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TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUS
ILMATIETEEN LAITOKSEN OPERATIIVISEN TOIMINNAN
TYÖAIKAMÄÄRÄYKSISTÄ
Ilmatieteen laitos toisaalta sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry ja
Valtion erityisalojen ammattiliitto VAL ry toisaalta ovat tehneet Ilmatieteen laitoksen operatiivisen
toiminnan työaikamääräyksiä koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen ja työehtosopimuksen
seuraavasti:
1 § Soveltamisala
Näitä määräyksiä sovelletaan Ilmatieteen laitoksessa suoritettavaan operatiiviseen toimintaan, jolla
tarkoitetaan toimintayksiköissä tehtävää havaintotyötä, säänennustustoimintaa valmistelu- ja jakelutehtävineen sekä tietoliikenteen ja tietojenkäsittelyn ylläpitotehtäviä.
2 § Eräiden työaikasäännösten soveltaminen
Näiden määräysten lisäksi sovelletaan 1 §:ssä mainituissa tehtävissä keskustasolla työajoista sovitun
valtion virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä, mikäli ne eivät ole ristiriidassa näiden määräysten
kanssa sekä niitä työaikalain säännöksiä, joiden osalta tässä sopimuksessa tai edellä mainitussa virka- ja työehtosopimuksessa ei ole toisin sovittu.
3 § Säännöllinen työaika
Säännöllinen työaika on 52 viikon ajanjakson aikana keskimäärin vastaavan ajanjakson mukaisen
virastotyöajan pituinen.
Ilmatieteen laitos antaa tarkentavat määräykset tasoitusmenettelystä ja seurannasta.
4 § Yötyö
Yötyötä saa teettää tehtävien edellyttämässä laajuudessa kuitenkin peräkkäin enintään seitsemänä
yönä.
5 § Päivittäinen lepoaika
Jos virkamiehen tai työntekijän työaika on kuutta tuntia pitempi, on hänelle varattava 30 minuuttia
kestävä lepoaika tai tilaisuus aterioida työn lomassa.
6 § Vuorokausilepo
Virkamiehelle tai työntekijälle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään kuuden tunnin pituinen keskeytymätön lepoaika.
7 § Viikottainen vapaa-aika
Viikottainen vapaa-aika voidaan järjestää keskimäärin 35 tunniksi enintään 12 viikon aikana. Keskeytymättömän vapaa-ajan tulee kuitenkin olla vähintään 24 tuntia viikossa.
8 § Työaikakorvaukset
Ilta- ja yötyökorvaukset, lauantaityökorvaus, sunnuntaityökorvaus, aattopäiväkorvaus
sekä hälytysluonteisen työn korvaus maksetaan siten kuin keskustasolla työajasta sovitussa valtion
virka- ja työehtosopimuksessa on jaksotyöajan osalta määrätty.
Ilmatieteen laitos antaa tarkemmat määräykset laskentaperusteista ja maksujaksoista.
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9 § Lisä- ja ylityöstä maksettava korvaus
Jos tasoitusjakson päättyessä todetaan työvuoroluettelon mukaisen säännöllisen työajan ylittyneen,
maksetaan ylittyneiltä työtunneilta yksinkertainen tuntipalkka vastaavan ajanjakson mukaan laskettuna jaksotyöajan ylityökorvausrajaan saakka ja 50 prosentilla korotettu palkka tämän rajan ylittäviltä tunneilta.
Toimintayksikön päällikkö ja virkamies tai toimihenkilö voivat sopia korvauksen maksamisesta
myös vähintään kahden jäljempänä tarkoitetun välitarkastelujakson päättyessä.
10 § Lisä- ja ylityökorvaus vapaa-aikana
Lisä- tai ylityöstä maksettava palkka voidaan sopia vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan vastaavaan
vapaa-aikaan virkamiehen tai työntekijän säännöllisenä työaikana seuraavan tasoitusjakson aikana.
Ylityötä vastaavan vapaa-ajan pituus lasketaan noudattaen mitä 9 §:ssä on sovittu.
11 § Palvelussuhteen päättyminen kesken tasoittumisjakson
Jos palvelussuhde päättyy ennen kuin työaika on tasoittunut 3 §:n mukaiseen keskimääräiseen työaikaan, lasketaan kuinka monta tuntia tehty työaika on vastaavan ajanjakson mukaista virastotyöaikaa pidempi ja tämän tuntimäärän ylittäviltä tunneilta suoritetaan korvaus soveltuvasti 9 §:ssä sovitun mukaisesti.
Jos tehty työaika on vastaavan ajanjakson mukaista virastotyöaikaa lyhyempi, on työnantajalla oikeus vähentää vastaava määrä virkamiehen tai työntekijän palkasta.
12 § Työajan tasoittumisjärjestelmä
Työajan tasoittumisjärjestelmä laaditaan kalenterivuodeksi siten, että työaika tasoittuu 3 §:n mukaiseksi 52 viikon aikana 12-15 viikon pituisin välitarkasteluin. Välitarkasteluihin sovelletaan mitä
työaikalain 34 §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty. Ilmatieteen laitos antaa tarkemmat määräykset
välitarkastelujaksoista.
13 § Työvuoroluettelo
Työvuoroluettelo laaditaan toimintayksiköittäin työajan tasoittumisjärjestelmään perustuen kalenterikuukaudeksi kerrallaan.
14 § Työrauha
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.
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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.
15 § Helatorstaiviikon vaikutus
Helatorstaiviikon vaikutuksesta työaikaan noudatetaan keskustason työaikasopimuksessa sovittuja
määräyksiä.
16 § 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 jonkin
sopijapuolen taholta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Ellei keskusjärjestöjen 29.11.2004 allekirjoittamaa tulopoliittista sopimusta koskevaa neuvottelutulosta allekirjoiteta tulopoliittiseksi sopimukseksi, raukeaa tämä sopimus.
Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. Valtion tarkistamissopimuksen irtisanomisella tulevat samalla irtisanotuiksi virastojen tarkentavat virkaehtosopimukset ja työehtosopimukset.
17 § Allekirjoitukset
Tätä sopimusta on laadittu viisi samansanaista 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 liitto VAL ry:n puolesta

