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LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

Sopimus, joka solmittiin 13 päivänä joulukuuta 2004 rajavartiolaitoksen esikunnan ja Jul-
kisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto ry:n,
Merivartioliitto ry:n, Päällystöliitto ry:n, Rajavartioliitto ry:n, Suomen Konepäällystöliitto ry:n ja
Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä valtion virkamiesten palvelussuhteen
ehtojen tarkistamisesta tehtyyn virkaehtosopimukseen liittyvien luottamusmiestoimintaa kos-
kevien sopimusmääräysten mukaisen luottamusmiestoiminnan järjestämistä rajavartiolaitok-
sessa.

1 § Sopimuksen perusteet

Valtion yleisten virkaehtosopimusmääräysten liitteenä 5 olevien luottamusmies-
toimintaa koskevat sopimusmääräykset, yhteistoimintatehtävään osallistuvan
henkilöstön edustajaa sekä luottamusmiehen asemaa ja oikeuksia koskevat so-
pimusmääräykset ja rajavartiolaitoksen hallinnonalakohtaisen tarkentavan virka-
ehtosopimuksen lisäpalkkioita koskevan liitteen 3 koskevat luottamusmiespalk-
kiota koskevat sopimusmääräykset.

2 § Sopimuksen soveltamisala

Rajavartiolaitoksen henkilöstön luottamusmiestoiminnassa noudatetaan kulloin-
kin voimassa olevia valtion virkamiesten luottamusmiestoimintaa koskevia sopi-
musmääräyksiä ja valtiovarainministeriön sen soveltamisesta antamia ohjeita,
yhteistoimintatehtävään osallistuvan henkilöstön edustajaa sekä luottamusmie-
hen asemaa ja oikeuksia koskevia sopimusmääräyksiä sekä kulloinkin voimassa
olevan valtion virkaehtosopimusten neuvottelumenettelystä tehdyn pääsopimuk-
sen säännöksiä.

Näiden lisäksi noudatetaan, mitä jäljempänä on sovittu.

3 § Luottamusmiesorganisaatio

Yhdistys valitsee valtakunnallisen pääluottamusmiehen ja luottamusmiehet va-
ramiehineen hallintoyksiköihin. Lisäksi yhdistyksellä on oikeus valita liitteessä
mainituin rajoituksin yksi varaluottamusmies kullekin raja- ja merivartioalueelle
sekä esikuntaan, jossa ei ole luottamusmiestä.

Pääluottamusmiehen toimialue käsittää ne hallintoyksiköt, joissa yhdistyksellä on
jäseniä.

Jos tämän luottamusmiessopimuksen voimassa ollessa tapahtuu rajavartiolaitok-
sen, hallintoyksikön tai sen alayksikön taikka luottamusmiesten toimialueiden
laajentumista tai supistumista taikka kokoonpanomuutoksia, voidaan luottamus-
mieskokoonpanoa tarvittaessa muuttaa osapuolten välisin neuvotteluin vastaa-
maan rajavartiolaitoksen, hallintoyksikön taikka toimialueen muuttunutta kokoa ja
rakennetta.

4 § Luottamusmiesten valinta

Yhdistys valitsee rajavartiolaitoksen virkamiehistä valtakunnallisen pääluotta-
musmiehen sekä hallintoyksiköihin ja rajatarkastusosastoon luottamusmiehet va-
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ramiehineen ja lisäksi raja- ja merivartioalueille varaluottamusmiehet liitteessä
mainituin rajoituksin. Jos nämä valitaan vaaleilla, vaalit suoritetaan työaikana
työpaikalla.

Valitusta valtakunnallisesta pääluottamusmiehestä sekä hänen varamiehestään
yhdistyksen on ilmoitettava kirjallisesti rajavartiolaitoksen esikunnalle sekä vali-
tuista luottamusmiehistä sekä heidän varamiehistään rajavartiolaitoksen esikun-
nalle ja asianomaisen hallintoyksikön päällikölle.

5 § Luottamusmiehen toimikausi

Valtakunnallisen pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen toimikausi kestää sii-
hen saakka, kunnes uuden pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen valinnasta
on ilmoitettu rajavartiolaitoksen esikunnalle.

6 § Luottamusmiehen tehtävät

Valtakunnallisen pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen tehtävänä on toimia
yhdistykseen kuuluvien virkamiesten edustajana virkaehtosopimusten sekä an-
nettujen säännösten ja määräysten tulkintaa tai soveltamista koskevissa asiois-
sa, rationalisointiyhteistyössä sekä tarpeen mukaan myös muissa rajavartiolai-
toksen tai sen hallintoyksikön ja virkamiesten välisiin suhteisiin liittyvissä asiois-
sa.

Valtakunnallisen pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen tehtävänä on myös
välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia hallintoyksikön, yh-
distyksen ja virkamiesten välillä.

Luottamusmiehen tehtävänä on lisäksi toimia virkamiehen edustajana neuvotte-
luissa edellä 1 momentissa mainituista asioista sen esimiehen kanssa, jonka
alaisena asian vireille pannut virkamies palvelee sekä virkamiesten edustajana
hallintoyksikön päällikön kanssa käytävässä välittömässä neuvonpidossa.

Valtakunnallisen pääluottamusmiehen tehtävänä on lisäksi pitää yhteyttä luotta-
musmiesasioissa luottamusmiehiin, hallintoyksiköihin ja rajavartiolaitoksen esi-
kuntaan sekä toimia yhdistyksen edustajana rajavartiolaitoksen esikunnan kans-
sa käytävissä paikallisneuvotteluissa.

7 § Ajankäyttö

Valtakunnallinen pääluottamusmies, joka edustaa 500 tai useampaa hänet valin-
nutta virkamiestä, on vapautettu kokonaan muista virkatehtävistä luottamusmie-
helle kuuluvia tehtäviä varten.

Pääluottamusmiehellä, jos hänen edustettavanaan on enemmän kuin 450 virka-
miestä, on oikeus saada työajaksi luettavaa vapautusta muista virkatehtävistä 55
tuntia kolmiviikkoisjaksossa.

Pääluottamusmiehellä ja luottamusmiehellä, jos hänen edustettavanaan on
enemmän kuin 200 virkamiestä, on oikeus saada työajaksi luettavaa vapautusta
muista virkatehtävistä 25 tuntia kolmiviikkoisjaksossa.
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Asianomainen esimies myöntää muulle pääluottamusmiehelle sekä luottamus-
miehelle ja näiden estyneenä ollessa luottamusmiehen varamiehelle sekä raja- ja
merivartioalueen varaluottamusmiehelle edellä 6 §:ssä tarkoitettujen luottamus-
miestehtävien hoitamista varten työajaksi luettavaa vapautusta muista virkateh-
tävistä sopivana aikana.

8 § Luottamusmiestehtävistä johtuvat virkamatkat

Luottamusmiestehtävistä johtuvina virkamatkoina valtio korvaa vähintään:
valtakunnalliselle pääluottamusmiehelle yhden vuotuisen virkamatkan kuhunkin
hallintoyksikköön ja luottamusmiehelle kolme vuotuista virkamatkaa kullekin sel-
laiselle alueelle hallintoyksikön sisällä, jonka alueella palvelee luottamusmiehen
edustamaa henkilöstöä.

9 § Luottamusmiespalkkio

Valtakunnalliselle pääluottamusmiehelle ja luottamusmiehelle maksettava luot-
tamusmiespalkkio ja siihen sisältyvä luottamusmies- ja yhteistoimintalisä määräy-
tyy 1 §:ssä mainitun rajavartiolaitoksen hallinnonalan tarkentavan virkaehtoso-
pimuksen lisäpalkkiota koskevan liitteen 3 mukaisesti.

10 § Neuvottelujärjestys

Välittömässä neuvonpidossa käsitellystä erimielisyysasiasta laaditaan hallinto-
yksikössä tai, jos asia sitä edellyttää, rajatarkastusosastossa taikka rajavartioalu-
eella pöytäkirja, jonka neuvotteluosapuolet allekirjoittavat ja josta tulee ilmetä
erimielisyyden aiheena oleva asia sekä molempien osapuolten kanta perustelui-
neen.

Tämän jälkeen yhdistys voi siirtää erimielisyysasian käsiteltäväksi paikallisneu-
votteluissa, jotka käydään rajavartiolaitoksen esikunnan ja yhdistyksen välillä.

Ellei paikallisneuvottelussakaan päästä yksimielisyyteen, kumpikin neuvotte-
luosapuoli voi saattaa asian käsiteltäväksi keskusneuvotteluissa, jos erimielisyys
koskee keskustason virkaehtosopimuksella sovittua asiaa.

Paikallisneuvottelut on aloitettava kahden viikon kuluessa siitä, kun vastapuolel-
le on jätetty kirjallinen vaatimus, jossa neuvottelujen kohteeksi tulevat asiat on 1
momentissa tarkoitetun pöytäkirjan ohella ilmoitettu. Osapuolet voivat kirjallisen
vaatimuksen johdosta sopia neuvottelujen aloittamisen ajankohdasta myöhem-
minkin.

11 § Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan 16 päivästä helmikuuta 2005 lukien ja on voimassa
saman ajan kuin 1 §:ssä yleisten virkaehtosopimusmääräysten liitteenä 5 olevat
sopimukset. Tällä sopimuksella kumotaan osapuolten välillä 29.11.2002 solmitut
luottamusmiessopimukset.

12 § Liitteet
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Tämän sopimuksen liitteenä on kunkin yhdistyksen luottamusmiesten lukumää-
rää ja sijoituspaikkaa koskeva luettelo.

13 § Allekirjoitusmerkinnät

Helsingissä, 13 päivänä joulukuuta 2004.
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