
Tuomiokapituli 22.8.2012

359 §
<2012-00348> Työyhteisökonsulttien palkkiot
Esittelijä: Hiippakuntadekaani Ari Hukari

Tuomiokapituli on istunnossaan 29.9.2009 (§ 430) päättänyt työyhteisökonsulttien palkkioista. Päätöksessä
todetaan, että hinnasto tarkistetaan kahden vuoden välein. Konsultaation hinnoittelussa on kahdenlaisia hintoja.
Tuomiokapitulin itsensä määräämät ja maksamat konsultaatiot sekä seurakuntien itsensä tilaamat ja maksamat
konsultaatiot. Jälkimmäisistä tuomikapituli antaa vain suosituksen. Konsultaatio perustuu tässä jälkimmäisessä
tapauksessa seurakunnan ja konsultin keskinäiseen kirjalliseen sopimukseen.

Hinnastoa on tarkistettu kirkkohallituksen ja kapitulien toiminnassa sovellettavia koulutuspalkkioita seuraillen
(kirkkohallituksen päätös 25.8.2011).

Tuomiokapituli maksaa piispantarkastusprosessin yhteydessä tapahtuvasta konsultoinnista työyhteisökonsultille
seuraavasti:
- piispantarkastusprosessin käynnistysneuvottelu (yhdessä dekaanin ja lääninrovastin kanssa) seurakunnassa 80
euroa
- piispanvisitaation yhteydessä ohjattavat työskentelyt (n 1,5 tuntia) 160 euroa
- muut työskentelyt piispanvisitaation yhteydessä (konsultilla ei ohjausvastuuta) 80 euroa
- jälkiarviointityöskentely konsultin ohjaamana 160 euroa
Lisäksi tuomiokapituli maksaa matkakulut. Muiden kapitulin toimeksiannosta seurakunnissa tapahtuvien
konsultaatioiden hinnoittelusta sovitaan tapauskohtaisesti.

Kun seurakunta tilaa konsultilta piispantarkastukseen liittyvän itsearviointiprosessin ohjausta, tuomiokapituli
suosittelee, että seurakunta korvaa tästä konsultille seuraavasti:
- koko päivän konsultaatio 440 euroa
- puoli päivää (väh. 2,5 tuntia) 220 euroa
- alle 2,5 tunnin ohjauskeskustelu 110 euroa
Lisäksi seurakunta maksaa konsultin matkakulut.

Tuomiokapituli neuvottelee työyhteisökonsulttien työnantajan kanssa, että konsultit voivat tehdä konsultointityön
työajallaan. Siinä tapauksessa puolet taulukon mukaisista hinnoista maksetaan konsultin työnantajalle ja puolet
konsultille. Mikäli konsultti tekee työn vapaa-ajallaan, maksetaan palkkio kokonaan konsultille.  Tuomiokapitulin
viranhaltijoille ei makseta palkkiota.

Seurakunnat tilaajina ja työyhteisökehittäjät voivat vapaasti sopia muiden työyhteisökonsultointien hinnoittelusta.
Tuomiokapituli ei osallistu laskutukseen, vaan kyseessä on seurakunnan ja konsultin välinen sopimus.
Tuomiokapituli kuitenkin suosittelee seuraavan taulukon mukaisia palkkioita. Näitä koskee sama periaate: Jos
konsultti tekee työn työajallaan, puolet palkkiosta maksetaan tämän työnantajalle.

Taulukko työyhteisöjen kehittämiseen liittyvästä konsultaatiotyöstä:
yksin:
- koko päivä 590 euroa
- puoli päivää (väh. 2,5 tuntia) 295 euroa



työparin kanssa:
- koko päivä 450 euroa (yht. 900)
- puoli päivää (väh. 2,5 tuntia) 225 euroa (yht. 450)
Konsultin tuntiveloitus 105 euroa (yksin tai työparin kanssa)

Hinnasto tarkistetaan kahden vuoden välein.

Lisätiedot: hiippakuntadekaani Ari Hukari, ari.hukari@evl.fi

Päätösehdotus:
Tuomiokapituli hyväksyy
1) piispantarkastusta koskevat konsulttipalkkiot esittelyn mukaisesti ja
2) esittelyn mukaisen suosituksen työyhteisökonsultoinnin palkkioista Tampereen hiippakunnassa.

Päätös:
Päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Toimenpiteet:
Pöytäkirjanote seurakuntiin ja työyhteisökonsulteille, tiedoksi tuomiokapitulin viranhaltijoille.


