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Hallinnonalankohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 10 päivänä joulukuuta 2004
oikeuskanslerinviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä oikeuskanslerinviraston
virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta.
1 § Sopimuksen perusteet
Tämä virkaehtosopimus on tehty työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 29.11.2004 allekirjoittaman tulopoliittista sopimusta koskevan neuvottelutuloksen perusteella.
Valtiovarainministeriö on 1.12.2004 hallinnonalan neuvotteluviranomaisille antamassaan
neuvottelumääräyksessä oikeuttanut oikeuskanslerinviraston tekemään seuraavan
tarkentavan virkaehtosopimuksen.
2 § Sopimuksen soveltamisala
Tämä virkaehtosopimus koskee oikeuskanslerinviraston virkamiehiä.
3 § Tarkentavien virkaehtosopimusten uudistaminen
Oikeuskanslerinviraston hallinnonalakohtaiset voimassaolevat virkaehtosopimukset
todetaan lakanneiksi ja ne uudistetaan 16.2.2005 lukien tällä sopimuksella ottaen
huomioon tämän sopimuksen määräykset.
4 § Yleiskorotukset
Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2005 tai lähinnä sen
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 32,77
euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,9 prosenttia.
Yleiskorotus on toteutettu tämän sopimuksen liitteenä 1 olevalla tehtäväkohtaisen
palkanosan taulukolla.
5 § Liittoerä
Osapuolet ovat 3.12.2004 tehdyllä tarkentavalla virkaehtosopimuksella sopineet,
että 0,54 prosentin suuruinen vuoden 2005 sopimusalakohtainen liittoerä käytetään uuden
palkkausjärjestelmän siirtymäkauden aikaisen vaiheittaisen toteuttamisen rahoitukseen.
7 § Voimaantulo ja voimassaolo
Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja
hyväksynyt.
Tämä virkaehtosopimus on voimassa ajalla 16.2.2005-30.9.2007. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommaltakummalta puolelta
irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä.
Valtion tarkistamissopimuksen irtisanomisella tulevat samalla irtisanotuiksi virastojen
tarkentavat virkaehtosopimukset ja työehtosopimukset.
Ellei keskusjärjestöjen 29.11.2004 allekirjoittamaa tulopoliittista sopimusta koskevaa
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neuvottelutulosta allekirjoiteta tulopoliittiseksi sopimukseksi, raukeaa tämä sopimus.
8 § Työrauhavelvoite
Tähän virkaehtosopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä
työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä
taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi,
voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi.
Lisäksi sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, etteivät sen alaiset
yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus koskee, riko edellisessä momentissa tarkoitettua
työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä virkamiesyhdistyksille kuuluva
velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea eikä avustaa kiellettyä
työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla myötävaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin,
vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen.

Oikeuskanslerinvirasto

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.

Palkansaajajärjestö Pardia ry.
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LIITE 1
TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKANOSA (YK 02031)
Vaativuustaso

Tehtäväkohtainen palkanosa
euroa/kk

PR

2

1262,77
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3

1414,77
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4

1657,77
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5

1840,31
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6

2032,91
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2119,52
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2481,27
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2858,30
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3405,50
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4140,20
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