
Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin
7 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainmi-
nisteriön ja Julkisalan koulutettujen neu-
vottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hy-
vinvointialojen liitto JHL ry:n ja Palkan-
saajajärjestö Pardia ry:n välillä lomara-
han maksamisajankohdasta

1 § Sopimuksen perusteet

Tarkentava virkaehtosopimus on tehty 31.10.2007 vuosilomista tehdyn virka-
ja työehtosopimuksen 27 § 2 ja 6 momentin mukaisesti.

Valtiovarainministeriö on hallinnonalan neuvotteluviranomaisille antamassaan
määräyksessä (10.12.2007 / 15/2007) valtuuttanut sisäasiainministeriön
omasta ja alaisensa hallinnon (sisäasiainhallinnon palvelukeskus, sisäasiain-
hallinnon tietotekniikkakeskus, pelastushallinto, maahanmuuttovirasto, pako-
laisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset) puolesta tekemään
keskustason virka- ja työehtosopimuksen edellyttämät hallinnonalakohtaiset
virka- ja työehtosopimukset.

2 § Lomarahan maksamisajankohta

Tällä tarkentavalla virkaehtosopimuksella sovitaan sisäasiainministeriön, sisä-
asiainhallinnon palvelukeskuksen, sisäasiainhallinnon tietotekniikkakeskuk-
sen, pelastushallinnon, maahanmuuttoviraston sekä pakolaisten ja turvapai-
kanhakijoiden vastaanottokeskusten osalta, että vuosilomista 31.10.2007 teh-
dyn valtion virka- ja työehtosopimuksen 27 §:ssä tarkoitettu lomaraha makse-
taan edellä mainitusta sopimuksesta poiketen kesäkuussa.

Lomaraha määräytyy keskustason vuosilomasopimuksen 27 § 2 momentin
mukaisesti sen viran tai tehtävän mukaan, jossa asianomainen on toukokuus-
sa.

1.5.2008 lukien lakkaavat olemasta voimassa aiemmat sopimusmääräykset,
jotka koskevat lomarahan määräytymis- ja maksamisajankohtaa.

3 § Työrauhavelvoite

Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työ-
taistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta
sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan
ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopi-
muksen aikaansaamiseksi.
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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 eikä muullakaan tavalla
vaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopet-
tamiseen.

4 § Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus tulee voimaan 1.5.2008 edellyttäen, että valtiovarainministeriö
on sen tarkastanut ja hyväksynyt. Sopimus on voimassa 31.1.2010 saakka.
Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei jom-
pikumpi sopimusosapuolista irtisano sitä viimeistään kuusi viikkoa ennen so-
pimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Tämä sopimus tulee irtisanotuksi
myös valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta tehdyn vir-
ka- ja työehtosopimuksen irtisanomisella.

5 § Allekirjoitukset

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2008
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Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
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