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Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002)
Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES:
331052)
Työehtosopimus STUK/ JUKO ry TES: 33 10 01
Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ JUKO ry, VES: 33 10 51

Säteilyturvakeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen
neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
JHL ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä 15.6.2011 tehty
tarkentava virka- ja työehtosopimus.
1 § STUKin tarkentavaan virka- ja työehtosopimukseen tulevat tekstimuutokset
Osapuolet ovat sopineet, että STUKin ja sen henkilöstöä edustavien järjestöjen kesken
15.10.2010 tehdyn työehto- ja tarkentavan virkaehtosopimuksen sopimustekstiin tehdään
muutokset valtion työmarkkinalaitoksen 17.3.2011 antamien neuvottelu- ja
sopimusmääräyksen kohdassa 7 ohjeistetulla tavalla. Muutokset koskevat arviointiryhmien
työn kehittämistä ja eräitä muutosturva-asioita, joista on sovittu 28.2.2011 tehdyn
keskustason sopimuksen 11 ja 12 §:ssä.
Edellä sanottuun viitaten osapuolten välillä 15.10.2010 tehdyn STUKin työehto- ja
tarkentavan virkaehtosopimuksen
-

4 §:n jälkeen lisätään seuraava uusi kappale:
Työnantaja päättää tehtävistä ja niiden muutoksista. Kannustavassa
henkilöstöpolitiikassa on keskeistä hyödyntää henkilöstön osaaminen ja sen
kehittyminen parhaalla tavalla. Tätä toteutetaan tarjoamalla tilanteiden mukaan ja
viraston tuloksellisen toiminnan tukena mahdollisuuksia vaativampiin tehtäviin tai
ainakin vaativuutensa säilyttäviä tehtäviä.

-

7 §:n 3 kappale poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava teksti:
Jos työnantaja kuitenkin tekisi aloitteen vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilön
tehtävien muuttamiseksi, joka johtaisi vaativuustason alenemiseen, eikä henkilö suostu
muutokseen, työnantajan on selvitettävä mahdollisuus järjestää henkilölle nykyisen
vaativuustason mukaiset tehtävät. Työnantaja tai henkilö itse tai häntä edustava
luottamusmies voi vaatia asian käsittelemistä arviointiryhmässä. Ryhmä määrittelee
kantansa tehtävien muutokseen, sen perusteisiin ja sanottuun mahdollisuuteen.
Käsittely ryhmässä tapahtuu ennen tehtävien muuttamista, ellei tehtävien muutosta
ole välttämätöntä toteuttaa jo sitä ennen. Edellä tässä momentissa sanottu ei koske
tilanteita, joissa tehtävien vaativuustaso alenee määräajaksi annettujen tehtävien tai
määräaikaisen palvelussuhteen päättyessä taikka uuden palvelussuhteen alkaessa.
Momentti ei koske myöskään vaativuustason alentamistilanteita, joissa henkilölle on
palvelussuhteen päättämistä koskevassa asiassa varattu tilaisuus tulla asiassa kuulluksi
valtion virka-mieslain 66 §:n 2 momentissa tai työsopimuslain 9 luvun 2 §:ssä
tarkoitetuin tavoin.

(poistettava teksti: Jos työnantaja tekee aloitteen henkilön tehtävien sellaiseksi
muuttamiseksi, joka johtaisi tehtävien vaativuustason alenemiseen, eikä henkilö suostu
tehtävien muuttamiseen, työnantaja tai henkilö itse taikka häntä edustava
luottamusmies voi tehdä aloitteen asian käsittelemiseksi palkkausjärjestelmän
arviointiryhmässä. Ryhmä määrittelee kantansa tehtävien vaativuuden alentamiseen ja
käsittely ryhmässä tapahtuu mahdollisuuksien mukaan pääsääntöisesti ennen
tehtävien muuttamista. Edellä tässä momentissa sovittu ei koske tilanteita, joissa
määräajaksi annetut tai vakinaisessa taustapalvelussuhteessa olevan henkilön
määräaikaisessa palvelussuhteessa hoitamat tehtävät päättyvät taikka joissa alkaa
uusi palvelussuhde tahi joissa tehtävien muuttamisen perusteena ovat sellaiset syyt,
jotka oikeuttaisivat henkilön irtisanomiseen, tai muut merkittävät henkilön omasta
toiminnasta johtuvat syyt)
2 § Työrauhavelvoite
Virkaehtosopimusjärjestelmä
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.
Työehtosopimusjärjestelmä
Tämän työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei saa ryhtyä lakkoon, sulkuun eikä muuhun
niihin verrattavaan toimenpiteeseen, joka kohdistuu tämän sopimuksen tai sen liitteiden
määräyksiä vastaan tai tarkoittaa tämän sopimuksen tai sen liitteiden muuttamista.
3 § Voimassaolo
Tämän sopimuksen sopimuskausi on maaliskuun 1 päivän 2011 ja helmikuun 29 päivän
2012 välinen aika. Sen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä
jommaltakummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai
jatkovuoden päättymistä.
Sopimuskaudelle 2010 - 2012 tehdyn virka- ja työehtosopimuksen irtisanomisella tulevat
samalla irtisanotuiksi virastotason tarkentavat virkaehtosopimukset ja työehtosopimukset.

