
 
TYÖEHTOSOPIMUS  TES 318003 
 
 
Ilmatieteen laitos toisena osapuolena sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia 
ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry toisena osapuolena ovat valtiovarainminis-
teriön neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sopineet Ilmatieteen laitoksen palveluksessa ole-
vien mainittujen järjestöjen edustamien toimihenkilöryhmien työehdoista ja palkkojen määräyty-
misperusteista seuraavasti: 
 
Yleiset määräykset 
 
1 § Soveltamisala 
 
Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Ilmatieteen laitoksen palveluksessa yksityisoi-
keudellisessa työsopimussuhteessa olevien tutkimus-, suunnittelu-, kehittämis- ja muissa asiantunti-
jatehtävissä toimiviin korkeakoulututkinnon suorittaneisiin tai muihin vastaavan tasoisiin toimihen-
kilöihin huomioon ottaen, että valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujär-
jestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion yhteisjärjestö VTY ry:n välistä tehtyä keskustason tarkista-
missopimusta ja valtion yleistä virka- ja työehtosopimusta liitteineen sovelletaan tämän työehtoso-
pimuksen osana. 
 
Työaika ja palkkaus 
 
2 § Säännöllinen työaika 
 
Toimihenkilöiden säännöllinen työaika määräytyy valtion virka- ja työehtosopimuksessa työajoista 
tarkoitetun virastotyöajan mukaisesti. Jos toimihenkilö työskentelee operatiivisissa tehtävissä, mää-
räytyy työaika siten, kuin siitä on erikseen sovittu tarkentavalla virka- ja työehtosopimuksella. 
 
3 § Palkkaperusteet 
 
Toimihenkilön palkka määräytyy Ilmatieteen laitoksen palkkausjärjestelmän uudistamisesta sovitun 
tarkentavan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. 
 
Erinäiset järjestelyt 
 
4 § Suojavaatetus 
 
Sellaisissa laboratorio-, huolto- ja tutkimustöissä, jotka edellyttävät syövyttävien tai tahraavien ai-
neiden käsittelyä käytettävän työtakin tai suojapuvun järjestää työnantaja, joka myös huolehtii sen 
kunnosta. 
 
Suojavaatetuksen tarpeellisuuden selvittää asianomaisen toimintayksikön päällikkö yhdessä  työ-
suojeluvaltuutetun kanssa. 
 
5 § Kokoukset työpaikalla 
 
Tämän työehtosopimuspöytäkirjan allekirjoittaneilla järjestöillä on oikeus työajan ulkopuolella jär-
jestää työpaikoilla kokouksia työpaikan työsuhteita koskevissa asioissa edellyttäen, että asiasta on 
sovittu toimintayksikön päällikön kanssa. 
 
Työrauha ja sen turvaaminen 
 
6 § Luottamusmiehet 
 
Luottamusmiestoiminnasta noudatetaan, mitä erikseen on sovittu luottamusmiestoiminnan järjestä-
misestä Ilmatieteen laitoksessa. 
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7 § Erimielisyyksien selvittäminen 
 
Jokaisen toimihenkilön tulee häntä itseään erikoisesti koskevassa työasiassa ensin kääntyä esimie-
hensä puoleen. 
 
Palkkausta koskevien erimielisyyksien osalta sovelletaan, mitä 3 §:ssä tarkoitetussa tarkentavassa 
virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu. 
 
Tämän työehtosopimuksen soveltamisesta ehkä syntyvät muut erimielisyydet pyritään kaikkea vii-
vytystä välttäen selvittämään ensi tilassa työnjohdon ja paikallisen luottamusmiehen välillä käytä-
villä neuvotteluilla. Luottamusmiehen esittäessä asiasta neuvotteluja ne on aloitettava ensi tilassa ja 
viimeistään viikon kuluttua esityksen tekemisestä. 
 
Jos edellä tarkoitetuissa neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, asiasta on laadittava pöytäkirja, 
jonka neuvottelijat allekirjoittavat ja jossa lyhyesti mainitaan erimielisyyksien aiheena olevat kysy-
mykset ja molempien osapuolten kanta. Tämän jälkeen asia voidaan saattaa Ilmatieteen laitoksen ja 
tämän työehtosopimuksen allekirjoittaneen järjestön kesken selvitettäväksi. Jommankumman osa-
puolen esittäessä asiasta neuvotteluja, ne tulee aloittaa ensi tilassa ja viimeistään viikon kuluessa 
esityksen tekemisestä. Jos neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, voidaan asian käsittelyä jatkaa 
valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. 
 
8 § Työrauha 
 
Tämän työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei saa ryhtyä lakkoon, sulkuun eikä muuhun niihin 
verrattavaan toimenpiteeseen, joka kohdistuu tämän sopimuksen tai sen liitteiden määräyksiä vas-
taan tai tarkoittaa tämän sopimuksen tai sen liitteiden muuttamista. 
 
9 § Sopimuksen voimassaolo 
 
Tämä sopimus tulee voimaan 16 päivänä helmikuuta 2005 ja on voimassa 30 päivään syyskuuta 
2007 saakka. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta 
kummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Ellei kes-
kusjärjestöjen 29.11.2004 allekirjoittamaa tulopoliittista sopimusta koskevaa neuvottelutulosta alle-
kirjoiteta tulopoliittiseksi sopimukseksi, raukeaa tämä sopimus. Tämä sopimus tulee voimaan edel-
lyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. Valtion tarkistamissopimuksen 
irtisanomisella tulevat samalla irtisanotuiksi virastojen tarkentavat virkaehtosopimukset ja työehto-
sopimukset. 
 
10 § Allekirjoitusmerkinnät 
 
Tätä sopimusta on laadittu neljä samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. 
 
Helsingissä  13. joulukuuta 2004 
 
Ilmatieteen laitoksen puolesta   Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n 
      puolesta 
 
 
Pardia ry:n puolesta    Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n  
      puolesta 
 
 
 


