VES 2303514
Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 30 päivänä maaliskuuta 2004
oikeuskanslerinviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun palkkioiden tarkistamisesta.
1 § Sopimuksen perusteet
Tämä virkaehtosopimus on tehty valtion virkamiesten palvelusuhteen ehtojen tarkistamisesta 30.11.2002 tehdyn keskustason virkaehtosopimuksen nojalla.
Valtiovarainministeriö on 13.2.2004 hallinnonalan neuvotteluviranomaisille antamassaan
neuvotteluohjeessa oikeuttanut oikeuskanslerinviraston tekemään seuraavan tarkentavan
virkaehtosopimuksen.
2 § Sopimuksen soveltamisala
Tämä virkaehtosopimus koskee oikeuskanslerinviraston virkamiehiä.
3 § Luottamusmiespalkkio
YK:04258

Luottamusmiehelle maksetaan erillistä luottamusmiespalkkiota 1.3.2004 lukien seuraavasti:
Luottamusmiehen edustamien
henkilöiden lukumäärä

Palkkio

alle 15
15 tai yli 15

57 euroa/kk
80 euroa/kk

Korvauksen suuruus määräytyy asianomaisen vuoden tammikuun 1 päivän tilanteen
mukaan.
Milloin luottamusmiehen varamies hoitaa työnantajalle tehdyn ilmoituksen nojalla
luottamusmiehen estyneenä ollessa hänen tehtäviään vähintään kahden viikon jakson,
maksetaan korvaus ko. kuukauden ajalta luottamusmiehen sijasta hänen varamiehelleen.
4 § Työsuojeluvaltuutetun palkkio
YK:04255

Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan työsuojelutyöstä erillistä palkkiota 1.3.2004 lukien 41
euroa kuukaudessa.

7 § Työrauhavelvoite
Tähän virkaehtosopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä
työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä
taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi,
voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi.
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Lisäksi sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, etteivät sen alaiset
yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus koskee, riko edellisessä momentissa tarkoitettua
työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä virkamiesyhdistyksille kuuluva
velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea eikä avustaa kiellettyä
työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla myötävaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin,
vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen.
8 § Voimaantulo ja voimassaolo
Valtiovarainministeriö on 24.3.2004 tarkistanut ja hyväksynyt tämän virkaehtosopimuksen.
Valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tarkistamissopimuksen irtisanomisella
todetaan samalla irtisanotuksi tämä tarkentava virkaehtosopimus.
Tämä virkaehtosopimus on voimassa helmikuun 15 päivään 2005 saakka. Sopimuksen
voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommaltakummalta
puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden
päättymistä.
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