9.6.2014 TARKVES RVLLMSOP

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus,
joka solmittiin 9 päivänä kesäkuuta 2014 Rajavartiolaitoksen esikunnan ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Päällystöliitto ry:n, Rajaturvallisuusunioni RTU ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto ry:n ja Suomen Konepäällystöliitto ry:n välillä valtion virka- ja työehtosopimukseen liittyvien luottamusmiestoimintaa koskevien sopimusmääräysten mukaisen luottamusmiestoiminnan järjestämisestä rajavartiolaitoksessa.

1 § Sopimuksen peruste
Tämän sopimuksen perusteena on valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen (7.11.2013)
liitteen 2 sopimista virastoissa koskeva 3 §:n sopimusmääräys.

2 § Sopimuksen soveltamisala
Tämä tarkentava virkaehtosopimus koskee Rajavartiolaitoksen virkamiehiä.
Rajavartiolaitoksen henkilöstön luottamusmiestoiminnassa noudatetaan tämän sopimuksen lisäksi kulloinkin voimassa olevia valtion virkamiesten luottamusmiestoimintaa koskevia keskustason sopimusmääräyksiä.

3 § Luottamusmiesorganisaatio
Yhdistyksellä on luottamusmiesorganisaatiot -liitteen mukaisesti valtakunnallinen pääluottamusmies ja tämän varamies sekä hallintoyksiköissä luottamusmiehet varamiehineen ja
varaluottamusmiehet.
Pääluottamusmiehen toimialue käsittää ne hallintoyksiköt, joissa yhdistyksellä on jäseniä.
Rajavartiolaitoksen tai luottamusmiesten toimialueiden toiminnan supistuessa tai laajentuessa taikka organisaatiomuutosten johdosta voidaan luottamusmiesorganisaatiota tarvittaessa muuttaa osapuolten välisin sopimuksin näiden määräysten periaatteiden mukaisesti
vastaamaan laitoksen tai toimialueen muuttunutta kokoa ja rakennetta.

4 § Luottamusmiesten valinta
Yhdistys valitsee rajavartiolaitoksen virkamiehistä pääluottamusmiehen sekä hallintoyksiköihin luottamusmiehet varamiehineen ja lisäksi varaluottamusmiehet. Jos nämä valitaan
vaaleilla, vaalit suoritetaan työaikana työpaikalla.
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Valitusta pääluottamusmiehestä sekä hänen varamiehestään yhdistyksen on ilmoitettava
kirjallisesti rajavartiolaitoksen esikunnalle ja 3 § 2 momentissa tarkoitetuille hallintoyksiköille sekä valituista luottamusmiehistä, heidän varamiehistään ja varaluottamusmiehistä rajavartiolaitoksen esikunnalle ja asianomaiselle hallintoyksikölle.

5 § Luottamusmiehen toimikausi
Pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen toimikausi kestää siihen saakka, kunnes uuden
pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen valinnasta on ilmoitettu rajavartiolaitoksen esikunnalle.

6 § Luottamusmiehen tehtävät
Pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen tehtävänä on toimia yhdistykseen kuuluvien virkamiesten edustajana virkaehtosopimusten sekä annettujen säännösten ja määräysten
tulkintaa tai soveltamista koskevissa asioissa, neuvotteluissa virkaehtosopimusten soveltamiserimielisyyksistä sekä tarpeen mukaan myös muissa rajavartiolaitoksen tai sen hallintoyksikön ja virkamiesten välisiin suhteisiin liittyvissä asioissa.
Pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen tehtävänä on myös välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia rajavartiolaitoksen tai hallintoyksikön ja yhdistyksen,
sen edustajien tai yhdistyksen jäseninä olevien virkamiesten välillä.
Luottamusmiehen tehtävänä on lisäksi toimia virkamiehen edustajana neuvotteluissa edellä 1 momentissa mainituista asioista sen esimiehen kanssa, jonka alaisena asian vireille
pannut virkamies palvelee.

7 § Ajankäyttö
Mikäli liitteestä ei muuta johdu;
- pääluottamusmies, joka edustaa 500 tai useampaa hänet valinnutta virkamiestä, on vapautettu kokonaan virkatehtävistä pääluottamusmiehelle kuuluvia tehtäviä varten
- pääluottamusmiehellä, jos hänen edustettavanaan on enemmän kuin 450
virkamiestä, on oikeus saada työajaksi luettavaa vapautusta virkatehtävistä 55
tuntia kolmiviikkoisjaksossa
- pääluottamusmiehellä ja luottamusmiehellä, jos hänen edustettavanaan on
enemmän kuin 200 virkamiestä, on oikeus saada työajaksi luettavaa vapautusta virkatehtävistä 25 tuntia kolmiviikkoisjaksossa
- asianomainen esimies myöntää muulle pääluottamusmiehelle sekä luottamusmiehelle ja tämän estyneenä ollessa luottamusmiehen varamiehelle sekä
varaluottamusmiehelle edellä 6 §:ssä tarkoitettujen luottamusmiestehtävien
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hoitamista varten työajaksi luettavaa vapautusta virkatehtävistä sopivana aikana

8 § Luottamusmiestehtävistä johtuvat virkamatkat
Luottamusmiestehtävistä johtuvina virkamatkoina korvataan vähintään: pääluottamusmiehelle yhden vuotuisen virkamatkan kuhunkin hallintoyksikköön ja luottamusmiehelle kolme
vuotuista virkamatkaa hallintoyksikön sisällä.

9 § Luottamusmiespalkkio
Pääluottamusmiehelle ja luottamusmiehelle maksettava luottamusmiespalkkio määräytyy
rajavartiolaitoksen henkilöstöön sovellettavasta palkkausjärjestelmästä tehdyn hallinnonalan tarkentavan virkaehtosopimuksen lisäpalkkiota koskevan liitteen 4 mukaisesti.

10 § Neuvottelujärjestys
Välittömässä neuvonpidossa käsitellystä erimielisyysasiasta laaditaan hallintoyksikössä
pöytäkirja, jonka neuvotteluosapuolet allekirjoittavat ja josta tulee ilmetä erimielisyyden
aiheena oleva asia sekä molempien osapuolten kanta perusteluineen.
Tämän jälkeen yhdistys voi siirtää erimielisyysasian käsiteltäväksi paikallisneuvotteluissa,
jotka käydään rajavartiolaitoksen esikunnan ja yhdistyksen välillä.
Ellei paikallisneuvottelussakaan päästä yksimielisyyteen, kumpikin neuvotteluosapuoli voi
saattaa asian käsiteltäväksi keskusneuvotteluissa, jos erimielisyys koskee keskustason
virkaehtosopimuksella sovittua asiaa.
Paikallisneuvottelut on aloitettava kahden viikon kuluessa siitä, kun vastapuolelle 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 myöhemminkin.

11 § Voimaantulo
Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivästä heinäkuuta 2014 lukien ja on voimassa siten kuin
valtion yleisellä virkaehtosopimuksella sovitut luottamusmiestoimintaa koskevat sopimusmääräykset.
Tällä sopimuksella kumotaan osapuolten välillä 29.11.2002 solmittu luottamusmiessopimus, sellaisena kuin se on Rajaturvallisuusunionin osalta viimeksi muutettuna 23.6.2011 ja
muiden sopijaosapuolten osalta 17.12.2010.
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12 § Liitteet
Tämän sopimuksen liitteenä on kunkin yhdistyksen luottamusmiesorganisaation sisältävä
luettelo.

13 § Allekirjoitusmerkinnät
Tätä sopimusta on laadittu seitsemän samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopimusosapuolelle.
Helsingissä, 9 päivänä kesäkuuta 2014.

RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö ry

Päällystöliitto ry

Rajaturvallisuusunioni RTU ry

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry

Suomen Konepäällystöliitto ry
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LIITE: LUOTTAMUSMIESORGANISAATIOT
JUKO ry:n / Upseeriliitto ry:n luottamusmiesorganisaatio

Hallintoyksikkö

Luottamusmies

RVLE

1

K-SR + RMVK

1

LR + KR + P-KR

1

VLLV + SLMV + LSMV

1

Yhteensä

4

Lisäksi yhdistyksellä on oikeus luottamusmiessopimuksesta poiketen valita yllä mainituista
hallintoyksiköistä pääluottamusmies, joka on kokonaan vapautettu virkatehtävistä pääluottamusmiehelle kuuluvia tehtäviä varten ja tälle varamies. Lisäksi kullekin luottamusmiehelle
on oikeus valita yhdestä kahteen varamiestä seuraavasti: yksi varamies luottamusmiehen
edustaessa kahta hallintoyksikköä ja kaksi varamiestä luottamusmiehen edustaessa kolmea
hallintoyksikköä.
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Päällystöliitto ry:n luottamusmiesorganisaatio
Hallintoyksikkö

Luottamusmies

K-SR

1

P-KR

1

KR

1

LR

1

SLMV

1

LSMV

1

- AhvMvAs

1

RVLE

1

VLLV

1

RMVK

1
Yhteensä

10

Lisäksi yhdistyksellä on oikeus valita yllä mainituista hallintoyksiköistä pääluottamusmies ja
tälle varamies sekä kullekin luottamusmiehelle yksi varamies.
Yhdistyksellä on oikeus valita myös niihin esikuntiin sekä Helsingin rajatarkastusosastoon,
joissa ei ole luottamusmiestä yksi varaluottamusmies sekä yksi varaluottamusmies KaakkoisSuomen rajavartiostoon.
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Rajaturvallisuusunioni RTU ry:n luottamusmiesorganisaatio
Hallintoyksikkö

Luottamusmies

RVLE

1

LSMV

1

-

1

AhvMvAs

SLMV

2

LR

1

KR

1

PK-R

1

KS-R + RMVK

2

VLLV

1
Yhteensä

11

Suomenlahden merivartioston toisella luottamusmiehellä, luottamusmiessopimuksesta ja rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmästä tehdystä tarkentavasta virkaehtosopimuksesta poiketen, on oikeus luottamusmiespalkkioon 69 edustettavan mukaan ja Kaakkois-Suomen toisella luottamusmiehellä vastaavasti edellä sanotuista poiketen 29 edustettavan mukaan.
Näiden luottamusmiesten ajankäyttö määräytyy luottamusmiessopimuksen 7 § 1 momentin
neljännessä luetelmakohdassa sovitun mukaisesti.
Lisäksi yhdistyksellä on oikeus valita yllä mainituista hallintoyksiköistä kaksi pääluottamusmiestä, joista toisella, luottamusmiessopimuksesta ja rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmästä tehdystä tarkentavasta virkaehtosopimuksesta poiketen, on oikeus luottamusmiespalkkioon 999 edustettavan mukaan ja saada työajaksi luettavaa vapautusta muista virkatehtävistä 55 tuntia kolmiviikkoisjaksossa.
Yhdistyksellä on oikeus valita pääluottamusmiehille yhteinen varamies sekä kullekin luottamusmiehelle yksi varamies.
Yhdistyksellä on oikeus valita niihin esikuntiin sekä Helsingin rajatarkastusosastoon, joissa ei
ole luottamusmiestä yksi varaluottamusmies ja lisäksi Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan rajavartiostoon sekä Länsi-Suomen Merivartiostoon yksi varaluottamusmies kuhunkin hallintoyksikköön.
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Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry:n luottamusmiesorganisaatio
Hallintoyksikkö

Luottamusmies

K-SR + RMVK

1

RVLE

1

KR

1

LR

1
Yhteensä

4

Lisäksi yhdistyksellä on oikeus valita yllä mainituista hallintoyksiköistä pääluottamusmies ja
tälle varamies sekä kullekin luottamusmiehelle yksi varamies.
Yhdistyksellä on oikeus valita myös yksi varaluottamusmies Rajavartiolaitoksen esikuntaan.
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Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n luottamusmiesorganisaatio
Hallintoyksikkö

Luottamusmies

RVLE + VLLVE

1

K-SR + RMVK

1

P-KR

1

LR

1
Yhteensä

4

Lisäksi yhdistyksellä on oikeus valita yllä mainituista hallintoyksiköistä pääluottamusmies ja
tälle varamies sekä kullekin luottamusmiehelle yksi varamies.
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Suomen Konepäällystöliitto ry:n luottamusmiesorganisaatio
Hallintoyksikkö

RVLE

1

SLMV

1

LSMV

1

VLLV

2

Yhteensä

5

Lisäksi yhdistyksellä on oikeus valita yllä mainituista hallintoyksiköistä pääluottamusmies ja
tälle varamies sekä kullekin luottamusmiehelle yksi varamies.
Yhdistyksellä on oikeus valita myös LSMV:oon yksi varaluottamusmies.

