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Förhandlingsresultat om statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 
2018–2020 

 

1. Statens avtalsuppgörelse för perioden 2018–2020 
 

Finansministeriet och huvudavtalsorganisationerna nådde den 9 februari 2018 ett för-
handlingsresultat i fråga om statens avtalsuppgörelse för avtalsperioden 1.2.2018–
31.3.2020.  
 
Löneuppgörelsen som ingår i förhandlingsresultatet består av generella lönehöjningar 
och ämbetsverkspotter, och deras kostnadseffekt överensstämmer med den allmänna 
linjen. Uppgörelsen omfattar en engångspott som baserar sig på effektiviteten i ämbets-
verkens verksamhet. 

 
Statens avtal undertecknas efter att huvudavtalsorganisationerna godkänt förhandlings-
resultatet. Därefter ska det, till den del det utgör ett tjänstekollektivavtal, föredras och 
underställas statsrådet för godkännande. Tjänste- och arbetskollektivavtalet underställas 
sedan riksdagen för godkännande eftersom det ökar statens utgifter. 
 
Detta brev innehåller en sammanfattning av det huvudsakliga innehållet i avtalsuppgö-
relsen. Verkställighets- och tillämpningsbestämmelser kommer att utfärdas senare. 
 
Förhandlingsresultatet ingår som bilaga till detta brev. De tjänste- och arbetskollektivav-
tal som ingår i avtalsuppgörelsen kommer att publiceras på finansministeriets webb-
plats: 
Tjänste- och arbetskollektivavtal, personalförvaltningsdokument/avtal 
   
 

2. Statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 2018–2020 
 

Genom avtal förnyas det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet samt tjänste- och 
arbetskollektivavtalen om arbetstider, semestrar och ersättning för resekostnader, änd-
rade på det sätt som framgår av avtalen. Genom avtalet på central nivå förnyas även 
tjänste- och arbetskollektivavtalen för enskilda avtalsområden. 
 
I avtalet och dess underteckningsprotokoll finns även många bestämmelser som redan 
gäller under den innevarande avtalsperioden, men detta brev presenterar de viktigaste 
ändringarna. 
 

http://vm.fi/valtio-tyonantajana/virka-ja-tyoehdot-henkilostohallinnon-asiakirjat/henkilostohallinnon-asiakirjat/sopimukset?p_p_id=56_INSTANCE_SSKDNE5ODInk&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_SSKDNE5ODInk_languageId=sv_SE
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Beslut om sättet för förlängning av arbetstiden för vissa tjänstemän inom justitieförvalt-
ningen fattades först genom detta avtal. Verkställandet av förlängningen föregås av en 
utredning om den nuvarande arbetsmängden. Utredningen har genomförts under justi-
tieministeriets ledning. 
 

 
3. Generella höjningar (§ 5) 

 
Lönerna höjs fr.o.m. den 1 april 2018 med en generell höjning på 1,00 procent och 
fr.o.m. den 1 april 2019 med en generell höjning på 1,10 procent, dock med minst 24 
euro.  

   
Tabellerna och motsvarande för uppgiftsrelaterade lönedelar liksom även individuella 
lönedelar, erfarenhetsdelar och andra lönedelar som bestäms i förhållande till tabellö-
nerna justeras i överensstämmelse med de generella höjningarna. 
 
 

4. Engångspott som baserar sig på effektivitet (§ 6) 
 
Betalningen av engångspotten baserar sig på genomförandet av åtgärder för att främja 
effektiviteten och förbättra produktiviteten vid ämbetsverken under 2018 och 2019. Vid 
ämbetsverken bereds och genomförs förändringar och åtgärder för att främja effektivite-
ten i samverkan med representanter för personalen. Man följer också hur effektiviteten 
framskrider och rapporterar om detta på det sätt som begärs.   
 
I fråga om tjänstemän eller arbetstagare vars anställningsförhållande har inletts senast 
den 2 september 2018 och pågått utan avbrott t.o.m. den 18 november 2018 betalas i 
samband med löneutbetalningen i januari 2019 en separat engångspott. Engångspotten 
uppgår till 9,2 procent av månadslönen enligt § 7 i det allmänna tjänste- och arbetskol-
lektivavtalet.  
 

 
5. Ämbetsverkspotter (§ 7) 

 
Varje avtalsbransch ska fördela en ämbetsverkspott på 0,60 procent från och med 
den 1 juni 2018 och en ämbetspott på 0,75 procent från och med den 1 april 2019. 
Närmare anvisningar om fördelningen av ämbetsverkspotterna meddelas senare. 
 

 
6. Ämbetsverkspotter för vissa fusionerade ämbetsverk (§ 9) 

 
Om finansiering av avtal om statens lönesystem med ämbetsverkspotter vid vissa äm-
betsverksfusioner avtalas särskilt.  
 

 
7. Vissa avtalsändringar 
 

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal om arbetstider 
 
I arbetstidsavtalet förbättrades möjligheterna att räkna hörande som vittne i domstol eller 
i polisförhör som arbetstid när hörandet hänför sig till arbetet. I fortsättningen ska även 
besök på mödrarådgivningen på arbetstid vara möjliga under vissa villkor (§ 3 i tillämp-
ningsanvisningarna). I tillämpningsanvisningarna förtydligades också bytet av arbetsskift 
(§ 9 i tillämpningsanvisningen) och semesterpenningens effekter på beräkningen av ar-
betstid (§ 17 i tillämpningsanvisningen). Dessutom ändrades villkoren för att avtala om 
utryckningspenning (§ 25). 
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Statens tjänste- och arbetskollektivavtal om semestrar 
 
Det som överenskommits om semesterpenning i § 24 i semesteravtalet ändrades så att 
semesterpenning i fortsättningen ska betalas till en person som går i förtida ålderspens-
ion, om arbetstiden förkortas.  
 
 

8.   Arbetsgrupper under avtalsperioden (§ 3–6 i underteckningsprotokollet) 
 
För avtalsperioden tillsätts en researbetsgrupp, en statistikarbetsgrupp och en arbets-
tidsarbetsgrupp samt en utvecklingsgrupp för statens lönesystem. 
 
Researbetsgruppen bereder och förhandlar om de årliga justeringarna av ersättning-
arna för resekostnader. Dessutom lägger arbetsgruppen fram förslag till ändring av sta-
tens resereglemente så att det motsvarar dagens flexibla verksamhet.   

 
Statistikarbetsgruppen fortsätter sin verksamhet i överensstämmelse med sitt perma-
nenta årliga uppdrag och följer dessutom behovet av att uppdatera föreskriften om fi-
nansministeriets förhandlingsmyndighets/ämbetsverkets statistiksamarbete samt utför 
vid behov de ändringar som behövs i den.  

 
Arbetstidsarbetsgruppen fick till uppgift att klarlägga enligt vilka villkor och förfaranden 
arbetsgivaren har rätt att förlägga arbetstid så att den avviker från ämbetsverkets öppet-
tider. Gruppen ska även utreda hur vilotiderna iakttas vid ämbetsverken, bl.a. i samband 
med sådant resande på fritiden som hänför sig till tjänsteresor.  
 
En utvecklingsgrupp för statens lönesystem tillsattes för att fortsätta det arbete som 
utfördes under den förra avtalsperioden. Målet är att komma överens om ett lönesystem 
som kan tillämpas inom hela statsförvaltningen. Avsikten är att det nya lönesystemet 
ska ge bättre möjligheter för ämbetsverken att tillämpa ett ledarskap som är effektivt och 
förbättrar produktiviteten, att sporra personalen att söka sig till mer krävande uppgifter 
och att förbättra sin arbetsprestation samt möjliggöra en rättvis och sporrande belöning 
av personalen.  

 
 

9. Arvoden till personalföreträdare (§ 9) 
 

Den månatliga ersättningen till förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige med upp-
draget som bisyssla höjs den 1 april 2018 med 4,00 procent och minimibeloppet för den 
månatliga ersättningen till 80 euro. 
 
 
 
 
 

 Förhandlingsdirektör                                Seija Petrow   
   

 
 
 

 Konsultativ tjänsteman  Anna Kaarina Piepponen 
 
 
 

Bilagor Förhandlingsresultat om statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden  
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