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SUOMEN VAPAAKIRKKO 

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.4.2019 
 
SUOSITUSPALKKOJEN YLEISKOROTUS  1.4.2019 
 
Vapaakirkon hallitus on 24.3.2018 pitämässään kokouksessa päättänyt vapaaseura-
kuntien ja Vapaakirkon työntekijöiden suosituspalkkojen korotuksesta. 
 
Suomen Vapaakirkon palkankorotukset noudattavat valtakunnan yleistä linjaa: 
 

1. korotus 1.4.2018: kuukausipalkkaa korotetaan 1,6 %  
 

2. korotus 1.4.2019: kuukausipalkkaa korotetaan 1,6 %   
 
 
Palkkatyöryhmä suosittelee, että kehityskeskustelu työnantajan (vanhimmisto) ja 
työntekijän välillä pidetään vuosittain. Palkkakeskustelu olisi osana 
kehityskeskustelua vähintään kolmen (3) vuoden välein, jolloin henkilökohtainen 
palkanosa käydään läpi ja tarvittaessa tarkistetaan. 
 
Uudet palkkataulukot sivulla 4. 

Soveltamisala 
 

Palkkausjärjestelmää sovelletaan Suomen Vapaakirkon ja sen toimintayksiköiden 
sekä vapaaseurakuntien palveluksessa oleviin koko- ja osa-aikaisiin työsuhteessa 
oleviin työntekijöihin ja toimihenkilöihin, ellei työntekijän tehtävä kuulu ns. yleissitovan 
työehtosopimuksen piiriin. 

 
Työntekijän palkka muodostuu kahdesta osasta: 
 
 A Tehtäväkohtainen palkanosa, joka määräytyy tehtävän vaativuuden  
  mukaan, eikä ole siten henkilöön sidottu. 

  
B Henkilökohtainen palkanosa, joka määräytyy henkilökohtaisten tekijöiden 

mukaan. 
 
Nämä kaksi osaa yhdessä muodostavat henkilökohtaisen palkan. 
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A. TEHTÄVÄKOHTAINEN (TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN MUKAINEN) 
PALKANOSA 

 
1. Tehtävä 

 
Vaativuutensa perusteella seurakuntien työntekijöiden tehtävät on ryhmitelty 
viiteen palkkaryhmään. Kunkin palkkaryhmän kaikissa tehtävissä on saman 
vaativuuden mukaan määräytyvä vähimmäispalkka. Kussakin palkka-
ryhmässä otetaan lisäksi huomioon seurakunnan koko ja seurakunnan-
johtajien kohdalla alaisten määrä. Seurakunnat jaetaan varsinaisten ja ala-
ikäisten jäsenten yhteismäärän perusteella kolmeen ryhmään: alle 100 
jäsentä, 100–300 jäsentä ja yli 300 jäsentä. Kussakin palkkaryhmässä ja 
seurakunnan kokoryhmässä määritellään vähimmäispalkan lisäksi tehtävä-
kohtaisen palkanosan vaihtelualue. 
 

Palkkaryhmä 1 
Työ muodostuu seurakuntatyön tai sen tietyn osatoiminnan osa-alueista. 
Vaikka työntekijä hoitaa tehtävänsä esimiehen ohjeiden mukaan, hän joutuu 
usein suoriutumaan tehtävistään varsin itsenäisesti. Työmenetelmät on 
määritelty yleisohjein.   

Työntekijä työskentelee yleensä välittömän johdon tai ohjauksen alaisena. 
 

Pätevyys: nuorisotyöntekijä tai vastaava, tehtävän hoitoon riittävän käytännön 
kokemuksen omaava 
 
Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi: 

nuorisotyönohjaaja 
nuorisotyöntekijä 
varhaisnuorisotyönohjaaja 
varhaisnuorisotyöntekijä 
lapsityönohjaaja 
lapsityöntekijä 
diakoniatyöntekijä 
pienryhmäohjaaja 
projektityöntekijä 

 
Palkkaryhmä 2 
 

Työ muodostuu seurakuntatyön laaja-alaisesta tai erikoistuneesta osa-
toiminnasta. Työt ovat vaihtelevia ja ratkaisut perustuvat oma-aloitteeseen 
päättelyyn. Harkinta eri vaihtoehtojen kesken tapahtuu yleisluonteisten 
ohjeiden rajoissa. Tehtävässä voi olla työnjohdollista vastuuta. 

 

Tehtävät edellyttävät työkokonaisuuden toimintojen sekä menettelytapojen 
tuntemusta sekä työalueen asiayhteyksien hallintaa. Itsenäisessä työssä 
edellytetään erityisvalmiuksia. 
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Pätevyys: pastori, seurakuntatyöntekijä, nuorisotyöntekijä 
 

Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi:  

   seurakuntapastori 
diakoniapastori 
nuorisopastori  
seurakuntatyöntekijä (valtakirja) 
seurakunnan työntekijä (erivapaudella) 
 

Palkkaryhmä 3 
 

Työ muodostuu seurakunnan laajoista ja vastuullisista tehtäväkokonai-
suuksista. Tehtäväalueen hoitaminen tapahtuu asetettujen tavoitteiden ja 
yleisten ohjeiden rajoissa. Tehtävässä on yleensä esimiesasemasta johtuen 
työnjohdollista vastuuta. 
 

Tehtävät edellyttävät itsenäisiä ratkaisuja ja päätöksiä työn suunnittelussa ja 
toteutuksessa ilman valmiita ohjeita, toimivallan puitteissa. 
 

Pätevyys: pastori tai seurakuntatyöntekijä 
 

Tehtävänimike:  
seurakunnanjohtaja 

 

Palkkaus porrastetaan palkattujen alaisten lukumäärän mukaan: 

3a seurakunnanjohtaja, jolla ei ole palkattuja alaisia 
3b seurakunnanjohtaja, jolla 1-2 palkattua alaista 
3c seurakunnanjohtaja, jolla vähintään 3 palkattua alaista 

 
 
 

2. Seurakunnan koko (varsinaiset + alaikäiset jäsenet) 
a) jäsenmäärä alle 100 
b) jäsenmäärä 100–300 
c) jäsenmäärä yli 300 
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VAPAAKIRKON TYÖNTEKIJÖIDEN PERUSPALKAT 1.4.2019 
(TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKANOSA)  
PALKKA SISÄLTÄÄ 1,6%:n YLEISKOROTUKSEN 
     

      

 PALKKA-
LUOKKA 

TEHTÄVÄKOH-TAINEN 
PALKANOSA 1.4.2019 

I-PAIKKAKUN-
TAKALLEUS-
LUOKAN LISÄ 

  
  
  
    

        
S1 1751,99 38,22   
S2 1815,39 39,53   
S3 1880,01 40,98   
S4 1956,82 42,58   
S5 2044,61 44,32   
S6 2114,10 46,07   
S7 2194,57 47,81   
S8 2286,01 49,70   
S9 2399,40 52,02   
S10 2524,98 54,64   
S11 2660,31 57,55   
S12 2838,32 61,33   

        

Kokonaispalkka saadaan lisäämällä taulukon tehtäväkohtaiseen 
palkkaan (mahdollisesti l-kalleusluokan lisällä lisättynä) 
henkilökohtaisen palkanosan prosenttia vastaava määrä.   

 

 

PALKKARYHMÄT JA VASTAAVAT TEHTÄVÄKOHTAISET PERUSPALKAT 1.4.2019

palkka-
luokka 1 2 3a 3b 3c 1 2 3a 3b 3c 1 2 3a 3b 3c

S 13
S 12 2838,32

S 11
S 10 2524,98

S 9 2399,40 2399,40

S 8 2286,01

S 7 2194,57 2194,57 2194,57

S 6 2114,10 2114,10 2114,10

S 5 2044,61 2044,61 2044,61 2044,61 2044,61

S 4 1956,82 1956,82 1956,82 1956,82

S 3 1880,01 1880,01 1880,01

S 2 1815,39 1815,39 1815,39

S 1 1751,99 1751,99 1751,99 1751,99

PALKKARYHMÄ PALKKARYHMÄ PALKKARYHMÄ

VARSINAISTEN JA ALAIKÄISTEN JÄSENTEN YHTEISMÄÄRÄ
ALLE 100 100-300 YLI 300
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B.  HENKILÖKOHTAINEN PALKANOSA 

 
 

o Määräytyy henkilökohtaisen työssä suoriutumisen perusteella 
o Määritellään aina ao. tehtävän vaativuusluokassa 
o Edellyttää kehityskeskustelua  

§ Kehityskeskustelu vähintään 1 x vuosi 
§ Sovitut kirjalliset tavoitteet yhdessä työntekijän ja työnantajan välillä 

o 0-40 % Tehtäväkohtaisesta palkasta 
  
Palkkatyöryhmä suosittelee, että palkkakeskustelu olisi osana kehityskeskustelua 
vähintään kolmen (3) vuoden välein, jolloin henkilökohtainen palkanosa käydään 
läpi ja tarvittaessa tarkistetaan. 
 
Henkilökohtaisen palkanosaan vaikuttavia tekijöitä ovat  

§ ammatinhallinta 
§ kehityshakuisuus 
§ työsuoritus suhteessa tehtävälle kirjallisesti asetettuihin tavoitteisiin 
§ yhteistyökyky  
§ sitoutuneisuus  

 
  
KOKONAISARVIO 
4= täyttää edellä olevat kriteerit erinomaisesti  (25–40 %) erinomainen-poik. hyvä (40 %) 
3= täyttää edellä olevat kriteerit hyvin  (15–25 %) hyvä, norm. työsuoritus (20 %) 
2=on joillakin osa-alueilla kehittämistarvetta,  (5-15 %)   tyydyttävä, kehittämistarvetta 
1=on merkittävästi kehittämistarvetta.  (0-5 %)     välttävä, runsaasti kehitt.tarv. 
                                    esim. vastavalmistunut 
 
 
 
 
Lisätietoja antaa Suomen Vapaakirkon talous- ja hallintojohtaja Kimmo Kaartama 
kimmo.kaartama@svk.fi tai p. 050-539 1477 


