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Kirkon toimihenkilöt ry (KTH) on evankelis-luterilaisen 
kirkon seurakuntien, seurakuntayhtymien, Kirkko-
hallituksen ja tuomiokapitulien sekä kristillisten jär-
jestöjen palveluksessa olevien toimihenkilöiden oma 
ammattiyhdistys. Jäsenistössämme on itsenäisessä 

tai johtavassa asemassa olevia eri alojen asiantuntijoita, 
esim. talous- ja kiinteistöpäälliköitä, järjestelmäasiantuntijoita, 
it-tukihenkilöitä, koordinaattoreita, palveluesimiehiä, viestintä-
asiantuntijoita, toimittajia ja keskushallinnon sihteereitä.

KTH on yksi yhdestätoista ammattiliitto Kirkon alat ry:n jäsen-
yhdistyksestä. Olemme poliittisesti sitoutumattomia ja toimin-
tamme perustuu kristilliselle arvopohjalle. Keskusjärjestömme 
on STTK. Ajamme yhdessä jäsentemme taloudellisia, oikeu-
dellisia ja sosiaalisia etuja kirkon ja kristillisten järjestöjen 
sopimusaloilla. Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä ja 
parantamassa työelämää ja tukemassa jäsentemme ammatil-
lista osaamista.

Kaikki Kirkon alat -ammattiliiton jäsenet kuuluvat automaatti-
sesti Super Työttömyyskassaan. 

Kirkon toimihenkilöt ry (KTH) är en fackförening för 
tjänstemän i evangelisk-lutherska kyrkans försam-
lingar, samfälligheter, Kyrkostyrelsen, domkapitlen 
och kristliga organisationer. Våra medlemmar jobbar 
som sakkunniga i självständig eller ledande ställning 

i olika branscher, bl.a. som ekonomi- och fastighetschefer, 
systemexperter, it-stödpersoner, koordinatorer, servicechefer, 
sakkunniga inom kommunikation, redaktörer och sekreterare 
inom centralförvaltningen.

KTH är en av elva medlemsföreningar i fackförbundet Kyrko-
sektorn rf. Vi är politiskt obundna och vår verksamhet står på 
kristlig grund. Vår centralorganisation är STTK. Tillsammans 
främjar vi vår medlemmars ekonomiska, juridiska och sociala 
förmåner inom kyrkans och de kristliga organisationernas 
avtalsområden. Vi arbetar aktiv med att utveckla och förbättra 
arbetslivet och för att stöda våra medlemmars professionali-
tet.

Alla medlemmar i fackförbundet Kyrkosektorn hör automatikst 
till arbetslöshetskassan Super A-kassa.



Kirkon toimihenkilöt ry 
tuntui luontevalta

Janne, Karkkila

Ammattiliittoon liityin noin 15 vuotta sit-
ten. Jäsenyys toi silloin tukea ja turvaa 
välillä hankaliinkin neuvotteluihin työn-
antajan kanssa. Kirkon toimihenkilöt ry 
tuntui luontevalta valinnalta omien tehtä-
vien, vastuiden ja vaatimusten kasvaessa 
vuosien mittaan. Parina viime vuotena 
olen osallistunut aktiivisesti myös Kirkon 
toimihenkilöiden toimintaan ja tässä mo-
niammatillisessa porukassa olenkin viih-
tynyt oikein hyvin!

Eeva, Lohja

Luottamusmiehenä pyrin vaikuttamaan 
myönteiseen työilmapiiriin työpaikalla. 
Myönteisessä ilmapiirissä on tilaa avoi-
melle keskustelulle työantajan ja työn-
tekijöiden välillä, vaikeistakin asioista. 
Luottamusmies käy myös paikalliset 
sopimusneuvottelut työnantajan kanssa. 
Paikallinen sopiminen on kirkossakin 
arkipäivää.

Outi, Tampere

Työhöni kuuluu mm. vapaaehtoisten päivystäjien 
kouluttaminen sekä toimiminen sielunhoitajana ja 
työnohjaajana. Sain Kirkon toimihenkilöiltä kou-
lutustukea opiskellessani seksuaaliterapeutiksi ja 
aiemmin valokuvaajaksi. Seksuaaliterapiaopinnot 
mahdollistavat entistä laajemmat valmiudet toimia 
kouluttajana ja ovat työni tukena. Valokuvaus on 
itselleni paitsi elintärkeä harrastus, myös keino 
kuvieni avulla auttaa ilmiöitä prosessiin.



Liity Kirkon alat -ammattiliiton jäseneksi
Yhdistyksemme jäseneksi liityt täyttämällä sähköisen hake-
muksen netissä, kirkonalat.fi. Ruksaa jäsenyhdistyksen valin-
takohdassa 012 Kirkon toimihenkilöt ry. Samalla lomakkeella 
liityt myös Super Työttömyyskassaan.

Opinto- ja virkistysmatkat
Järjestämme kerran vuodessa opinto- ja/tai virkistysmatkan 
jäsenillemme. Matkoista ja muista ajankohtaisista asioista 
tiedotamme jäseniämme sähköpostiin lähetettävällä jäsenkir-
jeellä.

Koulutustuki ja muut jäsenedut
KTH jakaa jäsenilleen koulutusstipendejä. Voit anoa sellaista 
ammatillisen identiteetin sekä nykyisen työtehtäväsi ammat-
titaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Enimmillään 500 
euron koulutusrahaa voi anoa KTH:n hallitukselle osoitetulla 
vapaamuotoisella hakemuksella. Myös liittomme Kirkon alat 
ry myöntää opintotukea kirkollisen ammattitutkinnon suorit-
tamiseen, alan jatko-opintoihin tai opintomatkoihin. Lue lisää 
liiton rahallisesta tuesta ja muista jäseneduista liiton verkkosi-
vuilta, kirkonalat.fi.

Yhteystiedot
Sähköposti: kirkon.toimihenkilot(at)gmail.com

Verkkosivut: kirkonalat.fi
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