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VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖSUOJELUVALTUUTETUN  
IRTISANOMISSUOJASTA JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN KORVAUKSESTA 

1 § Irtisanomissuoja 

Työnantaja saa irtisanoa työsuojeluvaltuutetun virkasuh-
teen/työsopimuksen vain laissa säädetyin perustein (viittausmääräys). 

Mikäli työsuojeluvaltuutetun työsopimus puretaan ja työsuojeluvaltuutettu 
riitauttaa purkamisen, on työnantajan maksettava työsuojeluvaltuutetulle 
yhden kuukauden palkkaa vastaava määrä, mikäli kanne asiassa noste-
taan neljän viikon kuluessa työsopimuksen purkamisesta. 

Jos työsuojeluvaltuutetun työsuhde on päätetty tämän sopimuksen vas-
taisesti, työnantajan on suoritettava korvauksena työsuojeluvaltuutetulle 
vähintään 10 ja enintään 30 kuukauden palkka. Korvaus on määrättävä 
samojen perusteiden mukaan kuin työsopimuslaissa on säädetty. 

2 § Työsuojeluvaltuutetun korvaus 

Varsinaiselle työsuojeluvaltuutetulle maksetaan työsuojeluvaltuutetun 
korvauksena 68,00 €/kk. Korvaus on varsinaista palkkaa. 
 
Jos työsuojeluvaltuutettu ei voi hoitaa tehtäviään tilapäisen esteen vuok-
si, varavaltuutettu huolehtii välttämättömistä työsuojeluvaltuutetun tehtä-
vistä, joita ei voi siirtää odottamaan työsuojeluvaltuutetun esteen päät-
tymistä (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoi-
minnasta 44/2006, 29 § 3 mom.).  

Varsinaisen työsuojeluvaltuutetun ollessa tilapäisesti estynyt hoitamasta 
työsuojeluvaltuutetun tehtäväänsä, työsuojeluvaravaltuutetulle makse-
taan em. korvaus sen jälkeen, kun varsinaisen työsuojeluvaltuutetun es-
te on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään yhden kuukauden, mutta kui-
tenkin enintään niin kauan kuin varavaltuutettu hoitaa varsinaisen työ-
suojeluvaltuutetun tehtävää. 

3 § Sopimuksen voimassaolo 

Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivästä ja se on voimassa 
kolmen (3) kuukauden irtisanomisajoin.  

  



  Yleiskirjeen 32/2011 liite 2 2 (2) 
  

yleiskirje1132mr-työsuojeluvaltuutettu irtisanomissuoja-liite2.docx 

4 § Työrauhamääräys 

Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassa ollessa ryhtyä 
työtaistelutoimenpiteisiin tämän sopimuksen pätevyydestä, voimassa-
olosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuk-
sesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen 
muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. 

Lisäksi virka- ja työehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen huo-
lehtimaan, että sen alaiset yhdistykset ja viranhaltijat/työntekijät, joita 
sopimus koskee, eivät riko edellä tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä 
sopimuksen määräyksiä. Tämä viranhaltija- ja työntekijäyhdistykselle 
kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea tai avus-
taa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muulla tavalla myötävaikuttaa 
sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettami-
seen. 

Helsingissä 24. marraskuuta 2011 

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 
 

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY 
 

KUNTA-ALAN UNIONI RY 
 

TEKNIIKKA JA TERVEYS KTN RY 
 

TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TNJ RY 


