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Karenssisopimus (Valtion virkamieslaki 44 a §) MALLI/ 24.1.2018
1. Sopijaosapuolet

Viranomainen:
Yhteystiedot:

__________________________________
(jäljempänä virkamies):
Nimike:
Yhteystiedot:

2. Sopimusehdot
Tämä sopimus (jäljempänä Sopimus) on virkamieslain (1994/750) 44 a §:n mukainen karenssisopimus virkamiehen ja viranomaisen välillä.
Virkamiehen ilmoittamisvelvollisuus:
Virkamiehen on virkasuhteen aikana ja virkasuhteen päättymisen jälkeen tässä Sopimuksessa sovittua rajoitusaikaa vastaavana määräaikana ilmoitettava Viranomaiselle siirtymisestä toiseen palvelussuhteeseen tai tehtävään taikka elinkeinon-, ammatinharjoittamisen tai muun vastaavan toiminnan aloittamisesta.
Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa viranomaisen yhteystietona ilmoittamaan osoitteeseen.
Virkamies vastaa ilmoituksen perille saapumisesta.
Keskustelu tai kirjallinen kuuleminen:
Viranomainen käy toisiin tehtäviin siirtymisestä tai irtisanoutumisesta ilmoittavan virkamiehen
kanssa asiaa koskevan keskustelun tai antaa hänelle mahdollisuuden tulla asiassa kirjallisesti kuulluksi. Viranomainen laatii keskustelusta tai kuulemisesta muistion sekä arvion rajoitusajan voimaantulosta. Muistio ja arvio annetaan virkamiehelle tiedoksi.
Rajoituksen sisältö ja voimaantulo:
Virkamies ei voi siirtyä rajoitusaikana toisen työnantajan palvelukseen taikka aloittaa elinkeinon- tai
ammatinharjoittamista tai muuta vastaavaa toimintaa. Muuna vastaavana toimintana pidetään
työskentelyä johtajasopimuksella tai yrittäjyyttä tai toimimista neuvonantosopimuksella tai yrityksen
tai yhteisön hallituksen jäsenenä.
Sopimusehto rajoitusajasta tulee voimaan, jos viranomainen katsoo, että virkamies voi olennaisella
tavalla käyttää uudessa palvelussuhteessa tai toiminnassa omaksi tai toisen hyödyksi taikka toisen
vahingoksi salassa pidettävää tai julkisuutta muuten rajoittavien säännösten suojaamaa tietoa, jota
virkamies on tässä Sopimuksessa tarkoitetussa palvelussuhteessa saanut käyttöönsä.
Rajoitusajan pituus:
6 kuukautta palvelussuhteen päättymisestä lukien.
Korvaus:
Voimaantulleelta rajoitusajalta maksetaan palvelussuhteen päättyessä maksettavaa säännöllisen
työajan palkkausta vastaava korvaus.
Korvaus maksetaan kuukausittain virkamiehen kirjallisesti ilmoittamalle pankkitilille.
Sopimussakko:
Mikäli virkamies rikkoo tämän Sopimuksen ehtoja, virkamies on velvollinen suorittamaan viranomaiselle sopimussakkona tämän Sopimuksen mukaisen kokonaiskorvauksen määrän kaksinkertaisena. Sopimussakko on maksettava 30 vuorokauden kuluessa Viranomaisen esittämästä
korvausvaatimuksesta. Sopimussakon viivästyskorko on korkolain mukainen.
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Sopimuksen voimassaolo:
Tätä Sopimusta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta. Sopimus on voimassa sen ajan, jonka
virkamies on tässä Sopimuksessa tarkoitetussa virkasuhteessa viranomaiseen sekä virkasuhteen
päättymisen jälkeen rajoitusaikaa vastaavan määräajan, ellei palvelussuhde pääty viranomaisesta
johtuvasta syystä. Sopimuksen päättymisestä huolimatta sopimussakkoa ja sen maksamista koskevat ehdot ovat voimassa siihen asti, kunnes virkamies on suorittanut viranomaiselle Sopimuksen
mukaisen sopimussakon laillisine viivästyskorkoineen.
3. Paikka ja aika
4. Allekirjoitukset

Viranomainen

Virkamies
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Muistio karenssikeskustelusta tai kirjallisesta kuulemisesta

A) Asiassa on käyty keskustelu ___.___.________
B) Virkamiehelle on annettu mahdollisuus tulla asiassa kirjallisesti
kuulluksi.

Muistiinpanot

Viranomaisen arvio rajoitusajan tarpeellisuudesta perusteluineen

Allekirjoitukset ja päiväys
Helsingissä ___.___.________

viranomainen

Olen saanut muistion ja arvion rajoitusajan tarpeellisuudesta tiedoksi ___.___.________.

virkamies

