
 
   

 
Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa koskevan 
tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, 
joka tehtiin 11 päivänä huhtikuuta 2005 maa- ja 
metsätalousministeriön, Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia 
ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n 
välillä 
 

 
 
1 § Allekirjoituspöytäkirjan sisältö 
 
Neuvotteluosapuolet ovat uudesta palkkausjärjestelmästä 11.04.2005 tehtyyn tarkentavaan 
virkaehtosopimukseen liittyen sopineet eräistä sen käyttöönottoon ja soveltamiseen liittyvistä 
asioista tämän pöytäkirjan ja sen liitteiden mukaisesti. 
 
2 § Tehtäväkohtainen palkanosa 
 
Tehtäväkohtaisen palkanosan perusteena olevat vaativuuden arviointitekijät on määritelty 
liitteessä 1. 
 
3 § Henkilökohtainen palkanosa 
 
Henkilökohtaisen palkanosan arviointitekijät on kuvattu liitteessä 2.  
 
Mahdollisimman suuren tasapuolisuuden saavuttamiseksi vuosittaisen arvioinnin tulee tapahtua 
ministeriössä suunnilleen samana ajankohtana. Tasapuolisuuden saavuttamiseksi palkkausasioista 
vastaavan virkamiehen saadessaan ehdotukset osastopäälliköiltä tai yksiköiden päälliköiltä, tulee 
muun muassa tutustua siihen, poikkeavatko arvioinnin tulokset eri osastojen ja yksiköiden kesken ja 
ennen henkilökohtaisen palkanosan päättämistä hankkia mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä. 
Tarkoituksena on, että ennen arviointien vahvistamista työnantajalla on käytettävissään kaikki 
ehdotukset arvioinneiksi. Työnantaja vahvistaa arvioinnit mahdollisimman yhtäaikaisesti. 
 
4 § Maa- ja metsätalousministeriön vaativuuden arviointiryhmän kokoonpano 
 
Arviointiryhmässä on sekä työnantajan että henkilöstöä edustavien järjestöjen edustus. 
Arviointiryhmässä sekä työnantajalla että allekirjoittajajärjestöillä on yhtä monta edustajaa. 
Arviointiryhmän jäsenille nimetään myös varajäsenet. 
 
Puheenjohtajana toimii työnantajan edustaja. 
 
Kansliapäällikkö asettaa arviointiryhmän ja määrää puheenjohtajan ja sihteerin sekä järjestöjen 
esityksestä allekirjoittajajärjestöjen jäsenet ja varajäsenet.  
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5 § Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan vaativuuden arviointiryhmän kokoonpano  
 
Arviointiryhmään kuuluvat maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan puheenjohtaja ja 
henkilöstöjärjestöjen edustajat. Puheenjohtajana toimii valituslautakunnan puheenjohtaja. 
 
6 § Vaativuuden arviointiryhmän tehtävät 
 
Arviointiryhmä käsittelee uusien tai muuttuneiden tehtävien arvioinnit ja tehtävien sijoittamiset 
vaativuustasoille. Jos arviointiryhmä ei ole yksimielinen, esitetään työnantajalle ryhmässä 
ilmenneet eri kannat 
 
Arviointiryhmä seuraa järjestelmän soveltamista ja tekee tarvittaessa ehdotuksia järjestelmän 
kehittämiseksi. 
 
Järjestelmää kehitetään yhteistyössä työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. 
 
7 § Arviointien yhdenmukaisuus ja arviointimenettelyn kehittäminen 
 
Kaikissa arvioinneissa tulee toimia virkamiesten oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun 
varmistamiseksi. Arviointien tulee olla yhteismitallisia ja käytettävien arviointiperiaatteiden 
kaikkien osalta yhteneviä. 
 
Tarkentavan virkaehtosopimuksen 11 §:ään liittyen sopimuspuolet tekevät yhteistyötä 
arviointimenettelyn kehittämiseksi. Siirtymäkauden aikana selvitetään arviointiryhmän tarvittava 
kokoonpano. 
 
8 § Työsopimussuhteinen henkilöstö 
 
Uusi palkkausjärjestelmä toteutetaan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta työsopimuksilla ja 
niiden muutoksilla ottaen huomioon, mitä uuden palkkausjärjestelmän soveltamisalasta on 
virkasuhteisten osalta sovittu. 
 
9 § Koulutus ja perehdyttäminen 
 
Työnantaja vastaa uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ja tilastoyhteistyöhön liittyvästä 
henkilöstön ja esimiesten koulutuksesta ja perehdyttämisestä sekä tiedottamisesta.  
 
10 § Pöytäkirjan voimassaolo 
 
Tämä allekirjoituspöytäkirja ei ole voimassa virkaehtosopimuksena. 
 
Tämä pöytäkirja on voimassa 1.12.2004 lukien ja on voimassa kuten tämän pöytäkirjan 1 §:ssä 
mainittu tarkentava virkaehtosopimus. 
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11 § Allekirjoitukset 
 
Tätä allekirjoituspöytäkirjaa on laadittu neljä (4) samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin 
allekirjoitusosapuolelle. 
 
Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2005 
 
 
Maa- ja metsätalousministeriö 
 
 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n puolesta 
 
 
Palkansaajajärjestö Pardia ry:n puolesta 
 
 
Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n puolesta 
  


