
 

 
 
VALTIOKONTTORI Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka 

tehtiin Valtiokonttorissa 7. päivänä joulukuuta 2004 Val-
tiokonttorin, valtion eläkelautakunnan, Julkisalan koulu-
tettujen neuvottelujärjestön JUKO ry:n, Palkansaajajär-
jestö Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliit-
to VAL ry:n kesken. 

 
 
1 § Sopimuksen perusteet 
 

Keskusjärjestöjen allekirjoitettua 29.11.2004 neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi so-
pimukseksi ajalle 16.2.2005 – 30.9.2007, voimassa olevat virastokohtaiset virkaehto-
sopimukset lakkaavat olemasta voimassa ja ne uudistetaan tulopoliittisessa sopi-
muksessa mainituin muutoksin. 
 
Valtiokonttori hallinnonalan neuvotteluviranomaisena ja Julkisalan koulutettujen neu-
vottelujärjestö JUKO ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry sekä Valtion ja erityispalvelu-
jen ammattiliitto VAL ry toteavat, että niiden välillä 28.11.2002 allekirjoitettu tarkenta-
va virkaehtosopimus on tullut irtisanotuksi samalla, kun valtion tarkistamissopimus 
on irtisanottu. 
 
Osapuolet uudistavat Valtiokonttorin tarkentavan virkaehtosopimuksen seuraavasti. 
 

2 § Uuden palkkausjärjestelmän toteutus 
 

Tämän virkaehtosopimuksen alalla noudatetaan, mitä keskustason virka- ja työehto-
sopimuksessa uusien palkkausjärjestelmien kattavasta toteutuksesta valtionhallin-
nossa on sovittu kuukausipalkkaperusteista, yleiskorotuksesta ja virastokohtaisten 
sopimuserien varaamisesta uusien palkkausjärjestelmien käyttöönottamiseen ja 
muusta. 
 

3 § Pääluottamusmiehen, vastaavan luottamusmiehen, luottamusmiehen ja työsuojeluval-
tuutetun palkkio 
 

Tällä sopimuksella uudistetaan, mitä Valtiokonttorin, valtion eläkelautakunnan, Jul-
kisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n 
sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä on sovittu pääluotta-
musmiehen, vastaavan luottamusmiehen, luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun 
palkkiosta 30.3.2004 allekirjoitetulla tarkentavalla virkaehtosopimuksella. 
 

4 § Lomarahan maksuajankohta 
 

Lomaraha maksetaan kesäkuun palkan yhteydessä. 
 

5 § Työrauhavelvoite 
 

Tähän virkaehtosopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä 
työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta si-
sällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaise-
miseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaan-
saamiseksi.  
 
Lisäksi tähän sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, että sen alai-
set yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus koskee, eivät riko edellisessä momen-
tissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä yhdis-
tykselle kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa 

 



 

kiellettyä työtaistelutoimenpidettä tai muullakaan tavalla vaikuttaa sellaisiin toimenpi-
teisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen. 
 

6 § Sopimuksen voimassaolo 
 

Tämä virkaehtosopimus tulee voimaan 16. päivästä helmikuuta 2005 ja on voimassa 
30.9.2007 saakka edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hy-
väksynyt. 
 
Mikäli valtion tarkistamissopimus irtisanotaan, samalla irtisanomisella tulee myös 
tämä virkaehtosopimus irtisanotuksi. 
 
Ellei keskusjärjestöjen 29.11.2004 allekirjoittamaa tulopoliittista sopimusta koskevaa 
neuvottelutulosta allekirjoiteta tulopoliittiseksi sopimukseksi, raukeaa tämä sopimus. 
 
 
Helsingissä 7. päivänä joulukuuta 2004 
 
 
VALTIOKONTTORI 
 
 
Pääjohtaja Jukka Wuolijoki 
 
 
Finanssijohtaja Maritta Fromholtz 
 
 
JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY 
 
 
Pääluottamusmies Pertti Helin 
 
 
PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY 
 
 
Asiamies Anne Salmi 
 
 
Pääluottamusmies Tarja Visakari 
 
 
VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY 
 
 
Sopimussihteeri Kari Seppälä 
 
 
Pääluottamusmies Pirjo Rautio 

 




