
   
  

 
 
 

Valtioneuvoston päätös  

valtionhallinnon palkkaliukuman rajoittamisesta  

 
Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2014 

————— 
 

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä valtioneuvostosta annetun lain 12 §:n 
nojalla päättänyt seuraavaa: 
 

Työllisyys- ja kasvusopimuksessa työ-
markkinakeskusjärjestöt ovat sopineet, että 
sopimuskaudella 2014–2017 vallitsevassa ta-
loustilanteessa kaikkiin kilpailukyvyn kan-
nalta merkityksellisten kustannusten koro-
tuksiin on suhtauduttava pidättyvästi. Valtio-
neuvoston 3.4.2014 antaman valtiontalouden 
kehyspäätöksen mukaan valtion palkka-
liukuma rajoitetaan yleisten työmarkkinoiden 
keskimääräiselle tasolle.  

Edellä olevan perusteella tällä valtioneu-
voston päätöksellä linjataan valtionhallinnon 
palkkaliukuman rajoittamista siten, että val-
tion aiemmin toteutunut muita työmarkkinoi-
ta korkeampi palkkaliukumataso saadaan 
vastaisuudessa työnantajan toimenpitein ra-
joitettua yleisten työmarkkinoiden palkka-
liukuman keskimääräiselle tasolle kehyskau-
den 2015–2018 loppuun eli 31.12.2018 saak-
ka. 

Palkkaliukumaa voidaan edelleen toteuttaa, 
mutta maltillisesti, harkiten kulloinkin sen 
perusteita kustannustietoisesti ja tämän pää-
töksen tavoitteiden toteutumista varmistaen. 

Päätös koskee valtion virastoja ja laitoksia 
siitä riippumatta, mistä määrärahasta palkka-
us maksetaan, tai onko kysymyksessä tulora-
hoitteinen toiminta. Päätös ei koske eduskun-
taa eikä tasavallan presidentin hallintoa. 

Viraston palkkaliukumalla tarkoitetaan 
säännöllisen työajan kokonaisansiokehityk-
sen ja sopimuskorotusten erotusta. Liukumaa 
muodostuu muun muassa palkkausjärjestel-
mäsopimusten soveltamisessa. Tällä päätök-
sellä ei rajoiteta sellaista rakenteellista liu-
kumaa, joka muodostuu viraston keskiansio-
tason muuttuessa, kun viraston henkilöstö-
määrä pienenee tai kasvaa, ilman viraston tai 

työnantajan nimenomaisia palkkausta koske-
via toimenpiteitä tai päätöksiä. 

Yleiskorotukset, virastoerien toteutukset ja 
muut vastaavat suoraan virka- ja työehtoso-
pimuksiin perustuvat korotukset on makset-
tava. Työnantajan on myös tämän päätöksen 
mukaan toimiessaan otettava huomioon, mitä 
valtion 7.11.2013 tehdyn virka- ja työehtoso-
pimuksen 10 §:ssä on sovittu vpj:n sovelta-
miskäytännöstä. 

Virastotyönantajien tulee rajoittaa päätös-
valtaansa kuuluvat palkkausten korotukset ja 
niiden liukumavaikutukset välttämättömään. 
Rajoittaminen koskee työnantajan päätösval-
taan perustuvia toimenpiteitä ja päätöksiä se-
kä niistä aiheutuvia palkkausten korotuksia 
palkkausjärjestelmäsopimuksia sovellettaessa 
ja muutoinkin. 

Valtion palkkausjärjestelmä vpj:n piirissä 
tulee tehtävä- ja henkilökohtaisen palkanosan 
korotukset rajoittaa tapauksiin, joissa työnan-
taja on tarkoin varmistanut, että palkkaus 
vpj-sopimuksen perusteella kuuluu ylemmäl-
le vaativuus- tai suoritustasolle. Näihin pe-
rusteisiin tulee pitäytyä tarkoin myös määri-
teltäessä palkkausta palvelussuhteen alkaes-
sa.  

Erityisesti tehtäväkohtaisen palkanosan 
osalta työnantajan ja esimiesten on lisäksi ra-
joitettava työnantajan työnjohtovaltaan kuu-
luvaa tehtävien määrittelyä tai muuttamista 
siten, että niillä olisi vpj:n perusteella palk-
kausta korottava tai liukumaa muutoin lisää-
vä vaikutus.  

Muiden valtionhallinnossa noudatettavien 
palkkausjärjestelmien ja palkkaustekijöiden 
osalta tulee toimia vastaavasti työnantajan 
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päätösvaltaan kuuluviin toimenpiteisiin pe-
rustuvaa liukumaa rajoittaen. 

Työnantajien on rajoitettava palkkausten 
korottaminen tai vahvistaminen palkkausjär-
jestelmien mukaisia palkkauksia korkeam-

miksi tapauksiin, joissa perusteena ovat vält-
tämättömät kilpailukyky- ja rekrytointisyyt. 

——— 
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä ke-

säkuuta 2014 ja on voimassa 31.12.2018 
saakka. 
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