
VES-koodi : 251055      OM  80/102/2015

Pöytäkirja on laadittu 27 päivänä lokakuuta 2015
oikeusministeriön sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
JHL ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö
JUKO ry:n välillä käydystä, valtiovarainministeriön
3.12.2013 antamien neuvottelu- ja sopimusmääräysten
jaksossa 8 tarkoitetuista neuvotteluista
kihlakunnanulosottomiesten sopimusalalla.

1 §

Pöytäkirjamenettely perustuu valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin neuvottelu- ja
sopimusmääräyksiin ja 1.9.2015 antamiin sopimuskauden 2014 – 2017 toisen jakson
palkkaratkaisun toimeenpanomääräyksiin.

2 §

Osapuolet toteavat, että keskustasolla 7.11.2013 tehdyn sopimuksen 5 §:ssä on uudistettu 31.3.2014
päättyvät alakohtaiset virkaehtosopimukset keskustason sopimuksen sopimuskaudeksi.
Kihlakunnanulosottomiesten sopimusalaa (251055) koskeva 27.5.2011 tehty tarkentava
virkaehtosopimus ja sen allekirjoittamispöytäkirja ovat täten uudistettu sopimuskaudelle 1.4.2014 –
31.1.2017.

3 §

Pöytäkirjan liitteinä on 13 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään  0,43 prosentin suuruisella
yleiskorotuksella tarkistettu palkkataulukko sekä 0,43 prosentin suuruisella yleiskorotuksella
tarkistetut muut  palkkaperusteet 1.2.2016 lukien seuraavasti:

LIITE 1    Tehtäväkohtainen palkanosa  (peruspalkkataulukko)
LIITE 2    Perimispalkkio (9 §) ja toimenpidepalkkio (10 §)
LIITE 3    Henkilökohtainen siirtymälisä (11 §)

4 §

Tämä pöytäkirja ei ole voimassa virka- tai työehtosopimuksena.

Vakuudeksi:

Pöytäkirja tarkastettu:

(ptk.ves.kuom  tark.27.10.2015)



LIITE 1

Tehtäväkohtainen palkanosa 1.2.2016 lukien

Vaativuustaso Tehtäväkohtainen palkka
(peruspalkka) €/kk

P 1 2 768,35
P 2 4 327,04



LIITE 2

9 §  Perimispalkkio 1.2.2016 lukien

Perimispalkkiota suoritetaan kultakin perintäerältä laskettuna velalliselle annettujen yksilöityjen valtion
perimiskuittien loppusummien yhteismäärästä seuraavasti:

peritty saatava euroa            perimispalkkio euroa
1.6.2015 1.2.2016

enintään    90 1,48
   ”    530  4,48
   ” 1 330 12,02
   ” 2 660 14,92
 yli 2 660 29,85

Palkkatekijätunnus: YK 04743, Prima 3756

Perimispalkkiota ei kuitenkaan suoriteta tietojärjestelmien toimesta lähetetyn ensimmäisen
maksukehotuksen johdosta eräpäivänä tai 4 päivän aikana sen jälkeen kertyneistä saatavista.

Milloin velalliselta on ohimaksun vuoksi peritty valtiolle ulosottomaksua, perimispalkkio  on taulukon
mukainen kuitenkin vähintään 3,04  euroa.

Oikeusministeriö tulee keskeisiä virkamiesyhdistyksiä kuultuaan tarkistaa perittävää saatavaa koskevat
euromäärät rahan arvon muutosta vastaavasti  kolmivuotiskausittain. Pysyvä vertailuajankohta on
huhtikuu 2006. Euromäärät pyöristetään lähimpään täyteen kymmeneen euroon ja ne tulevat voimaan
kulloisenkin tarkistusvuoden kesäkuun alusta lukien.

Perimispalkkio sisältyy valtion yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (12 §) sairauslomalisään  ja
valtion virka- ja työehtosopimuksessa vuosilomista (18 §)  vuosilomalisään oikeuttaviin
lisäpalkkioihin.

Perimispalkkion suuruutta tarkistetaan keskustasolla sovittavia yleiskorotuksia vastaavasti.
Oikeusministeriö vahvistaa palkkion suuruuden. Tarkistettu palkkio maksetaan niistä toimenpiteistä,
jotka suoritetaan yleiskorotuksen voimaantulon jälkeen.

Perimispalkkio maksetaan sille kihlakunnanulosottomiehelle, joka on maksusuorituksen
kohdentamispäivänä tai käteiskuitin antopäivänä sen velallisen vastaavana
kihlakunnanulosottomiehenä tai tämän perimispalkkioon oikeutettuna sijaisena, jonka velallisen
ulosottoasialla suoritus on kohdennettu.

Ulosottopiirin päällikkö voi määräajaksi, kuitenkin enintään vuodeksi kerrallaan asianomaisten
virkamiesten annettua siihen suostumuksensa määrätä, että kahdesta tai useammasta
kihlakunnanulosottomiehestä muodostetaan perintäryhmä. Perimispalkkiot maksetaan tällaisen
perintäryhmän jäsenille tasan pääluvun mukaisesti riippumatta siitä, kuka on sen velallisen
vastaavana kihlakunnanulosottomiehenä, jonka ulosottoasialle palkkioon oikeuttava maksusuoritus
on kohdennettu.



10 § Toimenpidepalkkio 1.2.2016 lukien

Haastetiedoksiantona toimitetusta tiedoksiannosta suoritetaan toimenpidepalkkiota 2,49 euroa
seuraavissa asioissa:
 - täytäntöönpanoon liittyvä konkurssisäännön mukainen maksukehotus ja yksipuolinen
   tuomio
 - rikoshaaste ja turvaamistoimenpide
 - muuta asiaa koskeva tiedoksianto, josta peritään valtiolle tiedoksiantomaksu
 - toisen viranomaisen toimeksiannosta tiedoksiannoksi  kirjattu asia.

Palkkatekijätunnus: YK 04062, Prima: 3754

Kun samassa asiassa annetaan tiedoksi samalle henkilölle yhtäaikaisesti eri asiakirjoja, maksetaan yksi
palkkio.
Tiedoksisaajalta tiedoksiannon yhteydessä pyydettävästä suostumuksesta ei suoriteta palkkiota.

Toimenpidepalkkio sisältyy valtion yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (12 §) sairauslomalisään ja
valtion virka- ja työehtosopimuksessa vuosilomista (18 §) vuosilomalisään oikeuttaviin lisäpalkkioihin.

Palkkion suuruutta tarkistetaan keskustasolla sovittavia yleiskorotuksia vastaavasti. Oikeusministeriö
vahvistaa palkkion. Tarkistettu palkkio maksetaan niistä tiedoksiannoista, jotka suoritetaan
yleiskorotuksen voimaantulon jälkeen


