TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS
Varastokirjasto
Tarkentava virkaehtosopimus Varastokirjaston luottamusmiesten ja
työsuojeluvaltuutetun palkkioista,
joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta
2014 Varastokirjaston, jota edustaa
hallinnonalan neuvotteluviranomaisena opetus- ja kulttuuriministeriö,
sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä.

1 § Sopimuksen sisältö
Tällä sopimuksella sovitaan Varastokirjaston luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetulle
maksettavista palkkioista 1.4.2014 lukien liitteessä mainitulla tavalla.

2 § Työrauhavelvoite
Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä tai sopimukseen
perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen
muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi.
Lisäksi tähän sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, että sen alaiset yhdistykset ja henkilöstö, joita sopimus koskee, eivät riko edellisessä momentissa tarkoitettua
työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä yhdistykselle kuuluva velvollisuus sisältää sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä
muullakaan tavalla vaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen.

3 § Voimassaolo
Tämä sopimus on voimassa 1.4.2014–31.1.2017 välisen ajan. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, sikäli kuin joku sopimusosapuolista ei irtisano sitä
viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Tämä sopimus
tulee irtisanotuksi myös valtion keskustason virka- ja työehtosopimuksen irtisanomisella,
jolloin tämä sopimus päättyy samasta ajankohdasta kuin keskustason sopimus.

4 § Allekirjoitukset

Tätä tarkentavaa virkaehtosopimusta on laadittu kolme samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopijaosapuolelle.

Kuopio 1. päivänä huhtikuuta 2014

Varastokirjasto, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena
opetus- ja kulttuuriministeriö

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

Palkansaajajärjestö Pardia ry

LIITE

Luottamusmiesten palkkio YK:04258
Luottamusmiehelle suoritetaan erillistä luottamusmiespalkkiota seuraavasti:
Edustettavien lukumäärä

Palkkio euroa/kk
Luottamusmies

Palkkio euroa/kk
Pääluottamusmies

alle 50

79

167

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.

Työsuojeluvaltuutetun palkkio
Työsuojeluvaltuutetulle suoritetaan erillistä työsuojeluvaltuutetun palkkiota seuraavasti:
Edustettavien lukumäärä

Palkkio euroa/kk

alle 50

79

Milloin työsuojeluvaltuutetun varamies hoitaa työnantajalle tehdyn ilmoituksen nojalla työsuojeluvaltuutetun estyneenä ollessa hänen tehtäviään vähintään kahden viikon jakson, maksetaan korvaus ko. kuukauden ajalta työsuojeluvaltuutetun sijasta hänen varamiehelleen

