Keskusjärjestösopimus
Hyvityssakkopöytäkirja ja muutospöytäkirja

Keskusjärjestösopimuksen nimi ruotsiksi
Keskusjärjestösopimuksen työnantajapuolen nimi
Palvelutyönantajat ry

Työnantajajärjestön nimi ruotsiksi
Servicearbetsgivarna rf

Keskusjärjestösopimuksen työntekijäpuolen nimi
AKAVA ry,
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry,
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Työntekijäjärjestön nimi ruotsiksi
De specialutbildades intresseorganisation
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf

Keskusjärjestösopimuksen allekirjoituspäivämäärä
05.06.1984,28.01.2000

Keskusjärjestösopimuksen voimaantulopäivämäärä
01.01.2000

Keskusjärjestösopimuksen päättymispäivämäärä
Voimassa toistaiseksi
Sopimus löytyy 1.8.01 avattavilta internet-sivuilta osoitteesta:
www.palvelutyonantajat.fi/
☛ Edunvalvonta
☛ Sopimustoiminta
☛ Keskusjärjestösopimukset
Sopimuksen ylläpitäjän yhteystiedot:
Palvelutyönantajat ry/Erja Nuottimäki
Eteläranta 10
00130 Helsinki
Puh. 09-17 2831
e-mail: erja.nuottimaki@palvelutyonantajat.fi
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HYVITYSSAKKOPÖYTÄKIRJA
Saapuvilla olivat alla mainittujen keskusjärjestöjen edustajat.
Valtioneuvoston tehtyä periaatepäätöksen hallituksen esityksestä eduskunnalle
työehtosopimuslain muuttamiseksi, siten, että työehtosopimuslain 7-9 §:n
mukaisia hyvityssakkoja korotetaan ja valtioneuvosto valtuutetaan
tarkistamaan näitä 3-vuotiskausittain, ovat alla mainitut keskusjärjestöt
sopineet yhteisten työehtosopimusalojensa osalta seuraavaa.
Hyvityssakkojen enimmäismäärien korotukset toteutetaan yhteisillä työehtosopimusaloilla siten, etteivät niiden nykyiset markkamääräiset suhteet muutu ja
että yksittäiseen työnantajaan ja paikalliseen ammattiyhdistykseen kohdistuvien hyvityssakkojen enimmäismäärät ovat samat. Jos nämä periaatteet
johtaisivat joltain osin hyvityssakkojen alentumiseen, neuvotellaan keskusjärjestöjen välillä sen aiheuttamista toimenpiteistä.
Edellä oleva koskee sekä lailla tapahtuvia hyvityssakkojen korotuksia että
niiden myöhempiä tarkistuksia, ellei keskusjärjestöjen välillä muuta sovita.
Todettiin, että em. periaatteet merkitsevät, jos 1. kappaleessa mainitut hyvityssakkojen korotukset lailla toteutuvat, sitä, että paikallisen ammattiyhdistyksen
ja yksittäisen työnantajan hyvitys-sakkojen enimmäismäärät ovat laista
poikkeavasti 10.000 mk.
Tämän sopimuksen määräykset tulevat voimaan samanaikaisesti kun 1.
kappaleessa lainmuutos hyvityssakkojen korottamisesta. Tämä sopimus sitoo
niitä keskusjärjestöjen jäsenliittoja, jotka eivät ole 20 päivään kesäkuuta 1984
mennessä ilmoittaneet jäävänsä sopimuksen ulkopuolelle.
Helsinki 5 päivänä kesäkuuta 1984
LIIKETYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO LTK ry
AKAVA ry
SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ry
SUOMEN TEKNISTEN TOIMIHENKILÖJÄRJESTÖJEN
KESKUSLIITTO STTK ry
TOIMIHENKILÖ- JA VIRKAMIESJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO
TVK ry
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HYVITYSSAKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT 1.1.2000 LUKIEN
Allekirjoittaneiden keskusjärjestöjen 5.6.1984 tekemän hyvityssakkoja
koskevan pöytäkirjan 3. kappaleen mukaisesti on sovittu seuraavaa:
Paikallisen ammattiyhdistyksen ja yksittäisen työnantajan hyvityssakkojen
enimmäismäärät ovat 1.1.2000 lukien työehtosopimuslaista poiketen 15.400
markkaa.
Siitä lukien, kun eurosta tulee yksinomainen maksuväline, mainitun
markkamäärän asemasta noudatetaan hyvityssakkojen enimmäismääränä
vastaavasti 2.590 euroa.
Helsinki 28 päivänä tammikuuta 2000
PALVELUTYÖNANTAJAT ry
AKAVA ry
SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ry
TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ry

