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Tullilaitoksen hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehto~o
pimus, joka tehtiin 29 päivänä helmikuuta 2000 Tullihallituksen (hallinnonalan neuvotteluviranomainen) sekä
Tulliliitto ry:n, Tullivirkamiesliitto ry:nja Akava-JS ry:n
(ballinrronalan virkamiesyhd~stykset) välillä hallinnonalan
virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta.

'.§
Sopimuksen perusteet
. Tämä hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus on tehty valtiovarainministeriön kirjeen

· 3.2.2000 no 1/311/2000 perusteella rullilaitoksen hallinnonalakohtaisten tarkentavien virkaehtosopimusten uudistamisesta keskUsjärjestöjen neuvottelem~n sopimus.kautta l.2.2·000-31.1.2001 koskevan

-

sopimuksen tarkentamiseksi.
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2§

Suhde aikaisempiin sopimuksiin
Tullilaitoksen hallinnonalakohtaiset tarkentavat virkaehtosopimukset, jotka olivat edellisellä sopimuskaudella voimassa, uudistetaan olemaan voimassa sellaisenaan, ellei jäljempänä ole toisin sovirru.

3§
Yleis korotukset
I altion sopimuskautta 1.2.2000· 31.1-2001 koskevan virka~tosopimuksen mukaan:
·palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.2-2000 tai lähinnä senjälkeen·alkavan
palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella,jonka suuruus on 185 markkaa kuukaudessa, kuitenkin
vähintään 2,55 prosenttia.
Peruspalkkoja, perustasoja, ohjepalkkoja sekä pa·lkkarajoja tarkistetaan yleiskorotusta vastaavasri.
Valtion yleisten virkaehtosopimusmääräysten mukaan (A-palkkataulukot) palkkansa saavien yleiskoro- ·
tus määräytyy valtion palkkaustaulu.kkojen muutosten mukaisesti.

Tällä sopimuksella toteutetaan vastaavat korotukset samojen perusteiden mukaisesti . tullilaitoksen uuden
palkkausjärjestelmän palkkaustaulukkoon, (liite 1,taulukko 1.2.2000 lukien ja liite 2, palkkausjärjestel·
mäsopimuksen liitteeksi kuuluva tavoitepalkkataulukko 2002).
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4§
Järj estelyvara
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Valtion sopimuskautta 1.2.2000-3 L,1.2001 koskevan virkaehtosopirnuksen mukaan
yleiskorotuksen lisäksi palkkoja korotetaan 0,5 prosentin suuruisellajärjestelyvaralla.
Tullilaitoksen neuvotteluosapuolet ovat sopineet järj estelyvaraerän käytöstä seuraåvaa:
Järjestelyvaraerä käytetään tullilaitoksen uuden palkkausjärjestelriiän rahoitukseen siren, kuin
osapuolten välillä on sovittu 28.4.1999 tehdyssä halliIUlonalakohtaisessa tarkentavassa virkaehtosopimuksessa (Tullin uusi palkkausjärjestelmä) ja siihen liittyvissä osapuolten allekirjoittai;i:i.~ssa asiakirjoissa.
Osapuolet tarkastelevat· tullilaitoksen palkkausjärjestelmän piirissä olevien palkkauksia ja sopivat
tarkastelusta johtuvista mahdollisista ta.ulukkotarkistuksista järj estelyvaran puitteissa. Ellei ta.IVetta
taulukon rakenteelliseen tarkistamiseen todeta. tai neuvottelurulokseen päästä 1.5 .2000 mennessä,
käytetään järj estelyvaraerä palkkausjärjestelmän uudistamisneuvotteluissa 28 .4.1999 laaditun muistion
mukaisesti sovittuun, siirtymäkauden palkkaustaulukon rahoitukseen.

-

Järjestelyvara siirret.ään käytettäväksi ballinnonalakohtaisen tarkentavan virkaehtosopimuksen (Tullin
uusi palkkajärjestelmä) mukaisen taulukkotarkastuksen (toinen taulukkot;arkistus) yhteydessä. Tämä
taulukkotarkisrus tulee voimaan 1.5.2000. Siirtäminen ei suurenna.käytettävissä olevaajärjestelyvaraerää.
5§
Luottamusmiesten palkkioiden tarkistaminen

Luottamusmiesten palkkioita tarkistetaan 1.2. 2000 lukien liitteen 3 mukaisesti.
6§
Korvaus vapaamuotoisesta varallaolosta

Vapaamuotoisella varallaololla. tarkoitetaan työaikalain 5 §:n mukaista. tilannetta, jonka aikana
virkamiehen on oltava muuna kuin työaikana sovitun mukaisesti tavoitettavissa. Virkamiehellä on
velvollisuus saapua työpaikalleen tarvittaessa viipymättä, viimeistään yhden tunnin kuluessa.

Edellä todetusta varallaolosta maksetaan Tullihallituksen 27.5 .1999 tekemän päätöksen mukaisesti
tullirikostutkinnan tehtävissä työskenteleville vapaamuotoisen varallaolon korvaus, jonka määrä on 25
% virkamiehen yksinkertaisesta tuntipalkasta.
·
Työssäoloaika luetaan työajoista tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti työajaksi,
kuitenkin vähintään yksi tunti. Työajalta maksettavat korvaukset määräytyvät edellä mainitun sopimuksen mukais~sti.
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7§

.

Tullilaitoksen uuden palkkausjärjestelmän tekstitarkistukset
Tullilaitoksen hallinnonalakohtaista 28.4.1999 tehtyä tarkentavaa virkaehtosopimusta tarkistetaan
l.~.2000 lukien .sit~ että sopimuksen 4§:nj_ousto=o~a ko~ataan ~ermillä takuuos~. So~~uk~en..6§ :n
tomen momentti m~tetaan muotoon:" Valtion tyoaikasopJmuksen·13 §:ssä tarko1tettuihin ylityokorvauksiin ja lisätyökorvauksiin virastotyössä ovat oikeutettuja ne, joiden palkkaus maksetaan enintään
vaativu:ust.ason 17 mukaisesti".
·

8§
Työrauha

Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin
sopimuksen pätevyydestä,' voimassaolosta t.ai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta
vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden
sopimuksen aikaansaamiseksi.

...

Lisäksi ta.hän sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, että sen alaiset yhdistykset, ja
virkamiehet, joita sopimus koskee, eivät riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta
· eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä yhdistykselle kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, ettei
yhdistys saa rukea tai avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavålla vaikuttaa
sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen.

9§
Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus on voimassa 01.02.2000-31.1.2001. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämänjäl.keen
vuoden kerrallaan, jollei sitä jonunalta kummalta puolen irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen
sopimuskauden tai j atkovuoden päättymistä.
.Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö tarkastettuaan sopimuksen

hyväksyy sen.
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