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Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus oikeuskansle-

rinviraston virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta 

(VES 230351) 

 

Sopimus on tehty 18 päivänä helmikuuta 2021 oikeuskanslerinviraston 

sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Ammattiliitto 

Pro ry:n välillä 

   

1 § Sopimuksen perusteet 

Tämä virkaehtosopimus on tehty valtiovarainministeriön ja valtion pääsopijajärjestöjen 8.4.2020 alle-

kirjoittaman valtion virka- ja työehtosopimuksen perusteella. 

Valtiovarainministeriö on 13.5.2020 hallinnonalan neuvotteluviranomaisille antamassaan neuvottelu-

määräyksessä oikeuttanut oikeuskanslerinviraston tekemään seuraavan tarkentavan virkaehtosopi-

muksen. 

2 § Sopimuksen soveltamisala 

Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan oikeuskanslerinviraston virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin. 

3 § Virastoerä 

Keskustason sopimuksen mukaisesti käytettävissä olevan virastoerän suuruus on 1,0 % sopimusalan 

palkkasummasta 1.5.2021 lukien. 

Virastoerä kohdennetaan tehtäväkohtaisen palkanosan palkkaustaulukkoon viraston palkkausjärjes-

telmän rakenteen johdonmukaisuuden kehittämiseksi, kilpailukyvyn parantamiseksi osaavan henki-

löstön saatavuudessa sekä naisten ja miesten välisen palkkatasa-arvon parantamiseksi. Tehtäväkoh-

taisia palkanosia korotetaan vaativuustasolla 5-11 siten, että kustannusvaikutus oikeuskanslerinviras-

tossa on 1,0 %. 

Nämä tarkistukset toteutetaan 1.5.2021 lukien. Todetaan myös 1.6.2021 voimaan tuleva yleiskorotus 

0,97 %, kuitenkin vähintään 20,37 euroa. 
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Virastoerän ja yleiskorotuksen sisältämät tehtäväkohtaisen palkanosan palkkaustaulukot ovat sopi-

muksen liitteenä (liite 1). 

4 § Työrauha 

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 uu-

den sopimuksen aikaansaamiseksi. 

Lisäksi tähän sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, että sen alaiset yhdistykset ja 

virkamiehet, joita sopimus koskee, eivät riko edellä tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuk-

sen määräyksiä. Tämä yhdistykselle kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea 

tai avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla vaikuttaa sellaisiin toimenpitei-

siin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen. 

5 § Sopimuksen voimassaolo 

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtionvarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksy-

nyt. 

Tämä virkaehtosopimus tulee voimaan 1.5.2021 ja on voimassa 28.2.2022. Sopimuksen voimassa-

oloaika jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jonkun sopimusosapuolen toimesta irtisa-

nota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. 

Sopimuskaudelle 2020-2022 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen irtisanomisella tulevat sa-

malla irtisanotuiksi virastotason tarkentavat virkaehtosopimukset ja työehtosopimukset. 
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