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Tarkoitus

Lapin yliopisto ja tyontekijoiden valtakunnalliset yh4i Ic$k
neuvottelujarjesto ry (JUKO), Yliopistojen ja tutkimusalan
ja Juikistn
ja hyvinvointialojen liitto ry (JHL) edustajinaan paikalliset paaluottaiaushet ovat sopineet 1in
tyosuojelun valvonnasta ja tyopaikan tyosuojeluyhteistoiminnasta (44/OO6) 23 1 § n
Yliopistojen tyoehtosopimuksen (YTES) 1 17b § n mukaisesti
Lapin yliopistossa
Sopimuksen lisäksi noudatetaan työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelun
yhteistoiminnasta annetun lain (44/2006; jatkossa valvontalaki) ja muiden säännösten sekä
kulloinkin voimassa olevan työehtosopimuksen määräyksiä.

Työpaikka ja soveltamisala
Lapin yliopisto on yksi työpaikka.
Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat kaikki yliopiston yksikötja yliopistoon työsuhteessa
olevat työntekijät.

Yhteistoimintaelimet

Tässä
tarkoitettuja
sopimuksessa
yhteistoimintaelimiä
työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelutoimikunta.

ovat

työsuojelupäällikkö,

Työsuoj elu päällikkö

Yliopisto nimeää työsuojelupäällikön ja hänen varamiehensä. Työsuojelupäällikön tehtävistä on
säädetty valvontalaissa.

Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut

Henkilöstö valitsee keskuudestaan neljän vuoden toimikaudeksi työsuojeluvaltuutetun ja kaksi
varavaltuutettua.
Työsuojeluvaltuutetun on ilmoitettava kirjallisesti työnantajan edustajalle, milloin varavaltuutettu
toimii valtuutetun sijaisena (YTES, sopimusmääräykset luottamusmiestoiminnasta 5 § 2 mom).
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Työsuojelutoimikunta
Työsuojelutoimikunnan toimikausi on neljä (4) vuotta.
enet. Kaksi
Työsuojelutoimikuntaan kuuluu (8) jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtaiset varajäs
jäsenistä
nan
työsuojelutoimikunnan jäsenistä edustaa työnantajaa. Kuusi työsuojelutoimikun
ltuutettu.
edustaa henkilöstöä ja yksi heistä on työsuojeluvaltuutettu varajäsenenään 1. varava
htajan.
heenjo
Työsuojelutoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapu
Työsuojelutoimikunnan tehtävät
ä yhteistyöelimenä
Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on toimia työantajan ja henkilöstön välisen
työsuoje lua koskevissa asioissa.
Henkilöstön edustajien valinta
työsuojeluvaltuutetun,
vastaa
joka
vaalitoimikunnan,
nimeävät
Henkilöstöjärjestöt
järjestämisestä
varavaltuutettujen ja työsuojelutoimikunnan muiden henkilöstön edustajien vaalin
valvontalain 30 §:nja 39.3 :n mukaisesti.
Työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytykset
ja välineitä.
Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus käyttää tehtäviä hoitaessaan yliopiston tiloja
n tehtävien
Työsuojeluvaltuutettu on vapautettu muista työtehtäv istään työsuojeluvaltuutetu
hoitamista varten tarvittaessa, keskimäärin kaksi (2) tuntia viikossa vuositasolla.
lutoim intaan
Työsuojeluvaltuutetun yksikölle suoritetaan keskitetyistä varoista korvaus työsuoje
altuutetun
ojeluv
Työsu
menetyksestä.
työpanoksen
aiheuttamasta
ajan
käytetyn
työehtosopimuksella sovitut palkkiot maksetaan keskitetyistä varoista.
Koulutus
ettuja
Työsuojelutoimikunnan jäsenet ml. työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut ovat oikeut
koulutukseen, joka on tarpeen heidän työsuojelutoimintaan liittyvien tehtävien hoitamisessa.
Erimielisyyksien ratkaiseminen
n
Tämän sopimuksen pätevyyttä, voimassaoloa, sisältöä tai laajuutta taikka tietyn sopimuskohda
oikeaa tulkintaa koskevasta erimielisyydestä neuvotellaan YTES 1 luvun 13 §:n mukaisesti,
kuitenkin niin, että jos liittotason neuvotteluissa jäädään erimielisiksi, asiaa ei voida viedä
työtuomioistuimeen.

Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa toistaiseksi.
Sopimuksella on samat oikeusvaikutukset kuin työehtosopimuksella.
omisesta. Irtisanominen
Sopimus voidaan irtisanoa päättymään kuusi kuukauden kuluttua irtisan
Yhden sopimusosapuolen
on toimitettava sopimuksen muille osapuolille tiedoksi kirjallisesti.
suorittama irtisanominen tulee voimaan kaikkia osapuolia sitovasti.

Rovaniemellä

9. ,

2012

Lapin yliopi

Väyrynen
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.
Päjonamusmies Jarmo Kiuru
Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto, YHL ry
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Pääluottamusmies Katariina Soudunsaari
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, JHL ry
Pääluottamusmies Raili Satokangas

