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Yhteistoimintasopimus

I. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA YHTEISTOIMINNAN TAVOITTEET

1§
Tämän sopimuksen tarkoituksena on edistää Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja
Suomen metsäkeskuksen (työnantajan) ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa sekä työsuojelua ja
työterveyshuoltoa koskevan lainsäädännön toteutumista.
Työnantajan ja henkilöstön välisellä yhteistoiminnalla aktivoidaan yrityksen henkisiä voimavaroja ja lisätään
henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työtään ja työpaikkaansa koskevien asioiden käsittelyyn. Tässä
sopimuksessa mainittuihin asioihin kohdistuvan yhteistoiminnan avulla parannetaan päätöksentekoa
yrityksessä, lisätään tuottavuutta ja työn mielekkyyttä ja kehittävyyttä sekä parannetaan henkilöstön
työsuhteiden pysyvyyttä ja heidän toimeentuloaan. Työsuojelun ja sitä koskevan yhteistoiminnan tavoite
on työn ja työolosuhteiden turvallisuuden, terveellisyyden ja henkisen hyvinvoinnin kehittäminen.
Tämän sopimuksen soveltamispiirissä olevat työnantajat soveltavat yhteistoiminnasta yrityksissä annettua
lakia, 2007/334, joka ei ole tämän sopimuksen osa. Tämä sopimus on lakia täydentävä.

II. YHTEISTOIMINTAMENETTELY
2 § Neuvottelukunta
Neuvottelukunta perustetaan tämän sopimuksen piirissä olevan työnantajan ja henkilöstöryhmien väliseksi
toimielimeksi.
Suomen metsäkeskukseen perustetaan erikseen oma neuvottelukunta julkisen palvelun yksikköön ja
metsäpalveluiden yksikköön. Milloin kyseessä on koko Suomen metsäkeskusta koskettava asia tai asian
laajuus sitä vaatii, neuvottelukunnat kokoontuvat yhdessä.
Neuvottelukunnan jäseninä toimivat kunkin henkilöstöryhmän pääluottamusmies tai luottamusmies tai jos
sellaista ei ole, muu henkilöstöryhmän valitsema edustaja. Työnantajan edustajien määrä on enintään
puolet muista jäsenistä. Työsuojeluvaltuutetulla ja työsuojelupäälliköllä on oikeus osallistua
yhteistoimintaneuvottelukunnan kokouksiin. Yhteistoimintaneuvottelukunnan kokouksiin osallistuvan
työsuojeluvaltuutetun nimeää yksikön työsuojelutoimikunnan työsuojeluvaltuutetut keskuudestaan.
Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön yhteistyöneuvottelukunnassa on enintään kaksi
työnantajan edustajaa ja neljä edustajaa kolmesta edustavimmasta henkilöstöjärjestöstä. Edustavin
henkilöstöryhmä voi valita neuvottelukuntaan kaksi edustajaa.
Suomen metsäkeskuksen metsäpalveluiden yksikön neuvottelukunnassa on enintään kaksi työnantajan
edustajaa ja neljä edustajaa allekirjoittaneista henkilöstöjärjestöstä. Edustavin henkilöstöryhmä voi valita
neuvottelukuntaan kaksi edustajaa.

3 § Jäsenten toimikausi
Neuvottelukunnan työnantajaedustajat valitaan neljäksi vuodeksi. Henkilöstöryhmiä edustavien jäsenten
toimikausi on sama kuin luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun toimikausi, ellei työnantajan ja
henkilöstön edustajien kesken ole toisin sovittu. Jos neuvottelukunnan jäsenen asema henkilöstön
edustajana lakkaa kesken neuvottelukunnan toimikauden lakkaa myös hänen jäsenyytensä
neuvottelukunnassa. Asianomaisen henkilöstöryhmän edustajat valitsevat neuvottelukuntaan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi hänen tilalleen uuden jäsenen.

4 § Järjestäytyminen ja kokoukset
Ellei työnantajan ja asianomaisten henkilöstön edustajien kesken muuta sovita, noudatetaan
neuvottelukunnan järjestäytymisen ja kokoontumisen osalta jäljempänä olevia menettelytapoja.
-

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, joista toinen edustaa työnantajaa ja toinen henkilöstöä. Neuvottelukunta
valitsee itselleen tarvittaessa sihteerin, jonka ei tarvitse olla neuvottelukunnan jäsen.

-

Työnantajan on kutsuttava neuvottelukunta koolle tarvittaessa ja vähintään kahdesti vuodessa.
Työnantajan tulee kutsua kokous koolle myös erikseen ilmoitettua yhteistoimintalaissa tarkoitettua
neuvottelukunnan toimivaltaan kuuluvaa asiaa varten, mikäli yksikin henkilöstöryhmistä sitä vaatii.

-

Neuvottelukunta voi asioiden valmistelemiseksi perustaa erikseen sovittuja asioita tai asiaryhmiä
varten työjaostoja. Neuvottelukunta voi myös siirtää määrätyn asian tai asiaryhmän käsittelyn
yksinomaan työjaostoon, jos neuvottelukunta on asiasta yksimielinen.

-

Neuvottelukunnan kokouskutsuaika on vähintään seitsemän kalenteripäivää, jollei toisin sovita.
YT –neuvottelukunnan materiaali ja esityslista tulee olla neuvottelijoilla 3 vrk etukäteen

Jos neuvottelukunta on perustettu siten, etteivät kaikki henkilöstöryhmät osallistu sen toimintaan, tulee
samalla sopia myös siitä, miten ulkopuolella olevalle henkilöstöryhmälle ainakin kerran vuodessa varataan
mahdollisuus liittyä neuvottelukunnan toimintaan.
Neuvottelukunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka tarkistetaan kokouksen päättämällä tavalla.

5 § Alueellinen yhteistoiminta henkilöstöä koskevissa asioissa
Sopijaosapuolet korostavat hyvää yhteistoimintalain mukaista toimintaa henkilöstöä koskevissa asioissa
Julkisen palvelun alueyksiköissä ja metsäpalvelualueilla.

6 § Vapautus työstä ja kustannusten korvaukset

Neuvottelukunnan jäsenille annetaan kokoukseen liittyen tarpeellinen vapautus työstä ja korvataan
mahdollinen ansionmenetys. Matkakustannukset korvataan matkustussäännön mukaisesti.

7 § Sopimuksen voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2013 Sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajoin.
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