
VES-koodi : 254051      OM  79/102/2015

Pöytäkirja on laadittu  26  päivänä lokakuuta 2015
oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen
neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä käydystä,
valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamien neuvottelu- ja
sopimusmääräysten jaksossa 8 tarkoitetuista neuvotteluista
ulosottomiesten sopimusalalla.

1 §

Pöytäkirjamenettely perustuu valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin sopimuskauden 2014 –
2017 toimeenpano- ja neuvottelumääräyksiin 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.
Ulosottomiesten sopimusalaa (254051) koskeva 21.3.2012 tehty tarkentava virkaehtosopimus ja sen
allekirjoittamispöytäkirja ovat täten uudistettu sopimuskaudelle 1.4.2014 – 31.1.2017.

3 §

Pöytäkirjan liitteinä ovat 0,43 prosentin suuruisen yleiskorotuksen sisältävät palkkaperusteet
1.2.2016 lukien seuraavasti:

LIITE 1    Tehtäväkohtainen palkanosa (peruspalkkataulukko)
LIITE 2    Toimenpidepalkkio (10 §)

5 §

Tämä pöytäkirja ei ole voimassa virka- tai työehtosopimuksena.

Vakuudeksi:

Pöytäkirja tarkastettu:

(ptk.ves.uom  tark.22.102015)



LIITE 1

Tehtäväkohtainen palkanosa 1.2.2016 lukien

Vaativuustaso Tehtäväkohtainen palkka
(peruspalkka) €/kk

U 1 4 670,67
U 2 4 987,11
U 3 5 399,90
U 4 5 673,84
U 5 6 006,38
U 6 6 679,77
U 7 6 928,47



LIITE 2

10 § Toimenpidepalkkio 1.2.2016 lukien

Ulosottomiehelle suoritetaan toimenpidepalkkiota seuraavasti:
a)  Kiinteistön, määräalan, alusrekisteriin merkityn laivan, ilma-aluksen, asunto- tai
 kiinteistöyhtiön osakkeen sekä autokiinnityslain 1 §:ssä mainittujen kiinnityskelpoisten ajoneuvojen ja
työkoneiden sekä yrityskiinnityksen ja muun pantti- tai pidätysoikeuden alaisen omaisuuden julkisesta
huutokaupasta maksetun kauppahinnan mukaan seuraavasti:

Kauppahinta                        Toimenpidepalkkio
1.6.2015 lukien 1.2.2016 lukien

enintään 29 590  euroa 155,56 euroa
29 591 -  59 660  euroa 232,16 euroa
59 661 euroa  tai enemmän 350,05 euroa

Kun kuulutus julkisesta huutokaupasta on julkaistu, maksetaan toimenpidepalkkiota
155,56 euroa, vaikka huutokauppa peruutetaan.

Edellä mainitun taulukon mukainen palkkio suoritetaan myös silloin kun edellä mainittu
omaisuus muutetaan rahaksi ulosottokaaren mukaisella muulla realisointitavalla.

b) Osamaksukauppalain mukaisesta tilityksestä 31,04 euroa laaditulta tilityspöytäkirjalta.

Palkkatekijätunnus: YK 04745, Prima 3760

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

Toimenpidepalkkiot maksetaan kuukausittain jälkikäteen palkkiolaskelman laatimista seuraavan
kuukauden aikana.
Oikeusministeriö tarkistaa sopimusosapuolta kuultuaan kauppahintaa koskevat euromäärät rahan arvon
muutosta vastaavasti kolmivuotiskausittain.  Euromäärät pyöristetään lähimpään täyteen kymmeneen
euroon. Tarkistukset tulevat voimaan kunkin kolmivuotiskauden kesäkuun alusta lukien, ensimmäisen
kerran kesäkuun 1 päivänä 2009. Kauppahinnan 1.6.2015  lukien voimaan tullut tarkistus ilmenee yllä
olevasta.

Toimenpidepalkkion suuruutta tarkistetaan keskustasolla sovittuja palkkojen prosenttisia
yleiskorotuksia vastaavasti. 1.2.2016 lukien voimaan tulevat tarkistukset ilmenevät yllä olevasta.


