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Neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimuksista sopimuskaudelle 2017-2018 
 
 

1. Valtion sopimusratkaisu kaudelle 2017-2018 
 

Valtiovarainministeriö ja pääsopijajärjestöt ovat 31.5.2016 saavuttaneet neuvottelutulok-
sen valtion sopimusratkaisuksi sopimuskaudelle 1.2.2017-31.1.2018. Ratkaisu on työ-
markkinoiden keskusjärjestöjen 29.2.2016 saavuttaman kilpailukykysopimusta koskevan 
neuvottelutuloksen mukainen. 
 
Valtion sopimus allekirjoitetaan, jos kilpailukykysopimus syntyy. Tämän jälkeen valtion 
sopimus, siltä osin kuin se on virkaehtosopimus, esitellään valtioneuvoston hyväksyttä-
väksi. Mikäli kilpailukykysopimusta ei synny, tämä neuvottelutulos raukeaa. 
 
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 2017-2018 
 

Tällä sopimuksella uudistetaan yleinen virka- ja työehtosopimus sekä virka- ja työehto-
sopimukset työajoista, vuosilomista ja matkakustannusten korvaamisesta, niistä ilmene-
vin 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. 
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3. Sopimustarkistukset (4 §) 
 
Virka- ja työehtosopimuksiin ei ole tehty palkkaa tai muita kustannusvaikutteisia työehto-
ja koskevia muutoksia kuin tässä sopimusratkaisussa on sovittu. 

 
 

4. Työajan pidentäminen (7-9 §:t, valtion työaikasopimus) 
 
Kilpailukykysopimuksen mukainen vuosittainen työajan pidennys 24 tunnilla sovittiin to-
teutettavaksi siten, että työaika pitenee 6 minuuttia päivässä, 30 minuuttia viikossa ja 
1,5 tuntia kolmen viikon työjaksossa. Säännöllisiä työaikoja sekä lisä- ja ylityökorvausra-
joja on muutettu työajoista tehdyssä valtion virka- ja työehtosopimuksessa tämän mu-
kaisesti. Muutettuja sopimusmääräyksiä sovelletaan ensimmäisen 1.2.2017 jälkeen al-
kavan täyden kalenteriviikon ja työjakson alusta lukien. Myös eräiden henkilöstöryhmien 
kuten opetushenkilöstön työajan pidentämisestä on sovittu keskustason sopimuksessa 
vastaavasti.   

 
 
5. Valtion virkamiesten ja työntekijöiden lomarahat (10 §) 

 
Kilpailukykysopimuksen edellyttämällä tavalla alennetaan määräaikaisesti valtion virka-
miesten ja työntekijöiden lomarahoja 30 %:lla nykyisestä tasosta. Alentaminen koskee 
kaikkia niitä vuosina 2017-2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittui-
hin lomiin liittyviä lomarahoja, jotka menevät maksuun 1.2.2017 alkavan sopimuskauden 
alusta lukien. 
 

 
6. Selviytymislauseke (allekirjoittamispöytäkirjan 11 §) 

 
Valtiolla sovittiin uusista paikallistason sopeutuskeinoista virastojen kohdatessa talou-
dellisia vaikeuksia. Virastoille haluttiin nykyistä enemmän vaihtoehtoja löytää luotta-
musmiesten kanssa keinoja talouden vakauttamiseksi. Sopeuttamistoimenpiteistä sekä 
niiden täsmentämisestä ja toteuttamisesta voidaan vuodeksi kerrallaan sopia virastokoh-
taisilla tarkentavilla virkaehtosopimuksilla ja työehtosopimuksilla. Palvelussuhteen ehtoi-
hin tehdyt muutokset ovat väliaikaisia eikä virastokohtaisen sopimuksen piirissä olevaa 
henkilöstöä sen sopimuskauden aikana irtisanota tai lomauteta.  

 
 
7. Eräät muut asiat 

 
Sopimuskauden aikaiset työryhmät 
 
Sopimuskaudeksi asetetaan matka-, tilasto-, tasa-arvo- ja työaikatyöryhmät sekä valtion 
palkkausjärjestelmien kehittämistyöryhmä ja työurien pidentämistyöryhmä. 
 
Työaikapankit (allekirjoittamispöytäkirjan 5 §) 
 
Keskustason osapuolten yhteisenä tavoitteena on edistää työaikapankkien käyttöä vi-
rastoissa. Virasto-osapuolten tulee selvittää mahdollisuudet käyttää työaikapankkeja ja 
neuvotella niiden käyttöönotosta. 
 
Muutosturvaan liittyvä koulutuskorvaus (allekirjoittamispöytäkirjan 12 §) 
 
Kilpailukykysopimukseen liittyy hallituksen toimenpiteenä työsopimuslain muutos, jonka 
mukaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottaville työntekijöille tulee tietyillä 
edellytyksillä oikeus koulutuskorvaukseen. Vastaava oikeus toteutetaan samasta ajan-
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kohdasta lukien myös valtion virkamiehille säätämällä asiasta valtion virkamieslaissa tai 
mikäli valtion virkamieslakia ei muuteta, sopimalla erikseen tätä vastaava virkaehtoso-
pimusmääräys.  
 
 
 
 
 

 Neuvottelujohtaja  Seija Petrow   
    

 
 
 
 

 Neuvotteleva virkamies   Anna Kaarina Piepponen 
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