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 1 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 työehto-
sopimusaloilla siten, etteivät niiden nykyiset markkamääräiset suhteet muutu ja
että yksittäiseen työnantajaan ja paikalliseen ammattiyhdistykseen kohdis-
tuvien hyvityssakkojen enimmäismäärät ovat samat. Jos nämä periaatteet
johtaisivat joltain osin hyvityssakkojen alentumiseen, neuvotellaan keskus-
järjestöjen 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 hyvitys-
sakkojen 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



 2 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


