
1/199/2012 

 
   281002 

Tullilaitoksen hallinnonalakohtainen tarkentava 

virkaehtosopimus virastoerän kohdentamisesta 

ja palkkausjärjestelmän soveltamisesta tullilai-

toksessa. 

Sopimus on tehty 11. päivänä huhtikuuta 2012 

Tullihallituksen, Tulliliitto ry:n, Tullivirkamies-

liitto ry:n sekä Juko ry:n välillä 

 

 

1 §  Sopimuksen peruste ja tarkoitus 

 

Tämä sopimus on tehty  24.11.2011 tehdyn keskustason virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. 

 

Keskustason sopimuksen mukaisesti käytettävissä olevan erän suuruus on 0,50 %  1.3.2012 lukien ja 

0,50 %  1.4.2013 lukien sopimusalan palkkasummasta. 

 

 

2 §  Virastoerien kohdentaminen 

 

Erät kohdennetaan sopimusalalla seuraavasti: 

 

Tullilaitoksen palkkausjärjestelmän vaativuustasokartalle sijoitettujen tehtävien vaativuustasoja tarkis-

tetaan  1.3.2012 lukien siten, että virastoerä 0,50 % kohdennetaan palkkausjärjestelmän kehittämiseen 

rakenteellisesti siten, että liitteessä yksi todetut tehtävät sijoitetaan sopimusosapuolten hyväksymän 

tasokartan vaativuustasolta toiselle liitteen yksi todentamalla tavalla. 

 

Tullilaitoksen palkkausjärjestelmän vaativuustasokartalle sijoitettujen tehtävien vaativuustasoja tarkis-

tetaan 1.4.2013 lukien siten, että virastoerä 0,50 % kohdennetaan palkkausjärjestelmän rakenteeseen 

sijoittamalla liitteessä kaksi todetut tehtävät sopimusosapuolten hyväksymän vaativuustasokartan vaa-

tivuustasolta toiselle liitteen kaksi todentamalla  tavalla sekä korottamalla vaativuustasojen 15-22 pe-

rustasoja, Tulli  VPJ-taulukko , liite kolme. 

 

Mikäli keskustason osapuolet sopivat valtion sopimuskaudelle2012-2014 tehdyn virka- ja työehtoso-

pimuksen  allekirjoittamispöytäkirjan 9 §:ssä sanotulla tavalla jaksotyöjärjestelyistä siten, että siitä 

aiheutuvat kustannukset tulevat katettaviksi kyseisten virastojen vuoden 2013 virastoerän kohdentami-

sesta edellä sovittu raukeaa ja erästä mahdollisesti kohdennettavaksi jäädystä määrästä neuvotellaan 

uudestaan edellä sanotun sopimuksen ja sitä koskevien neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti. 

 

. 

 

3 §   Työrauhavelvoite 

 

Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin 

sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä tai sopimukseen perustuvasta vaati-

muksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden so-

pimuksen 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 myös sen, ettei yh-

distys saa tukea tai avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla vaikuttaa sellai-

siin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen. 
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4 §  Sopimuksen voimassaolo 

 

 

Tämä sopimus on voimassa 31.3.2014 saakka. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden 

kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimus-

kauden tai sen jatkovuoden päättymistä. 

 

Sopimuskaudelle 2012-2014 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen irtisanomisella tulevat samal-

la irtisanotuiksi virastotason tarkentavat virkaehtosopimukset. 

 

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö tarkastettuaan sopimuksen hyväk-

syy sen. 

 

Valtion tarkistamissopimuksen irtisanomisella tulevat samalla irtisanotuiksi  virastotason tarkentavat 

virkaehtosopimukset. 

 

 

 

 

 

Tullihallitus 

 

 

 

 

Tulliliitto ry   Tullivirkamiesliitto ry  Juko ry 


