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Neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimuksista sopimuskaudelle 2018-2020 

 
 

1. Valtion sopimusratkaisu kaudelle 2018-2020 
 

Valtiovarainministeriö ja pääsopijajärjestöt ovat 9.2.2018 saavuttaneet neuvottelutulok-
sen valtion sopimusratkaisuksi sopimuskaudelle 1.2.2018-31.3.2020.  
 
Neuvottelutulokseen sisältyvä palkkaratkaisu koostuu yleiskorotuseristä ja virastoeristä 

ja näiden kustannusvaikutus on yleisen linjan mukainen. Neuvottelutuloksen mukaiseen 
ratkaisuun sisältyy virastojen toiminnan tuloksellisuuteen perustuva kertaerä. 

 

Valtion sopimus allekirjoitetaan sen jälkeen, kun neuvottelutulos on hyväksytty pääsopi-
jajärjestöjen hallinnoissa. Tämän jälkeen valtion sopimus, siltä osin kuin se on virkaehto-
sopimus, esitellään valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Lopuksi virka-  ja työehtosopimus 

alistetaan eduskunnan hyväksyttäväksi sen valtion menoja lisäävän vaikutuksen vuoksi.  
 
Tässä kirjeessä on tiivistetty katsaus sopimusratkaisun pääasioista. Virastoille annetaan 
myöhemmin erikseen toimeenpano- ja soveltamismääräyksiä. 

 
Neuvottelutulos on tämän kirjeen liitteenä. Sopimusratkaisuun sisältyvät virka- ja työeh-
tosopimukset tullaan julkaisemaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla osoitteessa: 

Virka- ja työehdot, henkilöstöhallinnon asiakirjat/Sopimukset 
   
 

2. Valtion virka- ja työehtosopimus sopimuskaudelle 2018-2020 
 

Sopimuksella uudistetaan yleinen virka- ja työehtosopimus sekä virka- ja työehtosopi-
mukset työajoista, vuosilomista ja matkakustannusten korvaamisesta, niistä ilmenevin 

tavoin muutettuina. Keskustason sopimuksella uudistetaan myös alakohtaiset virka- ja 
työehtosopimukset. 
 

Sopimukseen ja sen allekirjoittamispöytäkirjaan sisältyy myös monia jo kuluvalle sopi-
muskaudelle voimassa olevia määräyksiä, mutta tässä kirjeessä tuodaan esille keskei-
set muutokset. 

http://vm.fi/valtio-tyonantajana/virka-ja-tyoehdot-henkilostohallinnon-asiakirjat/henkilostohallinnon-asiakirjat/sopimukset
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Eräiden oikeushallinnon virkamiesten työajan pidentämisen toteuttamistavasta sovittiin 
vasta tässä sopimuksessa. Pidentämisen täytäntöönpanoa edeltää oikeusministeriön 
johdolla tapahtuva selvitystyö nykyisistä työmääristä. 

 
 
3. Yleiskorotukset (5 §) 

 

Palkkoja korotetaan 1.4.2018 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,00 prosenttia 
ja 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,10 prosenttia, kuitenkin vähin-
tään 24 euroa.  

   
Tehtäväkohtaisten palkanosien taulukoita ja vastaavia sekä henkilökohtaisia palkanosia, 
kokemusosia ja muita suhteessa taulukkopalkkaukseen määräytyviä palkanosia tarkiste-

taan yleiskorotusta vastaavasti. 
 
 

4. Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä (6 §) 

 
Kertaerän maksaminen perustuu virastojen tuloksellisuutta edistävien ja tuottavuutta pa-
rantavien toimenpiteiden toteuttamiseen vuosina 2018 ja 2019. Virastoissa valmistellaan 

ja toteutetaan tuloksellisuutta edistäviä muutoksia ja toimenpiteitä yhteistoiminnassa 
henkilöstön edustajien kanssa. Tuloksellisuuden edistymistä myös seurataan ja siitä ra-
portoidaan pyydetyillä tavoilla.   

 
Virkamiehelle ja työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 2.9.2018 ja 
palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 18.11.2018 saakka, maksetaan tammikuun 
2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä. Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 %:a 

yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesta kuukausipalkkauksesta.  
 

 

5. Virastoerät (7 §) 
 
Sopimusalakohtaisesti on toteutettavana 0,60 prosentin suuruinen virastoerä 

1.6.2018 lukien ja 0,75 prosentin suuruinen virastoerä 1.4.2019 lukien. Virastoerien 
kohdentamisesta annetaan erikseen ohjeet. 
 

 

6. Virastoerät eräissä fuusiovirastoissa (9 §) 
 
Eräiden tiedossa olevien virastofuusioiden vpj-sopimusten rahoituksesta virastoerillä so-

vitaan erikseen.  
 

 
7. Eräät sopimusmuutokset 

 
Valtion virka- ja työehtosopimus työajoista 
 

Työaikasopimuksessa lisättiin mahdollisuuksia lukea työajaksi työhön liittyviä kuulemisia 
todistajana ja poliisikuulusteluissa. Myös äitiysneuvolakäynnit työajalla ovat jatkossa 
mahdollisia tietyillä edellytyksillä (3 §:n soveltamisohje). Sopimuksen soveltamisohjeissa 

selkeytettiin myös työvuorojen vaihtoja (9 §:n soveltamisohje) ja lomarahavapaiden vai-
kutuksia jaksotyön työaikalaskentaan (17 §:n soveltamisohje). Lisäksi muutettiin hälytys-
rahasta sopimisen ehtoja (25 §). 
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Valtion virka- ja työehtosopimus vuosilomista 
 
Vuosilomasopimuksen 24 §:ssä lomarahan maksamisesta sovittua muutettiin siten, että 

lomaraha maksetaan jatkossa varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävälle henkilölle, jos 
hänen työaikansa lyhenee. 
 
 

8.   Sopimuskauden aikaiset työryhmät (allekirjoittamispöytäkirjan 3-6 §) 
 
Sopimuskaudeksi asetetaan matka-, tilasto- ja työaikatyöryhmät sekä valtion palkkaus-

järjestelmän kehittämistyöryhmä. 
 
Matkatyöryhmä valmistelee ja neuvottelee vuosittaiset matkakustannusten korvausten 

tarkistukset. Tämän lisäksi työryhmä tekee korjausehdotukset valtion matkustussään-
töön siten, että se vastaa nykyaikaista joustavaa toimintaa.  

 
Tilastotyöryhmä jatkaa toimintaansa pysyvän vuosittaisen toimeksiantonsa mukaisesti 

ja lisäksi tarkastelee valtiovarainministeriön neuvotteluviranomaisen/viraston tilastoyh-
teistyötä koskevan määräyksen päivittämistarvetta ja tekee siihen mahdollisesti tarvitta-
vat muutokset.  

 
Työaikatyöryhmän tehtäväksi tuli selvittää edellytyksiä ja menettelyjä tilanteissa, joissa 
työnantaja sijoittaa työaikaa viraston aukiolosta poikkeavasti. Myös lepoaikojen toteutu-

mista virastoissa selvitetään, muun muassa virkamatkoilla vapaa-aikoina tapahtuvaan 
matkustamiseen liittyen.  
 
Valtion palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä asetettiin jatkamaan edellisellä so-

pimuskaudella tehtyä työtä. Tavoitteena on sopia yhdestä palkkausjärjestelmästä, jota 
voidaan soveltaa koko valtionhallinnossa. Uuden palkkausjärjestelmän on tarkoitus 
myös kehittää virastojen mahdollisuuksia tehokkaaseen ja tuottavuutta parantavaan joh-

tamiseen ja toimintaan, kannustaa henkilöstöä hakeutumaan vaativampiin tehtäviin ja 
parempiin työsuorituksiin sekä mahdollistaa henkilöstön oikeudenmukainen ja kannus-
tava palkitseminen.  

 
 

9. Henkilöstön edustajien palkkiot (allekirjoittamispöytäkirjan 9 §) 
 

Päätoimisten ja sivutoimisten luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausi-
palkkioita korotetaan 1.4.2018 alkaen 4,00 prosentilla ja kuukausipalkkion vähimmäis-
määrä 80 euroksi. 

 
 
 
 

 Neuvottelujohtaja  Seija Petrow   
    

 

 
 

 Neuvotteleva virkamies   Anna Kaarina Piepponen 

 
 

Liitteet Neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimukseksi sopimuskaudelle 2018-2020 liitteineen 


