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Ministeriöt ja virastot

Neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimuksista sopimuskaudelle 2020 - 2022
1. Valtion sopimusratkaisu kaudelle 2020-2022
Valtiovarainministeriö ja pääsopijajärjestöt ovat 31.3.2020 saavuttaneet neuvottelutuloksen
valtion sopimusratkaisuksi sopimuskaudelle 1.4. 2020 – 28.2.2022. Neuvottelutulokseen
sisältyvä palkkaratkaisu koostuu yleiskorotuseristä ja virastoerästä. Näiden kustannusvaikutus on työmarkkinoiden niin sanotun yleisen linjan mukainen.
Valtion sopimus allekirjoitetaan sen jälkeen, kun neuvottelutulos on hyväksytty pääsopijajärjestöjen hallinnoissa. Tämän jälkeen valtion sopimus, siltä osin kuin se on virkaehtosopimus, 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 työehtosopimukset tullaan julkaisemaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla osoitteessa:
Virka- ja työehdot, henkilöstöhallinnon asiakirjat/Sopimukset
2. Valtion virka- ja työehtosopimus sopimuskaudelle 2020-2022
Sopimuksella uudistetaan yleinen virka- ja työehtosopimus sekä virka- ja työehtosopimukset 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 päättyneelle sopimuskaudelle voimassa olevia määräyksiä, mutta tässä kirjeessä tuodaan esille keskeiset
muutokset.
Yleiskorotukset (5 §) 1.8.2020 ja 1.6.2021
Palkkoja korotetaan 1.8.2020 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,10 prosenttia ja
1.6.2021 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,97 prosenttia, kuitenkin vähintään
20,37 euroa.
Tehtäväkohtaisten palkanosien taulukoita ja vastaavia sekä henkilökohtaisia palkanosia,
kokemusosia ja muita suhteessa taulukkopalkkaukseen määräytyviä palkanosia tarkistetaan yleiskorotusta vastaavasti.
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Virastoerä (6 §) 1.5.2021
Sopimusalakohtaisesti on toteutettavana 1,00 prosentin suuruinen virastoerä 1.5.2021 lukien. Virastoerän kohdentamisesta annetaan erikseen ohjeet.
Kilpailukykysopimukseen perustuvan työajan pidennyksen poistuminen (12 §) ja järjestelyt
sen korvaamiseksi
Valtion sopimusratkaisussa sovittiin kilpailukykysopimukseen perustuneiden valtionhallinnon työajan pidentämisratkaisujen purkamisesta 1.10.2020 alkaen. Työaikojen pituudet
sekä lisä- ja ylityökorvausrajat palautuvat silloin kilpailukykysopimusta edeltävälle tasolle
siten kuin työajoista tehdyssä valtion virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu.
Työajoista tehdyssä valtion virka- ja työehtosopimuksessa (19 §) sovittiin työajan pidennyksen poistumista korvaavista järjestelyistä. Järjestelyt ovat virastotyönantajien käytettävissä
1.1.2021 alkaen. Niiden avulla työnantajalla on mahdollisuus teettää henkilöstöllä keskimäärin 18 työtuntia kalenterivuodessa lisätyökorvausta vastaavalla korvauksella. Jaksotyössä tuntien teettämiseen on valittavissa kaksi vaihtoehtoista järjestelyä, joista ensimmäinen perustuu työtuntien siirtämiseen 7 §:n mukaiseen työaikapankkiin ja toinen pidennetyn
työajan teettämiseen. Virasto- ja viikkotyössä työnantaja voi teettää pidennettyä työaikaa.
Järjestelyjen tarkemmat yksityiskohdat ilmenevät sopimusmääräyksestä.
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen työaikasopimusten määräyksiä muutetaan edellä
sanottua vastaavasti suoraan keskustason sopimuksen nojalla. Näiden virkaehtosopimusten osapuolilla on kuitenkin mahdollisuus sopia toisin valtion työaikasopimuksen 19 §:ssä
sovituista työajan pidennyksen korvaavista järjestelyistä 31.8.2020 mennessä.
Valtion oppilaitosten opetushenkilöstön työajan pidentämisratkaisujen purkamisesta ja niihin liittyvistä järjestelyistä sovitaan keskustason osapuolten kesken 31.5.2020 mennessä.
Eräiden fuusiovirastojen vpj-sopimusten rahoitus ja siirtymäkauden päättäminen
ELY-keskuksissa (8 §)
Valtorin, Opetushallituksen ja Ruokaviraston vpj-sopimusten rahoitusta jatketaan aikaisempien siitä tehtyjen sopimusten mukaisesti. Näiden vpj-sopimusten rahoitukseen voidaan lisäksi käyttää virastoerä sekä vuoden 2021 yleiskorotuksesta enintään 0,50 %.
Ely-keskusten vpj-sopimuksen kesken oleva siirtymäkausi päättyy ja palkkaukset maksetaan täysimääräisinä 1.6.2021. Jäljellä olevan siirtymäkauden rahoitukseen sovittiin käytettäväksi virastoerän lisäksi osa vuosien 2020 ja 2021 yleiskorotuksista.
Sopimuskauden aikaiset työryhmät (allekirjoittamispöytäkirjan 1 ja 3 - 6 §)
Sopimuskaudeksi asetetaan matka-, tilasto- ja työaikatyöryhmät sekä valtion palkkausjärjestelmien kehittämisryhmä ja työhyvinvointia edistävä työryhmä. Työryhmien toimeksiannot ilmenevät allekirjoittamispöytäkirjasta.
Euromääräisten palkkojen ja lisien yleiskorotus (allekirjoittamispöytäkirjan 8 §)
Euromääräisiä palkkauksia tarkistetaan 1.8.2020 alkaen 1,10 prosentilla ja 1.6.2021 0,97
prosentilla. Vastaavista ajankohdista lukien korotetaan euromääräisiä palkanlisiä ja lisäpalkkioita, joihin aiemminkin sovelletun käytännön mukaisesti on kohdistettu yleiskorotus.
3. Muut sopimusmuutokset
Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus
Valtion yleistä virka- ja työehtosopimusta uudistettiin kumoamalla liite 5 ja sisällyttämällä
osasairausvapaata koskevat sopimusmääräykset yleisen virka- ja työehtosopimuksen 20
§:ään. Samalla osasairausvapaata koskevia määräyksiä uudistettiin siten, että osasairausvapaan ja sairausloman palkkamääräykset käytännössä yhdistettiin. Osasairausvapaan
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ajalta maksettavan palkkauksen ja sairausloman palkkauksen erona on jatkossa enää se,
että osasairausvapaan ajalta palkkaus voi laskea enintään 86 %:iin ja osasairausvapaan
aikaa ei lasketa palkallisten sairauslomapäivien määrään.
Kuntoutusajan palkkausta sääntelevää 33 §:ää uudistettiin koskien niitä kuntoutuksia, jotka
toteutetaan työkokeiluna tai työhönvalmennuksena valtion palveluksessa. Tartuntatautilakiin perustuvien toimenpiteiden aikaista palkkausta sääntelevä 34 § uudistettiin vuoden
2016 tartuntatautilain määräyksiä vastaavaksi. Lisäksi muutettiin eräitä muita sopimuskohtia ja liite 6 vastaamaan uutta työaikalakia.
Valtion virka- ja työehtosopimus työajoista
Edellä todetun lisäksi valtion työaikasopimukseen tehtiin uudesta työaikalaista johtuvia
muutoksia. Työajan enimmäismäärän tarkastelujaksoksi sovittiin kalenterivuosi (30 §) ja
viikkolepomääräyksiä muutettiin joustavammiksi (12 §). Myös joustotyöaika on nyt otettu
huomioon työaikasopimuksessa (27 §). Työajaksi luettavaa aikaa koskevat työaikasopimuksen 3 § ja sen soveltamisohje kirjoitettiin uudelleen työaikalaki huomioon ottaen. Näiden 3 §:ään liittyvien määräysten sisältö säilyy pääosin ennallaan.
Työaikasopimuksen 29 §:ssä muutettiin myös viikkoylityön laskentaa liukuvan työajan järjestelmässä virastotyöajan osalta 1.4.2020 alkaen.
Työaikasopimukseen sekä soveltamismääräyksiin ja huomautuksiin tehtiin myös useita teknisiä muutoksia uuden työaikalain johdosta. Myös työajan pituuden muutos 1.10.2020 alkaen edellytti paljon muutoksia määräyksiin. Muuttuneen tai uuden sopimusmääräyksen
kohdalla on erikseen todettu sen voimaantuloajankohta niissä tapauksissa, missä ajankohta on jokin muu kuin 1.4.2020 alkaen.
Valtion virka- ja työehtosopimus vuosilomista
Vuosilomasopimukseen tehtiin teknisiä korjauksia ja poistettiin vanhentuneita määräyksiä.
Sopimuksen 17 §:ää täydennettiin niin, että osasairausvapaan aikainen osa-aikatyöskentely ei muuta vuosilomapalkan määräytymisperustetta prosenttiperusteiseksi.
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