VALTIOKONTTORI

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka
tehtiin Valtiokonttorissa 7. päivänä joulukuuta 2004 Valtiokonttorin, valtion eläkelautakunnan, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n kesken.

1 § Sopimuksen perusteet
Keskusjärjestöjen allekirjoitettua 29.11.2004 neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi ajalle 16.2.2005 – 30.9.2007, voimassa olevat virastokohtaiset virkaehtosopimukset lakkaavat olemasta voimassa ja ne uudistetaan tulopoliittisessa sopimuksessa mainituin muutoksin.
Valtiokonttori hallinnonalan neuvotteluviranomaisena ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry toteavat, että niiden välillä 28.11.2002 allekirjoitettu tarkentava 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 työehtosopimuksessa uusien palkkausjärjestelmien kattavasta toteutuksesta valtionhallinnossa on sovittu kuukausipalkkaperusteista, yleiskorotuksesta ja virastokohtaisten
sopimuserien varaamisesta uusien palkkausjärjestelmien käyttöönottamiseen ja
muusta.
3 § Pääluottamusmiehen, vastaavan luottamusmiehen, luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun palkkio
Tällä sopimuksella uudistetaan, mitä Valtiokonttorin, valtion eläkelautakunnan, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n
sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä on sovittu pääluottamusmiehen, 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 sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi.
Lisäksi tähän sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, että sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus koskee, eivät riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä yhdistykselle kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa

kiellettyä työtaistelutoimenpidettä tai muullakaan tavalla vaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, 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 hyväksynyt.
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.
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