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Valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimus 21.12.1993 

Valtiovarainministeriö sekä valtion virastojen ja laitosten virkamiesten edustavimmat keskustason henkilös-
töjärjestöt AKA-VA-JS ry.*), STTK-J ry. ja Valtion yhteisjärjestö VTY ry. ovat tehneet seuraavan pääsopi-
muksen virkaehtosopimusasioiden neuvottelumenettelystä. 

1 § Soveltamisala 

Tätä sopimusta sovelletaan valtion virastojen ja laitosten osalta. 

2 § Neuvottelumenettely 

Virkaehtosopimuksen tekemistä, muuttamista tai uudistamista koskeva neuvottelupyyntö on tehtävä kirjal-
lisesti ja samalla esitettävä neuvoteltavat asiat pääkohdittain. 

Neuvottelut on aloitettava viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa neuvottelupyynnön esittämises-
tä. Neuvotteluosapuolet kutsuu koolle valtion tai hallinnonalan neuvotteluviranomainen. 

Neuvotteluista pidetään tarvittaessa pöytäkirjaa, joka tarkastetaan neuvotteluosapuolten sopimalla tavalla. 

3 § Paikallinen sopiminen 

Valtion neuvotteluviranomainen voi oikeuttaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisen tekemään virkaehto-
sopimuksen, sikäli kuin niin on tämän pääsopimuksen osapuolten välisin virkaehtosopimuksin sovittu tai 
laissa erikseen säädetty. 

Muissakin tapauksissa valtion neuvotteluviranomainen voi, neuvoteltuaan asianomaisten tämän pääsopi-
muksen osapuolina olevien järjestöjen kanssa, oikeuttaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisen tekemään 
virkaehtosopimuksen, sikäli kuin paikallista sopimista ei ole tämän pääsopimuksen osapuolten välisin vir-
kaehtosopimuksin erikseen rajoitettu. 

4 § Neuvottelut soveltamisohjeista 

Valtion tai hallinnonalan neuvotteluviranomainen  neuvottelee ennen virkaehtosopimusten täytäntöönpa-
noa ja soveltamista koskevien ohjeiden antamista asianomaisten henkilöstöjärjestöjen kanssa. 

5 § Neuvottelut virkaehtosopimusten soveltamiserimielisyyksistä 

Jos työnantajan ja virkamiesten välillä on erimielisyyttä virkaehtosopimuksen pätevyydestä, voimassaolos-
ta, sisällyksestä tai laajuudesta taikka tietyn sopimuskohdan oikeasta tulkinnasta, erimielisyys pyritään 
selvittämään neuvottelemalla seuraavasti. 

Ensiksi asianomainen valtion viranomainen sekä virkamies tai luottamusmies käsittelevät asiaa välittömäs-
sä neuvonpidossa. 

Sikäli kuin asia jää välittömässä neuvonpidossa erimieliseksi, siitä voidaan käydä tehtävään määrätyn 
valtionviranomaisen ja asianomaisen henkilöstöjärjestön välillä paikallisneuvottelut. 

Sikäli kuin asia jää paikallisneuvotteluissa erimieliseksi, siitä voidaan käydä valtion neuvotteluviranomaisen 
ja tämän sopimuksen osapuolena olevan järjestön välillä keskusneuvottelut. 

Erityisestä syystä asia voidaan ottaa käsiteltäväksi keskusneuvotteluissa käymättä paikallisneuvotteluja. 

Yksinomaan hallinnonalan neuvotteluviranomaisen tekemää virkaehtosopimusta koskevasta erimielisyy-
destä ei käydä edellä tarkoitettuja keskusneuvotteluja. Paikallisneuvotteluosapuolet voivat kuitenkin yhtei-
sesti sopia, että asia saatetaan käsiteltäväksi keskusneuvotteluissa. 

6 § Menettelytavat ja määräajat erimielisyysneuvotteluissa 

Paikallis- ja keskusneuvotteluja vaaditaan kirjallisesti neuvottelukohde yksilöiden. 
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Keskusneuvotteluja on puhevallan menettämisen uhalla vaadittava neljän kuukauden kuluessa paikallis-
neuvottelujen päättymisestä. 

Paikallisneuvottelut on aloitettava kahden ja keskusneuvottelut kolmen viikon kuluessa vaatimisesta, ellei 
toisin sovita. 

Välitön neuvonpito sekä paikallis- ja keskusneuvottelut tulee saattaa päätökseen viivytyksettä. Neuvottelut 
päättyvät yhteisesti todettuna päivänä tai päivänä, jona neuvotteluosapuoli antaa kirjallisen ilmoituksen 
neuvotteluiden päättymisestä. 

Paikallis- ja keskusneuvotteluista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan neuvotteluosapuolten sopimalla 
tavalla viivytyksettä. 

7 § Vanhentuminen 

Jollei virkasuhteesta johtuvaa taloudellista etuutta koskevassa asiassa ole esitetty vaatimusta tai pantu 
kannetta vireille kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana suorituksen 
olisi pitänyt tapahtua, on oikeus etuuteen menetetty. Työtuomioistuimen toimivaltaan kuuluvassa asiassa 
oikeus etuuteen on menetetty, jollei asiassa ole vaadittu 5 §:ssä tarkoitettuja neuvotteluja siinä sovituin 
tavoin edellä mainitussa kolmen vuoden määräajassa. 

Kanteen vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää päätökseen saatettuja erimielisyysneuvotteluja. 

Kanne työtuomioistuimessa on puhevallan menettämisen uhalla pantava vireille neljän kuukauden kulues-
sa keskusneuvottelupöytäkirjan tai 5 §:n 6 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, jossa asiasta ei käydä 
keskusneuvotteluja, paikallisneuvottelupöytäkirjan tarkastamisesta, kuitenkin viimeistään kuuden kuukau-
den kuluessa neuvottelujen päättymisestä. 

 
8 § Eräät työtaisteluita koskevat määräykset 

Alayhdistys ei saa ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin ilman tämän sopimuksen osapuolena olevan järjestön 
nimenomaista, järjestön sääntöihin perustuvaa päätöstä. 

Valtion virkariitalautakunnan käsiteltäväksi saatettuun työtaistelutoimenpiteeseen tai työtaistelutoimenpi-
teen laajentamiseen ei missään tapauksessa saa ryhtyä aikaisemmin kuin kahden viikon kuluttua alunperin 
ilmoitetusta alkamis- tai laajentamisajankohdasta. 


