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Tarkentava virkaehtosopimus vuosien 2012 ja 
2013 virastoerien kohdentamisesta maa- ja met-
sätalousministeriössä ja maaseutuelinkeinojen 
valituslautakunnassa. 
 
Sopimus on tehty 12 päivänä huhtikuuta 2012 
maa- ja metsätalousministeriön sekä Julkisalan 
koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja 
Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä. 
 

 
1 § Sopimuksen peruste ja tarkoitus 
 
Tämä sopimus on tehty virastoerien kohdentamisesta Sopimuskaudelle 2012 - 2014 marraskuun 24. 
päivänä 2011 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen, jäljempänä keskustason sopimus, mukaises-
ti. 
 
Keskustason sopimuksen mukaisesti käytettävissä olevien virastoerien suuruus on 0,50 % sopimusalan 
palkkasummasta 1.3.2012 lukien ja 0,50 % sopimusalan palkkasummasta 1.4.2013 lukien. 
 
2 § Virastoerien kohdentaminen 
 
Keskustason sopimuksen 9 §:n mukaisesti erät on kohdennettava siten, että palkkauksella edistetään 
valtionhallinnon ja sen toimintayksiköiden tuloksellisuutta, parannetaan kilpailukykyä osaavan henki-
löstön saatavuudesta ja palveluksessa pysyttämiseksi sekä parannetaan naisten ja miesten välistä palk-
katasa-arvoa. 
 
Osapuolet sopivat, että erät käytetään tehtäväkohtaisen palkanosan taulukkoon siten, että palkkausjär-
jestelmän kannustavuuden parantamiseksi muutetaan vaativuustasojen pisterajoja niillä vaativuus-
tasoilla, joille vaativat asiantuntijatehtävät sijoittuvat. Lisäksi muutetaan vaativuustasojen euromääriä 
niillä vaativuustasoilla, joille avustavat tehtävät sijoittuvat. 
 
Vuoden 2012 virastoerä 
 
Vaativuustasojen 7.1, 8, 8.1 ja 9 pisterajoja muutetaan ja vaativuustasoille 4,1 - 6 lisätään 20,00 euroa. 
 
Tehtäväkohtaisen palkanosan taulukko 1.3.2012 lukien on tämän sopimuksen liitteenä 1. Taulukkoon 
on yhdistetty 1.3.2012 voimaan tullut yleiskorotus. 
 
Vuoden 2013 virastoerä 
 
Vaativuustasojen 9, 9.1 ja 10 pisterajoja muutetaan, vaativuustasoille 3, 4 ja 5,1 lisätään 20,00 euroa ja 
vaativuustasolle 6 lisätään 23,00 euroa.  
 
Tehtäväkohtaisen palkanosan taulukko 1.4.2013 lukien on tämän sopimuksen liitteenä 2. Taulukkoon 
on yhdistetty 1.4.2013 voimaan tuleva yleiskorotus. 
 
 
4 § Työrauhavelvoite 
 
Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin 
sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä tai sopimukseen perustuvasta vaati-
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muksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden 
sopimuksen aikaansaamiseksi. 
 
Lisäksi tähän sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, että sen alaiset yhdistykset ja 
henkilöstö, joita sopimus koskee, eivät riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta 
eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä yhdistykselle kuuluva velvollisuus sisältää sen, ettei yhdistys 
saa tukea tai avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla vaikuttaa sellaisiin 
toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen. 
 
5 § Voimassaolo 
 
Tämä tarkentava virkaehtosopimus on voimassa 31.3.2014 saakka. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 
tämän jälkeen vuoden kerrallaan siltä osin kuin sitä ei jonkun sopimusosapuolen toimesta irtisanota 
vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. 
 
Sopimuskaudelle 2012-2014 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen irtisanomisella tulevat sa-
malla irtisanotuiksi virastotason tarkentavat virkaehtosopimukset ja työehtosopimukset. 
 
Tätä tarkentavaa virkaehtosopimusta on laadittu kolme (3) samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin 
osapuolelle. 
 
 
 
Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2012 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeriö 
 
 
 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n puolesta 
 
 
 
Palkansaajajärjestö Pardia ry:n puolesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#116424v3 



 3 
 
 
      LIITE 1 
TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKANOSA 1.3.2012 LUKIEN 
taulukko sisältää yleiskorotuksen ja virastoerän 
 

 
vaativuustaso tehtäväkohtainen 

palkanosa €/kk 1.3.2012 lukien 
   

                
3 1 876,81 
4 1 970,38 

4,1 2 087,03 
5 2 174,04 

5,1 2 261,24 
6 2 353,06 

6,1 2 477,60 
7 2 650,76 

7,1 2 825,89 
8 2 979,39 

8,1 3 135,92 
9 3 325,42 

9,1 3 482,43 
10 3 682,18 

10,1 3 861,08 
11 4 400,80 
12 4 899,01 
13 5 417,01 
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      LIITE 2 
TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKANOSA 1.4.2013 LUKIEN 
taulukko sisältää yleiskorotuksen ja virastoerän 

 
vaativuustaso tehtäväkohtainen 

palkanosa €/kk 1.4.2013 lukien 
 

   
3 1 923,09  
4 2 017,97  

4,1 2 116,25  
5 2 204,48  

5,1 2 312,90  
6 2 409,00  

6,1 2 512,29  
7 2 687,87  

7,1 2 865,45  
8 3 021,10  

8,1 3 179,82  
9 3 371,98  

9,1 3 531,18  
10 3 733,73  

10,1 3 915,14  
11 4 462,41  
12 4 967,60  
13 5 492,85  
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