
Kristillisten järjestöjen osalta vähimmäismäärää jäsenissä ei ole. Järjestöjen osalta voidaan myös valita AKI-liittojen
ja Kirkon alojen yhteinen luottamusmies. Ortodoksisen kirkon luottamusmiehet valitaan hiippakunnittain (Helsinki,
Karjala ja Oulu) ja ortodoksiseen kirkkohallitukseen ja Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan valitaan myös omat
luottamusmiehet. Tarkemmat ohjeet luottamusmiesvaalien järjestämisestä annetaan Kirkon töissä -lehden numerossa 2/2018 sekä Kirkon alojen nettisivuilla. Pysy kuulolla vaaleista ja lähde mukaan edustamaan työyhteisöäsi!
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JÄSENEDUT
Opintoraha

Kirkon alat ry myöntää stipendejä jäsenilleen kirkollisen ammattitutkinnon suorittamiseen, alan jatko-opintoihin tai opintomatkoihin sosiaalisin
tai taloudellisin perustein. Opintorahan suuruus on 50−200 euroa.
Hakulomake www.kirkonalat.fi/lomakkeet.

LASTEN KESÄ RY

Lasten kesä järjestää leiritoimintaa koulujen toiminta-aikojen ulkopuolella. Jäsenemme saavat leiritukea, jolloin leirien hinta on heille aina 80
euroa/lapsi. Tuettuja leirejä myönnetään niin pitkään, kun vuosittaista
leiritukea on jäljellä.
Lisätietoja www.kirkonalat.fi/jasenille/jasenedut

Lomaedut

Ota 1. askel hyvinvointiisi
Liiton kautta voit hakea PHT ry:n kuluvan vuoden 1. askel -hyvinvointijaksolle.
Lisätietoja myös netistä PHT ry:n www.pht.fi.
Tuetut lomat
Solaris-lomat ry järjestää Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamia tuettuja lomia. Lomat myönnetään
sosiaalisin, terveydellisin tai taloudellisin perustein. Tarkemmat ohjeet ja hakulomake www.solaris-lomat.fi.
Hakemukset on palautettava 2 kk ennen loman alkua.
Lisätietoja ja hakulomakkeita saa myös s-postilla solaris@solaris-lomat.fi tai soittamalla 0600 418 200 klo 9−12.

elu
Jäsenpalv

12 530
puh. 0207 9

Jäsenmaksulla saat siis
kaikkea tätä ja paljon muuta!
▶
▶
▶
▶
▶

Jäsenmaksu on 1,3 % veronalaisesta tulosta.
Se sisältää työttömyyskassamaksun.
Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.
Kaikki jäsenedut löytyvät www.kirkonalat.fi
Lisätietoja jäsenpalvelustamme
puh. 0207 912 530.
▶ Jäsenyystodistuksia viisumia varten saa
Turvasta puh. 010 195 110.
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Haikon kartano

Majoitusetu

▶
▶

alk. 90 € / 2hh Kylpylähotellissa (165,-)
alk. 190 € / 2hh Kartanohotellissa (288,-)
Majoitushinta sisältää kahdelle kartanoaamiaisen, sisäänpääsyn kylpylään
sekä kuntosalille, ilmaisen pysäköinnin ja maksuttoman internet-yhteyden.
Kartanossa majoittuville lisäksi Butler service ja kuohuviiniä aamiaisella.
Sopimushintaisia huoneita on rajoitetusti hotellin saatavuuden mukaan.
Hinnat ovat tarkoitettu vapaa-ajan majoitukseen ja maksettavaksi
henkilökohtaisella maksukortilla tai käteisellä. Edut eivät koske juhlapyhiä,
kokouspaketteja tai työhön liittyvää matkustusta eikä niistä kirjoiteta lahjakortteja.
Varaukset
Majoitusedun saat vain varaamalla netistä www.haikko.fi
-> etusivulla varaa huone ja syötä tarjouskoodi, koodin saat
numerosta 02 07 912 530 tai kirkonalat@kirkonalat.fi:stä.

Kylpyläetu

▶
▶

Majoituksen yhteydessä 1 yksilöhoito/hlö -20%
Kaikki kuntotestit 2 henkilöä yhden hinnalla
Varaukset
Hoitovaraukset suositellaan tekemään hyvissä ajoin ennakkoon joko
puh. 0600 130 90 (0,81 €/min) tai sähköpostitse hoitovaraamo@haikko.fi, mainitse koodi ”VS ETU” varauksen yhteydessä alennuksen saadaksesi.

Edunvalvonta, Kirkon virka- ja työehtosopimus ja sitä koskeva neuvonta,
luottamusmies- ja neuvottelujärjestelmä

Kirkon alat ry neuvottelee jäsentensä puolesta virka- ja työehtosopimukset ev.lut. kirkon, ort.
kirkon ja kristillisten järjestöjen sopimusaloilla.
Kirkon alat ry:n luottamusmiehet työpaikoilla (n. 300) auttavat Sinua työelämän ongelmissa ja
neuvottelevat sopimusten paikallisesta soveltamisesta. Ainoastaan jäsenillä on mahdollisuus käyttää
neuvottelujärjestelmää, jonka avulla paikallisesti riitautukseen päättyneet erimielisyydet sopimusten
soveltamisesta voidaan viedä edelleen keskusjärjestötasolle ratkaistavaksi. Ellet ole jäsen, joudut
viemään itse asiasi käräjäoikeuteen.
Kirkon alat ry:n toimistossa Sinua palvelevat lakimiehet, joille voit myös soittaa ja kysyä neuvoa.

Koulutustilaisuudet, aluetoimikuntien tapahtumat ja matkat

Liitto järjestää eri puolilla maata työelämäkoulutusta jäsenilleen. Tilaisuuksista tarkemmin Kirkon töissä -lehden koulutussivuilla ja netissä www.kirkonalat.fi/koulutus. Koulutukset ovat ilmaisia jäsenille ja liitto maksaa matkat julkisten
kulkuneuvojen taksojen mukaan.
Kirkon alat ry:llä on 21 aluetoimikuntaa, jotka järjestävät alueellaan monenlaisia koulutus- ja virkistystapahtumia ja
opintomatkoja. Yhdistykset tiedottavat tilaisuuksistaan omilla sivuillaan netissä ja Kirkon töissä -lehdessä.

Lehti, netti, palvelussuhdeoppaat, kalenteri

Liiton Kirkon töissä -lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Ajankohtaiset asiat netistä www.kirkonalat.fi. Kirkon alat ry julkaisee ”Kirkon töissä” - sarjan palvelussuhdeoppaita, jotka postitetaan kaikille jäsenille ja kalenteri ainoastaan halukkaille.

Matkustajavakuutus

Jäsenmaksuun sisältyy kaikkialla maailmassa voimassa oleva matkustajavakuutus.
Vakuutus on todennettavissa voimassa olevalla jäsenkortista. Etu lakkaa sen vuoden
lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta. Tarkemmat tiedot Turva puh. 010 195 110.

䰀椀椀琀琀漀 㘀
䬀椀爀欀漀渀 愀氀愀琀 爀礀
䄀猀攀洀愀洀椀攀栀攀渀欀愀琀甀 ㈀Ⰰ 㔀㈀ 䠀攀氀猀椀渀欀椀
瀀甀栀攀氀椀渀 ㈀ 㜀 㤀㈀ 㔀㌀
眀眀眀⸀欀椀爀欀漀渀愀氀愀琀⸀⸀
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一椀洀椀
匀礀渀琀礀洀愀椀欀愀
䨀猀攀渀渀甀洀攀爀漀
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Ansiosidonnainen työttömyysturva

Kirkon alat ry:n varsinaisena jäsenenä olet vakuuttanut itsesi Super työttömyyskassassa. Kassa
maksaa jäsenilleen työttömyysetuutta ja vuorottelukorvausta laissa määritellyin edellytyksin.
Puhelinpalvelu 09 2727 9377 tai 09 2727 9399 ma-pe klo 9.00-13.00
Käyntiosoite: Kellosilta 3, Itä-Pasila, Helsinki
Super työttömyyskassa on siirtynyt Nettikassa palveluun, kaikki sähköinen liikenne ohjataan
tapahtumaan Nettikassan välityksellä https://nettikassa.supertk.fi.

Maksuton puhelinneuvonta – apua yksityiselämän oikeusasioihin

Kirkon alat ry:n jäsenillä on jäsenetuna oikeus saada Eversheds
Asianajotoimiston lakimiehiltä neuvontaa puhelimitse yksityiselämäänsä liittyvissä oikeudellisissa asioissa.
Sinun tulee kirjautua Kirkonalojen kotisivuille, jotta näet
Everheds Asianajotoimiston palvelun numerot.
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JÄSENEDUT
LAIVARISTEILYEDUT
VIKING LINE

Viking Line tarjoaa risteilymatkoja erikoishintaan Kirkon
alojen jäsenille. Edut on tarkoitettu jäsenten vapaa-ajan
matkoille ajalla 1.1.–31.12.2018.
http://www.vikingline.fi/extranet-startpage/vapaa-ajan-matkat/
Vapaa-ajan matkoja varattaessa ilmoitetaan tuotetunnus.
Asiakasnumeroa ei tarvitse ilmoittaa.

Vapaa-ajan risteilyt
Etu on jopa 10 % päivän hinnasta. Varaukseen myöhemmin tehtävät muutokset saattavat vaikuttaa myös aiemmin
varattujen palvelujen hintaan.

▶ Helsinki-Tukholma -risteily, tuotetunnus FKKRY
▶ Helsinki-Tallinna Päiväristeily, tuotetunnus FKKRYP
▶ Turku-Tukholma -vuorokauden risteily, tuotetunnus
FKKRY
Voit myös käyttää kausittain voimassa olevia arvokuponkitarjouksia, etu kaudesta riippuen jopa 50 % päivän
hinnasta, tuotetunnus FPKRY

ECKERÖ LINE

Eckerö Line myöntää Kirkon alojen jäsenille RISTEILYT JA REITTIMATKAT RYHMILLE (vähintään 10
hlöä) jopa 15 % ryhmäalennuksen. Mainitse varausta
tehdessäsi asiakastunnus Kirkon alat ry U-3115. Varaukset puhelimitse Eckerö Linen ryhmämyyntipalvelusta. Alennuksia ei voida myöntää jälkikäteen eikä niitä
voi yhdistää muihin alennuksiin tai tuotepaketteihin.
Alennuksen edellytyksenä on voimassa oleva jäsenkortti,
joka on varauduttava esittämään pyydettäessä lippujen
lunastuksen yhteydessä.
Ryhmävaraukset/tiedustelut: 09 2288540,
ryhmat@eckeroline.fi - ryhmät
www.eckeroline.fi/sttk - Yksittäisten jäsenten alennukset

HOLIDAY CLUB RESORTS

▶

Holiday Club Saimaa hotelli, villas ja
loma-asunnot
▶
Holiday Club Tampereen Kylpylä, hotelli ja
loma-asunnot
▶
Holiday Club Katinkulta, hotelli, villas ja
Vapaa-ajan reittimatkat
loma-asunnot
Etu on Helsinki-Maarianhamina-Tukholma-reitillä jopa
▶
Holiday Club Kuusamon Tropiikki, hotelli, villas
20 %, Helsinki-Tallinna-reitillä henkilölipuista jopa 15 %,
ja loma-asunnot
autosta jopa 20 %,
Turku-Maarianhamina-Tukholma-reitillä hyteistä jopa
▶
Holiday Club Salla, hotelli ja loma-asunnot
10 % ja autosta jopa 20 %.
▶
Holiday Club Saariselkä, hotelli ja loma-asunnot
Alennus myönnetään henkilölipun, auton ja hytin hinnas▶
Holiday Club Caribia hotelli ja villas
ta. Lopullinen hinta määräytyy lähtöpäivän ja -ajan,
Loma-asuntokohteet: Airisto, Rönnes, Ähtäri, Hannunkivarausajankohdan ja ajoneuvon koon mukaan.
vi, Punka-harju, Pyhä, Ruka, Pyhäniemi, Tahko, Himos,
Muut palvelut normaalin hinnaston mukaan.
Levi, Ellivuori
Tuotetunnus FVRES
Kirkon alojen jäsenistö saa vähintään 15 % alenVoit myös käyttää kausittain voimassa olevia arvokuponnuksen Holiday Clubin loma-asuntojen ja vähintään
kitarjouksia, etu kaudesta ja reitistä riippuen jopa 50 %
15 % kylpylähotellien päivän hinnoista. (sis. majoitus ja
päivän hinnasta, tuotetunnus FPREIT
aamiaiset).
Holiday Club tulee tarjoamaan Kirkon alojen jäsenistölle
Jäsenetujen
myös kampanja tarjouksia joissa alennus voi olla
Online www.vikingline.fi
loma-asuntojen vuokrahinnoista jopa 40 %.
s-posti booking@vikingline.com
Loma-asunnot
tai Myyntipalvelustamme, puh. 0600 41577
Loma-asuntojen vuokraan sisältyy loppusiivous ja liina(2,01 €/vastattu puhelu + pvm/mpm).
vaatteiden vaihto kunkin kohteen vaihtopäivänä kerran
viikossa.
Kylpylähotellit
TALLINKSILJA
Kylpylämajoitukseen sisältyy aamiainen.
TallinkSilja myöntää 20 prosentin alennuksen Tallinkin ja Vuokrauksen tekeminen
Silja Linen normaalihintaisista risteily- ja reittimatkoista.
Hotellivaraukset tehdään Holiday Club Online -varausAlennus koskee henkilö- ja hyttipaikkoja, matkustajaliiken- järjestelmän kautta. Voit pyytää koodin toimistosihteerilteen ajoneuvoja sekä laivojen kokoustilaa.
tämme numerolla 0207 912 530.
Varauskoodin saat numerosta 0207 912 530.
Loma-asuntovaraukset tehdään soittamalla Holiday
Clubin asiakaspalvelunumeroon puh. 030 68 600,
ma–pe 8–18, la 10–15.
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JÄSENYYS
JÄSENEKSI LIITTYMINEN

EROILMOITUS

Kirkon alat ry:hyn liitytään oman alan jäsenyhdistysten
kautta. Jäseneksi voi liittyä Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa, Suomen ortodoksisessa kirkkokunnassa sekä kristillisissä järjestöissä ja yhteisöissä työskentelevät viranhaltijat
ja työntekijät sekä muut kirkon alan ammateissa olevat.
Liittymislomakkeen löydät www.kirkonalat.fi:stä tai pyydä
liiton toimistosta, puh. 0207 912 530, tai oman työpaikan
luottamusmieheltä. Mikäli työnantaja perii jäsenmaksua
suoraan palkasta, täytetään myös lomakkeen alareunassa
oleva valtakirja. Jäsenmaksu v. 2018 on 1,3 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta. Jos maksat itse, toimita jäsenilmoituslomake liiton toimistoon ilman valtakirjan täyttämistä.
Liitto lähettää viitteelliset jäsenmaksutilisiirrot, kun lomake
on käsitelty. Jäsenyys alkaa päivästä, jolloin hakemus saapuu
liiton toimistoon. Jäsenmaksu maksetaan liittymispäivästä
lähtien. Takautuvasti ei voi liittyä. Jäsenhakemuksen toimittaminen liittoon on jäsenen vastuulla. Postita siis lomake
mahdollisimman pian!

Jäsenyydestä eroamisen on aina tapahduttava kirjallisesti.
Eroilmoituslomakkeita saa liiton toimistosta, netistä tai sen
voi tehdä vapaamuotoisena. Ilmoituksesta tulee näkyä, että
jäsen eroaa sekä liiton että työttömyyskassan jäsenyydestä,
henkilön nimi, henkilötunnus, eropäivä ja eron syy. Ilmoita
erosta myös palkanlaskijalle.

LIITON TAI TYÖTTÖMYYSKASSAN VAIHTO
Jäsenen siirtyessä toisesta liitosta ja työttömyyskassasta
Kirkon alojen ja sen työttömyyskassan jäseneksi tulee ilmoitus tehdä 30 päivän sisällä, jotta työttömyysturva jatkuu
keskeytyksettä.

JÄSENEN MUUTOSILMOITUKSET JA
ILMOITUS PALKATTOMASTA AJASTA
Jos jäsen vaihtaa jäsenyhdistystä tai työnantajaa, on jäsenen
itse ilmoitettava muutoksesta jäsenrekisteriin. Voidaksemme
palvella jäseniämme parhaalla mahdollisella tavalla, ilmoita
ajan tasalla olevat tiedot työnantajasta, virkavapaasta, osoitteenmuutoksesta ja muista jäsenyyteen ja jäsenmaksuun
vaikuttavista seikoista. Muutosilmoitus on tehtävä myös
silloin, kun jäsen maksaa jäsenmaksun itse. Palkattomilta
kausilta täytetään ilmoituslomake jäsenyyden säilyttämiseksi,
jolloin jäsenmaksua ei peritä. Palkattomuuden syynä voi
olla mm. opiskelu, perhevapaa, hoitovapaa, asevelvollisuus,
sairausloma tai työttömyys ilman oikeutta ansiosidonnaiseen
päivärahaan.
Mikäli jäsen on virkavapaan ajan toisen työnantajan palveluksessa, maksetaan jäsenmaksu normaalisti.
Ilmoita liittoon myös mahdollisesta uudesta sähköpostiosoitteestasi.

JÄSENMAKSUTILI
• IBAN FI59 1555 3000 110735
Jäsenmaksujen maksamisessa oikean viitenumeron käyttö on välttämätöntä! Ota tarvittaessa
yhteyttä jäsenpalveluun p. 0207 912 530. SWIFT:
NDEAFIHH (ulkomailla maksaessasi käytä tämä
swift tunnusta)

OPISKELIJAJÄSENYYS
Liittoon on mahdollista liittyä jo opiskeluaikana opiskelijajäseneksi. Liitto ei peri opiskelijajäseniltä jäsenmaksua.
Työsuhteen alkamisesta ilmoitetaan aina jäsenilmoituslomakkeella, samoin kuin sen päättymisestä. Jäsenedut koskevat kokonaisuudessaan myös opiskelijajäseniä opintorahaa
lukuun ottamatta

ELÄKELÄISJÄSENYYS
Eläkkeelle jäävällä liiton jäsenellä on mahdollisuus jatkaa jäsenyyttään eläkeläisjäsenenä. Mikäli jäsenyyttä ei halua jatkaa,
on liittoon tehtävä kirjallinen eroilmoitus. Eläkeläisjäsenmaksu
on 40 e vuodessa. Sitä ei peritä sinä vuonna kun siirtyy eläkeläisjäseneksi, mikäli ay-jäsenmaksuja on kertynyt sinä vuonna
vähintään 40 e. Liiton jäsenedut koskevat kokonaisuudessaan
myös eläkeläisjäseniä (HUOM! Matkavakuutus päättyy sen
vuoden lopussa, kun jäsen täyttää 68-vuotta. Yli 68-vuotiaat
voivat tiedustella lisäturvaa: Turva, puh. 010 195 110).

JÄSENMAKSUT 2018

▶ Varsinaiset jäsenet 1,3 % ennakonpidätyksen alaisesta
tulosta
▶ Yksilölliset yhteistoimintajäsenet 70 e/vuosi
▶ Lähetetyt työntekijät 50 e/vuosi
▶ Eläkeläiset 40 e/vuosi
▶ Opiskelijajäsenet eivät maksa jäsenmaksua

JÄSENMAKSUN VOIT VÄHENTÄÄ
VEROTUKSESSA, TARKISTA VEROEHDOTUS JA
PALKKAERITTELY
Kirkon alat ilmoittaa automaattisesti ajalla 1.1.−31.12.
suoritetut jäsenmaksut verottajalle.
Tarkista, että tieto näkyy vuosittain keväällä saapuvassa
esitäytetyssä veroilmoituksessa.
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JÄSENYHDISTYKSET JA
ALUETOIMIKUNNAT
ILMOITTAVAT

Helsingin alueen porukalle ilta Mustasaaressa 22.5.

Kirkon Lapsityönohjaajat ry:n vuosikokous 14.4.2018

Helsingin aluetoiminnan porukoille ollaan järjestämässä iltaa tiistaina 22.5.2018 kello 17–20 Mustasaaren toimintakeskuksessa, Seurasaarenselällä.

Kirkon Lapsityönohjaajat ry:n sääntömääräinen
vuosikokous pidetään lauantaina 14.4.2018 klo 11
Lahdessa kaupunginteatterissa, os Kirkkokatu 14
Lahti

Tule nauttimaan keväisestä illasta mukavassa
seurassa!
Liiton lakimies Pekka Pietinen kertoo meille sopimusneuvottelujen uusimmista tuulista. Tarjolla
on myös syötävää. Aluetoiminta tarjoaa koko illan
lauttamatkoineen ilmaiseksi. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta maaliskuussa sähköposteihin lähetettävästä jäsenkirjeestämme.
Toivotamme tässä samalla myös hyvää pääsiäisen
aikaa kaikille.
Helsingin aluetoimikunta

Tallinnan matka Lahden alueen porukoille 21.-22.4.2018
Ohjelma:
21.4.2018
Klo 7.30 lähtö Lahdesta, Marolankadun turistipysäkki
Klo 12.30 Tallinkin M/S Megastar saapuu
Tallinnaan, omatoiminen siirtyminen hotelliin
(Tallink Express Hotel).
22.4.2018
Klo 13.30 Tallinkin M/S Megastar lähtee Tallinnasta
Klo 15.30 saapuminen Helsinkiin
Matkan hinta 50 €/Lahden alueen jäsenille. Ei-jäseniä otetaan mukaan, jos paikkoja riittää, heille hinta
107 €.
Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, laivamatkat
kansipaikoin, majoitus kahden hengen huoneessa
(yhden hengen huoneesta lisämaksu 40 €),
aamiainen hotellissa.
Sitova ilmoittautuminen su 4.3.2018 mennessä,
tiina.rouvinen@evl.fi. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä nimesi, syntymäaikasi, huonekaveritoiveesi,
yhteystietosi (puhelinnumero/sähköpostiosoite).
Maksuohjeet lähetetään erikseen. Matkalle mukaan
passi tai kuvallinen henkilökortti.
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Sääntömääräiset asiat ja sääntömuutoksia. Ilmoittautuminen vuosikokoukseen alkaa klo 10.45.
Vuosikokouksen jälkeen klo 13-16 teatteri-esitys
Täällä Pohjantähden alla. Ilmoittautuminen vuosikokoukseen ja teatteriin 12.3.2018 mennessä
Eija Viitaselle (eija.viitanen@evl.fi)

KTH:laiset virkistäytyvät toukokuussa 25.–27.5.2018.
Kirkon Toimihenkilöt ry:n jäsenet pääsevät virkistäytymään kylpylähotelli Holiday Club Katinkultaan
Vuokattiin 25.–27.5.2018. Varaathan jo perjantaillekin vapaata matkustamista varten. Keskitymme tällä
kertaa hyvinvointiin liikunnan ja kylpyläpalveluiden
avulla. Paula Aaltonen liitosta on myös vieraanamme lauantaina. Yhdistys tukee kustannuksissa tuntuvasti. Avecinkin saa ottaa mukaan, mutta hänelle
hinta on korkeampi.
Kirkon Toimihenkilöt ry:n vuosikokous pidetään
lauantaina 26.5.2018 kello 13 hotelli Katinkullan
kokoustiloissa Vuokatissa. Yhdistys tarjoaa osallistujille kahvia ja pientä purtavaa. Tule ideoimaan
toimintaamme!
Tarkemmat tiedot niin matkasta kuin kokouksestakin saat seuraavassa jäsenkirjeessämme helmi-maaliskuun taitteessa.
Keväisin terveisin
Kirkon Toimihenkilöt ry:n hallitus

Etelä-Savon jäsenille virkistystä Kylpylään Rantasalmen Järvisydämeen 5.-6.5.2018
Virkistysmatka Hotel&Spa Resort Järvisydämeen,
Porosalmentie 313, 58900 Rantasalmi la-su 5.-6.5.2018.
Ohjelmassa tervetulokahvit, majoittuminen rinnehuviloihin, kylpylävisiitti, ruokailu ravintola
Piikatytössä, jonka jälkeen iltaa voi jatkaa karaokessa tai rinnehuvilan yhteisissä tiloissa kuulumisia
vaihdellen. Sunnuntaina aamiainen ja kotiin lähtö.
Hinta 35 euroa/henkilö sisältäen kaiken muun paitsi kyydit, jotka perinteisesti järjestetään kimppakyydein. Seijalle voisi ilmoittautumisen yhteydessä kertoa onko vailla kyytiä vai voisiko kenties tarjota kyydin muillekin. Ilmoittautuminen ke 4.4. mennessä seija.puustinen@evl.fi tai 050 491 4891
mieluiten teksti- tai whatsapp-viestillä.
Paikkoja saatiin varattua hyvin mutta kuitenkin rajallisesti, joten ole nopea!

Toimistohenkilöstön Teemapäivät 27.09.2018
Toimistohenkilöiden teemapäivät: "Seurakunnan työtä digitalisoidaan – miten käy henkilökohtaisen palvelun?" Kirkon toimistotyöntekijöiden kohtaamispaikka, jossa niin isojen kuin pientenkin seurakuntien
työntekijät tapaavat toisiaan, saavat uusia ajatuksia työhönsä ja kuulevat missä mennään.
Aika: 27.-28.9.2018 Paikka: Tampere-talo, Tampere
Tavoitteet: Osallistuja tuntee työn ajankohtaisia teemoja sekä uusia työtapoja ja näkökulmia.
Sisältö: Prosessien ja työtapojen kehittäminen vertaisoppimisen kautta.
Tarkempi ohjelma helmi-maaliskuun aikana. Seuraa kito.fi tai Agricolan sivua (https://www.seurakuntaopisto.
fi/koulutukset/seurakunnan-tyota-digitalisoidaan-miten-kay-henkilokohtaisen-palvelun/)
Kenelle: Virastojen, keskusrekisterien, talouden, hallinnon ja kiinteistöpuolen työntekijät
Osallistumismaksu: 230 €. Osallistumismaksu sisältää ohjelmassa mainitut ateriat. Majoitus ei sisälly hintaan,
vaan osallistuja vastaa itse majoituksestaan. Huonekiintiö on varattu sekä Original Sokos Hotel Villasta että
Solo Sokos Hotel Torni Tampereesta tunnuksella Toimistohenkilöiden teemapäivät.
Varaukset ja hintatiedustelut: Villa 26.7.2018 ja Torni 30.8.2018 mennessä Sokos Hotels Myyntipalvelu,
p. 020 1234 600 tai sokos.hotels@sok.fi Ilmoittautuminen: Sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta
Ilmoittautuminen päättyy: 27.08.2018 16:00
Järjestäjät: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto ja Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry.
Koulutus järjestetään yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen kanssa. Tiedustelut – sisältö: Sami Lahtiluoma,
sami.lahtiluoma@kirkkopalvelut.fi Tiedustelut – käytännön järjestelyt: Irene Antikainen, irene.antikainen@
seurakuntaopisto.fi Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere Original Sokos Hotel Villa, Sumeliuksenkatu
14, Tampere Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, 33100 Tampere
Kirkon toimistohenkilöstö KiTo ry:n vuosikokous 27.09.2018
Yhdistyksen vuosikokous
Vuosikokous 2018 pidetään Tampereella Teemapäivien yhteydessä. Lisätietoja myöhemmin kito.fi.
Ilmoittautumiset Tuijalle, tuija.niemi-nikkola@evl.fi.
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Keski-Pohjanmaan aluetoimikunnanjäsenille

DiaNa tiedottaa

Alueellinen luottamusmiestapaaminen
Kannuksessa 4.4.2018 ja syyskuussa
(paikka ja ajankohta päätetään huhtikuussa).
Lisätietoja ritva.parkka@evl.fi

Diakonian ja nuorisotyön ammattilaiset DiaNa ry
siirtyy jatkossa täysin sähköiseen tiedottamiseen.
Huolehdithan siis, että sähköpostiosoitteesi on ajan
tasalla liiton jäsenrekisterissä? Voit ilmoittaa muuttuneet tiedot toimistosihteeri Galina Voloshinalle
osoitteeseen galina.voloshina@kirkonalat.fi.

Opiskelijailta Ylivieskassa alkuvuodesta.
Lisätietoja heidi.mustikkamaa@centria.fi
Kevätruokailu toukokuussa 2018 Kokkolassa

Pysytään kuulolla!

Jouluruokailu 2018 Lounatuuli, Ylivieska
Tule rohkeasti mukaan ja verkostoidu!

Muistathan jäsenhankintakampanjan!
Jos et ole tyytyväinen, kerro se meille, jos olet tyytyväinen, kerro se muille!
Jos työkaverisi ei ole vielä Kirkon alojen jäsen, suosittele liiton jäsenyyttä hänelle ja saatte molemmat
30 euron S-ryhmän lahjakortin! Kun hankit jäseneksi työkaverin, jonka työsuhde kestää vähintään
6 kuukautta, saatte molemmat lahjakortin, joka käy kaikkiin S-ryhmän kauppoihin ympäri Suomen.
Jäseneksi liittyvä kirjoittaa jatkossa suosittelijan nimen suoraan jäsenhakemukseen, joten jäsenhankkijan
ei tarvitse enää jatkossa täyttää erikseen omaa kaavaketta.
Jäseneksi liittyvä saa muun muassa seuraavat tärkeät edut:
•
•
•
•
•
•
•

Edunvalvontaa ja neuvontaa: liittomme asiantuntijoiden neuvottelemat työehtosopimukset sekä
kaksi omaa lakimiestä toimistolla, jotka ovat työ- ja virkaehtosopimustemme parhaita asiantuntijoita
ja tarvittaessa puhelinsoiton päässä
Apua yksityiselämän oikeusasioissa asianajotoimisto Evershedsin kautta
Matkavakuutus Turvasta sekä itselle että mukana matkustaville alle 15-vuotiaille lapsille
Helpotusta lapsiperheen arkeen: Lasten kesän leirit 80 euroa/leiri
Paikallista apua työpaikalla: laaja koulutettujen luottamusmiesten verkosto
Turvaa työttömyyden varalle: kun liityt liittoon, liityt samalla myös SuPer-työttömyyskassan jäseneksi
Lukuisia erilaisia alennuksia muun muassa Viking Linen ja TallinkSiljan risteilyistä ja HolidayClubin
majoituspalveluista

Yksin ei tarvitse jaksaa – Kirkon alat ry
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EHTOOLLISEN VIETTOON

Teräksinen ehtoolliskalusto
Kalkki kaatonokalla
Pateeni ø 14 cm
Viinikannu

375,00
62,00

0,35 l, kannessa risti

147,00

0,65 l, kannessa risti

157,00

1,00 l, kannessa risti

177,00

Leipärasia

ø 7,5 cm, kannessa risti
ø 13,0 cm, kannessa risti

78,00
81,00

Stolan kuviointi vaihtuu värin mukaan:
valkoinen: kristusmonogrammi
vihreä: vihkiristi
violetti: orjantappura
punainen: kyyhky

Stola

Kuviointi voidaan myös tehdä tilauksesta
asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Kotimaiset, laadukkaat ja käsintehdyt stolat valmistetaan kunkin tilaajan tarpeen mukaan. Saatavilla kaikki liturgiset värit ja
useita eri kuvavaihtoehtoja sekä käsin- että konekirjontana.
Saatavilla kahdella eri kankaalla: Eläväpintainen Luciakangas, 53 % polyesteri, 31 % puuvilla, 16 % viskoosi ja
Solemnis, eläväpintainen 80 %, villa 20 % polyamidi.
1-PUOLEINEN
155,00
2-PUOLEINEN
245,00

VERKKOKAUPPA: www.sacrum.fi

Alk.

15500

Bursa Salomo

Kaunis, eläväpintainen Lucia-kangas.
Saatavana kaikissa liturgisissa väreissä.
Bursan kuviointi vaihtuu värin mukaan.
Laadukasta suomalaista käsityötä.
175,00

17500

Korporaali
alk. 29,00

Palla
alk. 48,00

MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI

AVOINNA: 1/2018
ma–pe 9–17,
la 10–15
| Kirkon
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Tunnista kirkollinen ammatti –kilpailu saa jatkoa.
Tunnista kuvan ammatti ja lähetä vastauksesi otsikolla
"Tunnista ammatti" osoitteeseen
chanthy.nybergh@kirkonalat.fi.
Arvomme oikein vastanneiden kesken yllätyspaketin
ja 3 muistitikkua. Kilpailuaika on 15.3.2018 saakka.
Onnea kisaan! Voittajien nimet julkaistaan
Kirkon töissä –lehden seuraavassa numerossa.
Edellisen numeron oikea vastaus oli ortodoksisen kirkon pappi.
Muistitikut voittivat:
Terhi Kiuru
Niko Laakso
Laura Jokinen

Luvassa on extra palkinto. Tunnistatko
kuvassa olevat esineet?

Lisäksi arvoimme kaikkien vastanneiden kesken yllätyspaketin ja tämän sai
Hannu Ylitalo. Onnea kaikille voittajile!

Vuoden 2017 jäsenhankintakilpailun voittajat

Juhlavuotemme kunniaksi järjestimme jäsenhankintakilpailun, jossa pääpalkintona oli
260 euron S-ryhmän lahjakortti. Lisäksi sijoille 2.-5. luvattiin palkinnoksi 60 euron S-ryhmän
lahjakortti. Tarkistuslaskennat on nyt suoritettu, voittaja ja toinen sija erottuivat selvästi, mutta
sijoille 3.-5. nousi jopa viisi jäsenhankkijaa, joten päätimme palkita heidät kaikki. Voitot menivät
seuraaville henkilöille:
1. Petteri Arasalo
2. Mauri Heiskanen
3. Mira Kähkönen, Marko Lahikainen, Arto Michelsson, Kaisa Nurmela ja
Sanna Ormiskangas
Tavallinen jäsenhankintakampanjamme jatkuu taas tänäkin vuonna, eli 30 euron S-ryhmän lahjakortti on tarjolla
kaikille uuden jäsenen hankkijoille (uudella jäsenellä vähintään 6 kk:n työsuhde) sekä myös uusille jäsenille.
Lämpimät kiitokset kaikille kilpailuun osallistuneille, yhdessä olemme enemmän!
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SVENSK RESUMÉ
Översättning Cajsa Rudbacka-Lax

Kyrkans förhandlingar fortsätter
De nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtalen upphörde att gälla den 31 januari 2018. Situationen på arbetsplatserna förändras inte fast avtalet har
gått ut. Man fortsätter att följa kyrkans tjänste- och
arbetskollektivavtal på grund av dess efterverkan.
Efterverkan betyder att man fortsätter att följa kollektivavtalen tills de nya avtalen är klara, eller tills
någon förhandlingspart meddelar att den inte längre
förhandlar.
För den evangelisk-lutherska kyrkans del har
inget nytt förhandlingsresultat nåtts tills vidare, men
förhandlingarna mellan Kyrkans arbetsmarknadsverk
samt Kyrkosektorn och de andra arbetstagarförbunden är fortsatt intensiva.
För ortodoxa kyrkans del fortsätter också förhandlingarna mellan PALTA och Kyrkosektorn.
Kyrkosektorns styrelse har godkänt de kristliga
organisationernas förhandlingsresultat, som nåddes
29.1.2018 av Arbetsgivarna för servicebranscherna
PALTA rf, Kyrkosektorn och Kyrkans akademiker
AKI.

Kyrkosektorns meddelande om
manifestationen 2.2.2018
Styrelsen för Tjänstemannacentralorganisationen STTK, där Kyrkosektorn rf är medlemsförbund, beslöt tidigare att STTK inte deltar i den
politiska manifestationen, eftersom den offentliga
sektorns avtalsförhandlingar fortfarande pågick
(pågår), och man ville inte blanda ihop två saker.
STTK:s linje är att varje förbund beslutar självständigt om eventuella åtgärder från den egna organisationens sida.
Kyrkosektorn rf:s styrelse fastställde på sitt
möte som riktlinje att Kyrkosektorn inte deltar
i manifestationen mot aktivmodellen fredagen
2.2.2018.
Förbundets medlemmar hade rätt att delta i
manifestationen enligt eget beslut, på egen tid och
på eget ansvar.

Kyrkosektorn konstaterar emellertid att aktivmodellen i all sin komplexitet är orättvis framför
allt mot dem som befinner sig i den svagaste ställningen i arbetslivet. I sin nuvarande form innebär
aktivmodellen att utkomstskyddet för arbetslösa
skärs ner utan att den arbetslösa har möjlighet att
själv påverka sin sysselsättning.
I stället för nedskärningar i utkomstskyddet
för arbetslösa måste mer resurser styras till arbetskraftstjänsterna, så att arbetslösa har möjlighet att
få ändamålsenlig service. Urvalet av tjänster som
påvisar aktivitet måste också breddas. Aktivmodellen måste omfatta även andra sysselsättningsfrämjande tjänster är de som arbetskraftsmyndigheterna
ordnar, till exempel frivilligarbete och närståendevård.

Resultatet av de kristliga organisationernas kollektivavtalsförhandlingar
På avtalsområdet för kristliga organisationer
nåddes ett förhandlingsresultat 29.1.2018. Enligt
det höjs de anställdas löner med 1,6 % av lönesumman såväl 2018 som 2019. Löneuppgörelsen motsvarar det kollektivavtal som Teknologiindustrin och
Industrifacket slöt i höstas, alltså den s.k. allmänna
linjen på arbetsmarknaden.
Inom de kristliga organisationerna kommer
man överens om lönehöjningar i första hand lokalt
med hänsyn till situationen och omständigheterna
på arbetsplatsen. Parter är arbetsgivarens företrädare samt Kyrkosektorns och Kyrkans Akademikers
förtroendemän hos respektive organisation. Om
inga förtroendemän har valts, är hela personalen
gemensamt part i det lokala avtalet. I en lokal
löneuppgörelse ska man avtala om sättet att genomföra lönejusteringar, tidpunkten för dem och deras
storlek. Lönehöjningarna 2018 ska avtalas senast
15.3.2018.
Om man inte lyckas avtala om lönehöjningarna lokalt, höjs lönerna med en allmän höjning
på 1,1 % procent från och med 1.4.2018. Dessutom
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beslutar arbetstagaren hur en lokal pott på 0,5 %
ska riktas till lönehöjningar i enlighet med sin egen
lönepolicy. På motsvarande sätt genomförs även
1.4.2019 en allmän förhöjning på 0,9 % medan arbetsgivaren beslutar hur en lokal pott på 0,7 % ska
inriktas på ett sätt som främjar stimulans, rättvisa
och produktivitetsutveckling på arbetsplatsen. Även
förtroendemännens arvoden justeras på motsvarande sätt.
Förhandlingsresultatet omfattar även vissa
textändringar, av vilka de viktigaste är att det ska bli
smidigare att avtala om sättet och beloppet när det
gäller ersättning för beredskap samt vissa preciseringar och rättelser i kollektivavtalet om arbete
utomlands. Till kollektivavtalet fogades dessutom
vissa bestämmelser som tidigare har ingått i de
centralorganisationsavtal som gick ut 31.1.2018.
Förtroendemannaavtalet preciserades så
att Kyrkosektorns förtroendeman företräder även
medlemmar i fackförbundet Tehy och fackförbundet Super som är anställda hos kristliga organisationer, och som också kan vara med och välja

Positiv bestämdhet och färggranna
yllesockor – evangelisk-lutherska kyrkans förtroendemän möttes i Vanda
Den evangelisk-lutherska kyrkans traditionella diskussionsdagar ordnades på
Sokos Hotel Vantaa i Dickursby 2526.1.2018. På plats var nästan 120
förtroendemän för att nätverka, bli
klokare och upplysta om de viktigaste arbetsmarknadsfrågorna.
Södra Finland, som fått njuta
av härligt snöklädda landskap, fick
i slutet av januari bokstavligt talat en kalldusch, då
snödrivorna förbyttes i regn och snön som knarrat
under skosulorna blev till isgator. Besvikelsen över
vädret lindrades dock av januari månads ljusglimt,
förtroendemännens diskussionsdagar i Dickursby.
Föreläsningssalen var igen fylld av aktiva förtroendemän som inte lät utbildarna komma undan lätt, och
bra så.
Under dagarna fick vi lära oss många saker, vi
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hörde bland annat årets
STTK-medlem förtroendeman Anne Seinos inspirerande inlägg om sin egen
motivation att verka som
förtroendeman, och förbundets verksamhetsledare
Paula Aaltonen höll ett informativt och heltäckande
anförande om hur kollektivavtalsförhandlingarna
framskrider.
Torsdag eftermiddag utbildades vi av karriäroch arbetslivscoach Petra Bedda. Ett viktigt tema
som Petra tog upp var positiv bestämdhet, dvs. hur
vi lär oss att känna våra egna gränser och att säga
nej på rätt ställe och på rätt sätt. En viktig lärdom
av föreläsningen som stannade kvar i minnet var
att när vi säger nej till något betyder det ja till något
annat. Exempelvis att tacka nej till en extra arbetsuppgift kan betyda kvalitetstid tillsammans med
familjen.
Under dagarna hade förtroendemän från
olika yrkesgrupper också möjlighet att nätverka och
åtminstone medlemmar i föreningarna för diakoni- och ungdomsarbetare respektive teologer och
kyrkomusiker utbytte tankar i kollegial anda. Under
fredagen fick vi lyssna på rappa föreläsningar av
Inka Douglas från STTK och Oili Marttila från Kyrkans arbetsmarknadsverk om arbetstidslagen och
arbetsgivarens ansvar för arbetshälsan. En rolig detalj under dagarna
var det svaga klirret av strumpstickor som hördes från nästan varje
bänkrad. Man hade nästan lust att
fråga på responsblanketten hur
många sockor som stickades under
dagarna och var det kanske någon
som gjorde sockor av merinoull i
storlek 36, som kunde hitta vägen till förbundets
byrå.
Det regniga Vanda visade sig kanske inte från
sin vackraste sida, men trots vädret återvände deltagande fyllda av ny energi till sina vardagssysslor. Vi
träffas igen om ett år i samma tecken!
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