Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus
ulkomaanedustuksen virkamiesten palvelussuhteen
ehdoista, joka tehtiin 17.5.2010 ulkoasiainministeriön
sekä Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY
ry:n ja JUKO ry:n ulkoasiainhallinnon pääluottamusmiehen välillä valtion virkamiesten palvelussuhteen
ehtojen tarkistamisesta.
(Tämä tekninen kokonaisversio on voimassa 1.3.2022
alkaen sisältäen sopimukseen 28.2.2022 saakka tehdyt
muutokset)

1 § Soveltamisala
Ulkomaanedustukseen määrätyn ulkoasiainhallinnon virkamiehen palvelussuhteen ehdoista
on, tässä sopimuksessa sovituin poikkeuksin voimassa, mitä valtion virka- ja
työehtosopimuksissa palvelussuhteen ehdoista on sovittu.
2 § Työaika
Ulkomaanedustuksen virkamiesten työajoista on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty,
määrätty tai valtion yleisissä virkaehtosopimusmääräyksissä sovittu.
Virastotyöaikaa noudattavien säännöllinen vuorokautinen työaika voidaan viikoittaista
säännöllistä työaikaa muuttamatta kuitenkin järjestää siten kuin paikalliset olosuhteet
huomioonottaen on tarkoituksenmukaisinta.
Valtion työajoista sovitussa virka- ja työehtosopimuksessa sunnuntaityökorvauksen
”sunnuntai” tarkoittaa sitä viikonpäivää, joka edustuston asemapaikalla noudatettavassa
kalenterissa vastaa ”sunnuntai” viikonpäivää.
3 § Matkapäivät
Jos ulkomaanedustuksen virkamies viettää lomavuoden varsinaisesta vuosilomastaan
vähintään yhden vuosilomapäivän Suomessa, hän saa käytettäväksi matkapäiviä, joiden
lukumäärän ministeriö vahvistaa edustustoa kohden. Matkapäivien enimmäismäärä on
seitsemän työpäivää lomavuodessa. Lomavuoden 2020 matkapäivät virkamies voi kuitenkin
ansaita viettämällä lomavuoden 2020 varsinaisesta vuosilomastaan vähintään yhden
vuosilomapäivän Suomessa 30.4.2021 mennessä.
Matkapäivät annetaan lomavuoden kuluessa tai edustuston päällikön suostumuksella
seuraavana kalenterivuonna ennen toukokuun 1 päivää.
Saamatta jääneiltä matkapäiviltä ei suoriteta lomakorvausta.
Milloin virkamiehelle tulisi suoritettavaksi valtion vuosilomista sovitun virkaehtosopimuksen 22 tai 23 §:n mukaisesti lomakorvausta, lasketaan lomavuoden vuosiloma pidetyksi
ennen lomavuoden matkapäiviä.
4 § Säästövapaa
Virkamies voi valtion virkaehtosopimuksen vuosilomista 14 §:n 2 momentissa sovitusti
säästää lomavuoden lomapäiviään kuitenkin niin, että Suomessa ja ulkomaanedustuksessa
säästettynä voi yhteensä olla enintään säästövapaiden viiden vuoden enimmäismäärä.

Ulkoasiainhallinnon määräaikaisessa palvelussuhteessa olevalla ulkomaanedustukseen
määrätyllä virkamiehellä, jolle ei ole myönnetty virkavapautta tai sitä vastaavaa vapautusta
valtion virasta tai tehtävästä, ei voi tehdä sopimusta lomapäivien säästämisestä.
Säästövapaa annetaan Suomeen siirtyneelle ulkoasiainhallinnon virkamiehelle vuosilomista
sovitun valtion virkaehtosopimuksen 14 §:n 4 momentista poiketen ulkoasiainhallinnon ja
virkamiehen tarkemmin sopimina ajankohtina viimeistään kolmen vuoden kuluessa sen
lomavuoden päättymisestä, jonka aikana siirto on tapahtunut. Vuonna 1999 säästetyt
lomapäivät voidaan kuitenkin antaa enintään viiden vuoden kuluessa sen lomavuoden
päättymisestä, jonka aikana siirto on tapahtunut.
5 § Määräykset ja ohjeet
Ulkoministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän sopimuksen
soveltamisesta.
6 § Työrauhavelvoite
Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen
perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen
muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi.
Lisäksi sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen huolehtimaan, 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 eikä avustaa kiellettyä
työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla vaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on
velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen.
7 § Voimassaolo
Tämä sopimus on voimassa 1.3.2022 alkaen 29.2.2024 saakka.
Sopimuksen voimassaolo jatkuu 29.2.2024 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jonkin
sopijapuolen taholta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai
jatkovuoden päättymistä.
8 § Allekirjoitukset
Tämä tekninen kokonaisversio sisältää tähän sopimukseen 28.2.2022 saakka tehdyt
muutokset.
Helsingissä 19. päivänä huhtikuuta 2022
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