
 
  

 

Kirkon hengellisen työn kausityöntekijän työehdot 
AKI-liittojen, Diakoniatyöntekijöiden Liiton ja Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT:n ohjeistus 16.3.2021. 

Ohjeistus koskee seurakuntien hengelliseen työhön palkattavia kausityöntekijöitä. 

Virkasuhde vai työsuhde? 
Hengellisen työn kausityöntekijät on mahdollista pal-
kata sekä virkasuhteeseen että työsuhteeseen. Näitä 
palvelussuhdemuotoja koskevat osin eri säännökset. 

Kausityöntekijän virkasuhde on julkisoikeudellinen 
palvelussuhde ja se lähtökohtaisesti täytetään KL 6:10 
§ mukaisella julkisella hakumenettelyllä. Pääsääntöisesti 
virkasuhde on siis julistettava haettavaksi ja se täyte-
tään toimivaltaisen viranomaisen (yleensä kirkkoneu-
vosto tai seurakuntaneuvosto) tekemällä valituskel-
poisella päätöksellä.  

Työsuhde on yksityisoikeudellinen palvelussuhde, 
jonka solmiminen ei edellytä määrämuotoista haku-
menettelyä. Virkasuhteiselle kausityöntekijälle työn-
antaja antaa viranhoitomääräyksen tai päätöksen vir-
kaan määräämisestä, työsuhteisen työntekijän kanssa 
tehdään työsopimus. Työsopimus voi syntyä myös 
suullisesti tai ilman määrämuotoista sopimustekstiä. 

Liitot suosittelevat kausityöntekijän palkkaamisesta ai-
na virkasuhteeseen. Tällöin ei tule epäselvyyttä siitä, 
onko palvelussuhdetta syntynyt, kuten ajoittain ta-
pahtuu, kun työsuhteesta on sovittu epävirallisesti 
joko suullisesti tai sähköpostitse. Virkasuhde takaa 
myös helpommat ja edullisemmat muutoksenhakukei-
not riitatilanteissa. 

Palkkausjärjestelmä 
Lähtökohtaisesti sekä virkasuhteessa että työsuhtees-
sa sovelletaan yleistä palkkausjärjestelmää. Työsuhtei-
siin kausityöntekijöihin voidaan soveltaa myös nuorten 
ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden 
palkkauksesta annetun sopimuksen N10-hinnoittelu-
ryhmää (KirVESTES liite 5). Virkasuhteissa liitteen 5 
mukaisen palkkauksen soveltaminen ei ole mahdollista 
vaan on aina käytettävä yleistä palkkausjärjestelmää. 

Liitot suosittelevat, että yleistä palkkausjärjestelmää 
noudatetaan myös niissä tilanteissa, joissa kausityön-
tekijä on otettu työsuhteeseen. Yleinen palkkausjärjes-
telmä mahdollistaa palkan määrittelyn työn tosiasialli-
seen vaativuuteen pohjautuen, toisin kuin N10-hinnoit-
teluryhmä. Myös kausityöntekijän oikeus on saada 
palkkaa samoin perustein kuin kirkon muut työntekijät. 

Työaika 
Työaikalain lähtökohta on, että kaikki työ- ja virkasuh-
teessa tehdään työajassa. Työajattomuus on mahdol-

lista ainoastaan sellaisissa tehtävissä, jotka on mainittu 
työaikalain 2 §:n 1 momentin poikkeusluettelossa, jos 
työntekijällä on myös tosiasiallinen työaika-autonomia 
eli hänen työaikaansa ei määritetä ennalta eikä seurata 
ja hän voi myös päättää itse työajastaan.  

Euroopan unionin tuomioistuimen linja on, että työ-
ajattomuus on mahdollista vain silloin, kun työntekijä 
pystyy päättämään työajastaan kokonaan itse. Seura-
kuntien kausityöntekijä ei kuitenkaan voi päättää täysin 
itsenäisesti, milloin hän työskentelee, vaan hänen työ-
tään rytmittää virkaehtosopimuksen mukainen työ- ja 
vapaa-ajan vaihtelu. Työnantaja myös määrittää kausi-
työntekijöiden työaikoja direktio-oikeudellaan. Työn-
antaja on tyypillisesti suunnitellut etukäteen kausityön-
tekijän työtehtävät työaikoineen, jolloin kausityönteki-
jän palvelussuhteessa on noudatettava työaikaa. 

Kausityöntekijöiden virka- ja työsuhteissa tulee mo-
lemmissa sen vuoksi noudattaa työaikaa. Kausityön-
tekijöiden työaikamuoto on siten KirVESTES:n mukai-
nen yleistyöaika, joka on keskimäärin 38 h 15 min vii-
kossa. Moduulityöaikakokeiluseurakunnissa työaika voi 
virkasuhteisten osalta olla myös moduulityöaika, joka 
on keskimäärin 19 moduulia (38 tuntia) viikossa. Työ-
ajan suunnittelujaksona voidaan käyttää 1–4:ää kalen-
teriviikkoa. 

Kausityöntekijän työajasta on laadittava suunnitelma 
(työvuoroluettelo) ja työajasta on pidettävä kirjaa. 
Työajassa työskentelevä kausityöntekijä on oikeutettu 
ilta-, yö-, aatto- ja sunnuntaikorvauksiin sekä mahdol-
lisiin lisä- ja ylityökorvauksiin. Kausityöntekijän leirityö 
korvataan KirVESTES 164 § mukaisesti. Kausityöntekijä 
on oikeutettu myös arkipyhälyhennykseen esimerkiksi 
juhannusaattona. 

Virkapaikka 
KirVESTES 120 §:n mukaan jokaiselle työntekijälle on 
määritettävä virkapaikka. Työntekijä suorittaa pää-
asiallisen osan työstään virkapaikalla tai virkapaikalta 
käsin. Virkapaikan valinta vaikuttaa maksettaviin mat-
kakorvauksiin – esimerkiksi virkapaikalla suoritettavas-
ta leiristä ei makseta leiripäivärahaa. 

Liitot suosittavat, että kausityöntekijän virkapaikaksi ei 
merkitä leirikeskusta tai muuta leiripaikkaa. On koht-
uullista, että myös kausityöntekijät saavat asianmukai-
set korvaukset leirityöstä. 

Kausityöntekijöiden työehdoilla on väliä. On oikein ja kohtuullista, että työntekijöiden työehdot ovat 
asianmukaiset. Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu on myös hyvän työnantajakuvan vaalimista.



 

  

 

Palkkaus teologian ja kirkkomusiikin kausitehtävissä 
AKI-liittojen suositus 16.3.2021 

Virkasuhteet 
Virkasuhteissa sovelletaan aina yleistä palkkausjärjes-
telmää. Tehtävään laaditaan tehtävänkuvaus ja tehtävä 
sijoitetaan vaativuusryhmään tehtävänkuvauksen mu-
kaisesti. Nuoria ja oppisopimuskoulutukseen otettavia 
työntekijöitä koskevaa palkkausta (KirVESTES liite 5) ei 
voi soveltaa virkasuhteissa. 

Palkkaus määräytyy tehtävänkuvauksen mukaan. Tyy-
pillisesti kausiteologien ja -kanttorien tehtäviin kuuluu 
esimerkiksi jumalanpalvelusten toimittamista (liturgia, 
saarna, musiikki), rippikouluopetusta, konsertteja ja 
musiikki-iltoja, muita hartaustilaisuuksia sekä sielunhoi-
toa. Edellytyksinä tehtäviin on teoreettinen koulutus 
joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Työteh-
tävät tyypillisesti rajoittuvat oman tehtävän hoitami-
seen mutta edellyttävät omaa soveltamistaitoa. Vuoro-
vaikutus näissä tehtävissä on oman alan asiantuntija-
vuorovaikutusta asiakkaisiin eli seurakuntalaisiin nähden. 

Kuvattu tehtävä sijoittuisi tehtävänkuvauksen vaativuus-
kriteereihin (KirVESTES liite 2, C-kohdat) seuraavasti: 

C1.5 Yleensä teoreettinen koulutus tai tutkinto tai vas-
taava teoreettinen osaaminen ja työkokemus. 

C2.4 Oman alan asiantuntijavuorovaikutusta asiak-
kaisiin nähden. 

C3.2 Vaihtoehtoiset mutta pääosin ohjeistetut tai 
säädellyt menettelytavat. TAI 

C3.3 Väljästi määritellyt tai omaa soveltamistaitoa 
edellyttävät, luovat menettelytavat. 

C4.2 Ongelmanratkaisutilanteet ovat samankaltaisia 
ja niille on tyypillistä työn lähiympäristöstä saata-
van tiedon hankinta, käsittely ja yhdistely. TAI 

C4.3 Ongelmanratkaisutilanteet vaihtelevat mutta niis-
sä voidaan usein tukeutua aiempiin ratkaisumal-
leihin. Ratkaisujen tueksi on hankittava ja itsenäi-
sesti analysoitava erikoistunutta taustatietoa. 

C5.2 Vastuu oman tehtävän hoitamisesta ja kehit-
tämisestä. 

Yllä kuvattujen vaativuuskriteerien perusteella kausi-
teologin ja kausikanttorin tehtävät sijoittuisivat vaativuus-
ryhmään 501. Vaativuusryhmän vähimmäispalkan lisäk-
si voidaan maksaa vaativuusosaa erityisen vaativuuden 
(esim. itsenäinen vastuu, ohjauksen puute) perusteella 
tai erityistä osaa esimerkiksi kaksikielisyysvaatimuksen 
tai työskentelypaikkakunnan syrjäisyyden perusteella. 

Yleisessä palkkausjärjestelmässä tulee maksaa myös mah-
dollista kokemuslisää sekä myös mahdollista suori-
tuslisää, jos palvelusuhde kestää vähintään 4 kk. 

Yleisessä palkkausjärjestelmässä kausiteologin tai kau-
sikanttorin palkkaan ei ole mahdollista tehdä KirVES-
TES 27 §:n 1 mom. mukaista epäpätevyysalennusta, 
koska tehtäville ei ole määriteltyjä kelpoisuusehtoja. 

Työsuhteet 
Ensisijaisesti myös työsuhteisiin kausityöntekijöihin so-
velletaan yleisen palkkausjärjestelmän mukaista palk-
kausta. Alle kuuden kuukauden pituisissa työsuhteissa, 
joissa työntekijällä on työaika, on kuitenkin mahdollista 
soveltaa KirVESTES liitteen 5 mukaista nuorten ja 
oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden 
palkkausliitettä, kun kyseessä on teologian tai kirkko-
musiikin opiskelija opiskelualansa mukaisissa tehtävissä. 

Työsuhteiselle kausityöntekijälle määritellään palkka ko-
konaispalkkana hinnoitteluasteikolta N10. Palkan mää-
rittelyssä arvioidaan tehtävän vaativuutta, työntekijän 
ammattitaidon sekä työssä suoriutumisen kokonaisuut-
ta. Seurakuntaharjoittelun suorittaneen tai opintojensa 
loppuvaiheessa olevan opiskelijan palkkaa ei tule mää-
ritellä hinnoitteluasteikon alarajalta. 

AKI-liitot suosittelee, että seurakunnat ottavat opis-
kelijoiden elinkustannukset huomioon palkan määrit-
telyssä. Noin 240 op suorittaneelle opiskelijalle on syy-
tä maksaa hinnoitteluasteikon korkeinta palkkaa; on-
han hän lähtökohtaisesti viimeistä kertaa kesätöissä. Seu-
rakunnilla on palkkauksessa mahdollisuus kannustaa 
opiskelijoita hakeutumaan kirkon töihin myös jatkossa. 

Jos kausityöntekijä palkataan vain rippikoululeirien ajaksi, 
tulee työsopimuksessa ottaa huomioon leiripäivien li-
säksi kaikki KirVESTES 164 §:n mukaiset leirityöaikahy-
vitykset. Ne voidaan antaa leiriä seuraavana vapaana, 
joka pidentää työsuhteen pituutta, tai vaihtoehtoisesti 
maksaa palkkana. Näin esimerkiksi 7 päivän pituisesta 
leiristä tulee maksettavaksi noin kahden viikon palkka. 
Lisäksi on otettava huomioon leiriä edeltävä valmiste-
lutyö sekä mahdollinen osallistuminen rippikoulun aloi-
tusjakson opetuspäiviin ja konfirmaatioon. 

Kanttorin vuosilomansijaisen palkkaus 
Kirkkomusiikin opiskelija voidaan myös palkata vuosi-
lomansijaiseksi. Tällöin hänen palkkansa on ensisijaisesti 
sama kuin vakinaisella viranhaltijalla, joskin palkasta 
voidaan vähentää KirVESTES 27 §:n 1. mom. mukainen 
epäpätevyysalennus (enintään 15 %). Tehtävä on myös 
mahdollista määritellä vakinaisen viranhaltijan tehtävää 
vähemmän vaativaksi, jos viransijainen ei hoida kaikkia 
viranhaltijan tehtäviä. Tällöin vuosilomasijaisen tehtä-
vään on laadittava erikseen oma tehtäväkuvaus. 

Maisterin palkkaus kausityössä 
Kausityöntekijäksi voidaan palkata myös teologian tai 
musiikin maisteri, esimerkiksi rippikouluteologin tai -
muusikon nimikkeellä. Maisteriksi valmistunut ei ole 
enää opiskelija, eikä häneen siksi voida soveltaa liitteen 
5 mukaista hinnoitteluasteikkoa edes työsuhteissa. 
Siksi maisteriksi valmistuneen palkkaus määrittyy aina 
yleisen palkkausjärjestelmän mukaisesti


