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Sopimus luottamusmiestoiminnan järjestämisestä 

Tilastokeskuksessa  

1 § Soveltamisala  
Sen lisäksi, mitä luottamusmiestoiminnasta ja yhteistoimintatehtävään 

osallistuvan henkilöstön edustajan sekä luottamusmiehen asemasta ja 

oikeuksista on kulloinkin sovittu valtion yleisessä virka- ja 

työehtosopimuksessa sekä Tilastokeskuksen työehto- tai tarkentavassa 

virkaehtosopimuksessa, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä.  

Tätä sopimusta sovelletaan Tilastokeskuksessa Julkisalan koulutettujen 

neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Tilastoväen Unioni ry:n virka- ja 

työsuhteisiin jäseniin.  

2 § Luottamusmiesten määrä ja toimialueet  
Allekirjoittaneilla järjestöillä on oikeus asettaa niiden ja viraston välillä 

solmittujen virka- ja työehtosopimusten piiriin kuuluvista, Tilastokeskuksessa 

työskentelevistä henkilöistä luottamusmiehiä seuraavasti:  

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.  

Yhdistyksellä on oikeus asettaa neljä luottamusmiestä ja pääluottamusmies. 

Luottamusmiehet toimivat toistensa varamiehinä yhdistyksen työnantajalle 

erikseen ilmoittamalla tavalla.  

Tilastoväen Unioni ry.  

Yhdistyksellä on oikeus asettaa neljä luottamusmiestä ja pääluottamusmies. 

Luottamusmiehet toimivat toistensa varamiehinä yhdistyksen työnantajalle 

erikseen ilmoittamalla tavalla.  

Yhdistyksellä on lisäksi oikeus asettaa haastattelutoimintaa varten kaksi 

luottamusmiestä. Asianomaisten luottamusmiesten tulee olla perehtyneitä 

haastattelutoiminnassa vallitseviin olosuhteisiin.  

3 § Luottamusmiespalkkio  
Luottamusmiespalkkion määrästä on voimassa, mitä siitä kulloinkin on 

keskustasolla sovittu tai erikseen päätetty.  

Palkkiot ovat tämän sopimuksen mukaan valituille pääluottamusmiehille ja 

luottamusmiehille tämän sopimuksen voimaantullessa seuraavat:  

– Pääluottamusmies 260 euroa/kk  

– Luottamusmies 100 euroa/kk  

Palkkioiden määrässä on huomioitu luottamusmiesten määrän väheneminen 

kokonaiskustannuksia lisäämättä.  

Luottamusmiespalkkion lisäksi haastattelijoiden luottamusmiehellä on oikeus 

laskuttaa erikseen työnantajan kanssa käytyihin neuvotteluihin kuluneesta 

ajasta. Milloin hän työnantajan kanssa siitä sovittuaan tai työnantajan 
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määräyksestä luottamusmiestehtäviinsä kuuluvia neuvotteluja tai muita niihin 

liittyviä tehtäviä varten joutuu matkustamaan työ- ja asuinpaikkansa 

ulkopuolelle, hänelle maksetaan matkakustannusten korvausta ja päivärahaa 

samojen perusteiden mukaan kuin hänen varsinaisessa työssään. 

Luottamusmiehen osallistuttua tässä tarkoitettuihin neuvotteluihin hänelle 

maksetaan neuvotteluihin kuluneelta ajalta palkka, kuitenkin vähintään 

kahdelta tunnilta.  

Luottamusmiehet voivat käyttää tehtäviensä suorittamisessa viraston 

tavanomaisessa käytössä olevia viestintä- ja toimistovälineitä. Kaikista muista 

kustannuksia, kuluja tai laskutusta aiheuttavista tehtävistä on sovittava 

erikseen työnantajan kanssa.  

4 § Vapautus virka- tai työtehtävistä  
Arvioitaessa luottamusmiestehtävien hoitamiseen tarvittavaa aikamäärää 

Tilastokeskuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti edustettavien 

henkilöiden lukumäärään, viraston palkkausjärjestelmän soveltamis- ja 

tiedottamistehtävien määrään sekä luottamusmiesten 

kouluttautumistarpeeseen.  

Luottamusmiestehtävien hoitamiseen sekä luottamusmieskoulutukseen 

osallistumiseen pääluottamusmies voi käyttää 50 % ja luottamusmies 20 % 

työajastaan. Aikamäärä on ohjeellinen ja vapautuksen määrästä voidaan sopia 

tarvittaessa toisinkin.  

5 § Luottamusmiehille jaettavat tiedot  
Luottamusmiehet saavat viraston jakeluna valtion virka- ja työehdot julkaisun 

sekä virastoa koskevat virka- ja työehtosopimusasiakirjat. 

Pääluottamusmiehille jaetaan lisäksi viraston ja sen ammattijärjestöjen 

välisen, palkkausjärjestelmän seurantaa koskevan tilastoyhteistyömuistion 

mukaiset tiedot.  

6 § Neuvottelujärjestys  
Virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevan 

erimielisyyden sattuessa asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 

neuvottelujärjestyksestä on sovittu Tilastokeskuksen työehtosopimuksen 30 

§:ssä ja yleisen virka- ja työehtosopimuksen 55 §:ssä sekä virkasuhteisten 

osalta luottamusmiestoimintaa koskevien sopimusmääräysten 7 §:ssä ja 

valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimuksen 5-7 §:issä niihin 

myöhemmin tehtyine muutoksineen.  

7 § Sopimuksen voimassaolo  
Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2011. Tämä sopimus korvaa sopimuksen 

luottamusmiestoiminnan järjestämisestä Tilastokeskuksessa (TK-05-

153399). Sopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisin kolmen 

kuukauden irtisanomisajoin. Tekstimuutosta haluavan osapuolen tulee liittää 
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irtisanomisilmoitukseen luonnos uudeksi sopimustekstiksi. Neuvottelut on 

käynnistettävä kuukauden kuluessa neuvottelupyynnöstä.  

8 § Allekirjoitusmerkinnät  
Tätä sopimusta on laadittu kolme samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin 

sopimusosapuolelle.   

Helsingissä       päivänä ____kuuta 2010.  

  

Tilastokeskus  

  

____________________   ____________________  

Heli Jeskanen-Sundström   

  

Tilastoväen Unioni ry.  

  

Jarmo Hyrkkö  

____________________   ____________________  

Arto Miettinen    Marjaleena Blomberg  

  

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.  

  

____________________   _____________________  

Jukka Hoffrén    Minna Niininen  

  


