1 (4)
Tiedotekirje
Valtion työmarkkinalaitos

16.3.2022

VN/1961/2022
VN/1961/2022-VM-6

Ministeriöt ja virastot

Neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimuksista sopimuskaudelle 2022 – 2024
1. Valtion sopimusratkaisu kaudelle 2022 – 2024
Valtiovarainministeriö ja pääsopijajärjestöt ovat 28.2.2022 saavuttaneet neuvottelutuloksen
valtion sopimusratkaisuksi sopimuskaudelle 1.3.2022 – 29.2.2024. Neuvottelutulokseen
sisältyvä palkkaratkaisu koostuu yleiskorotuksesta vuodelle 2022. Ratkaisun kustannusvaikutus on työmarkkinoiden niin sanotun yleisen linjan mukainen. Vuoden 2023 palkankorotuksista neuvotellaan erikseen 21.12.2022 mennessä ja mikäli neuvottelutulosta ei synny,
voivat osapuolet irtisanoa sopimuksen päättymään 28.2.2023.
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 tarpeen niin vaatiessa toimeenpano- ja soveltamismääräyksiä.
Neuvottelutulos on tämän kirjeen liitteenä. Sopimusratkaisuun sisältyvät virka- ja työehtosopimukset tullaan julkaisemaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla osoitteessa: Sopimukset - Valtiovarainministeriö (vm.fi).
2. Valtion virka- ja työehtosopimus kaudelle 2022 – 2024
Sopimuksella uudistetaan yleinen virka- ja työehtosopimus sekä virka- ja työehtosopimukset työajoista, vuosilomista ja matkakustannusten korvaamisesta, niistä ilmenevin tavoin
muutettuina. Lisäksi ryhmähenkivakuutuksesta tehdyn virka- ja työehtosopimuksen ja valtion keskustason tilastoyhteistyösopimuksen voimassaolo jatkuu siten, kun siitä on näissä
sopimuksissa sovittu. 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.
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Yleiskorotus (5 §) 1.6.2022
1.6.2022 maksetaan yleiskorotus, jonka suuruus on 2,00 prosenttia. Tehtäväkohtaisten palkanosien (vast.) taulukoita ja vastaavia sekä henkilökohtaisia palkanosia, kokemusosia ja
muita suhteessa taulukkopalkkaukseen määräytyviä palkanosia tarkistetaan yleiskorotusta
vastaavasti. Lisäksi on tehty eräitä kustannusvaikutteisia muutoksia palvelussuhteen ehtoihin, joiden kustannusvaikutus on 0,05 prosenttia
Sopimuskauden työryhmät ja tarkasteltavat asiakokonaisuudet (allekirjoittamispöytäkirjan 2
– 7 §)
Sopimuskaudeksi asetetaan muuttuva työelämä ja työhyvinvointityöryhmä, matka-, tilastoja työaikatyöryhmät sekä valtion palkkausjärjestelmien kehittämisryhmä. Työryhmien toimeksiannot ilmenevät allekirjoittamispöytäkirjasta. Lisäksi sovittiin allekirjoittamispöytäkirjan 7 §:stä ilmenevällä tavalla eräiden asiakokonaisuuksien tarkastelemisesta sopimusosapuolten välillä.
Euromääräisten palkkojen ja lisien yleiskorotus (allekirjoittamispöytäkirjan 9 §)
Euromääräisiä palkkauksia tarkistetaan 1.6.2022 alkaen 2,00 prosentilla. Vastaavista ajankohdista lukien korotetaan euromääräisiä palkanlisiä ja lisäpalkkioita, joihin aiemminkin sovelletun käytännön mukaisesti on kohdistettu yleiskorotus.
Palkkausjärjestelmän seuranta ja kehittäminen virastoissa (allekirjoittamispöytäkirjan 19 §)
Pyrkimyksistä palkkatietämyksen lisäämiseen ja henkilöstön käyttöön julkaistavista palkkatilastotiedoista sisällytettiin määräykset allekirjoittamispöytäkirjaan. Lisäksi todettiin yhteinen lausuma arviointiryhmien asemasta muun muassa palkkakartoituksen laadintaan liittyvässä prosessissa.
Vuosiloman vaihtaminen rahaksi (allekirjoittamispöytäkirjan 22 §)
Uutena määräyksenä allekirjoituspöytäkirjaan otettiin mahdollisuus vaihtaa 25 päivää ylittävästä lomakertymästä enintään 5 päivää lomakorvauksen suuruiseksi rahakorvaukseksi,
mikäli virkamies tai työntekijä ja virasto näin sopivat. Vaihto voidaan ensimmäisen kerran
sopia lomavuoden 2022 vuosilomakertymistä alkaen.
3. Muut sopimusmuutokset
Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus
Valtion yleiseen virka- ja työehtosopimukseen tehtiin lainsäädännöstä johtuvia muutoksia
sekä eräitä muita päivityksiä. Keskeisimmät muutokset koskivat perhevapaita ja uusi perhevapaita koskeva luku 3.2. tulee voimaan 1.8.2022.
Synnyttävällä vanhemmalla on edelleen oikeus palkkaukseen 72 arkipäivältä. Ensimmäiset
54 arkipäivää on pidettävä yhdenjaksoisesti. Toiselle vanhemmalle maksetaan jatkossa
palkkaus 18 arkipäivältä entisen kuuden arkipäivän sijasta.
Vanhempainvapaata on oikeus pitää neljässä jaksossa, joiden tulee olla vähintään 12 arkipäivän pituisia. Vanhempainvapaan pitämisestä useammassa jaksossa tai lyhyempinä jaksoina voi kuitenkin sopia. Ilmoitusajat säilyvät ennallaan.
EU:n työelämän tasapainodirektiiviin perustuva oikeus viiden päivän palkattomaan omaishoitovapaaseen lisättiin uuteen pykälään 32 b §.
Opettajia koskevia erityismääräyksiä sisältävä 47 § päivitetään perhevapaauudistuksen
johdosta myöhemmin sopimuskauden aikana.
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Valtion virka- ja työehtosopimus työajoista
Valtion työaikasopimukseen tehtiin uudistus koskien lisä- ja ylityön määräytymistä keskeytyneessä työjaksossa tai –viikolla (17 §). Lisä- ja ylityöt lasketaan 31.10.2022 alkaen työvuoroluetteloon vahvistettujen vuorojen pituuden perusteella, mikäli kolmen viikon jakso on
keskeytynyt virkamiehen sairaudesta (yllättävä keskeytys) ja se ei ole ollut tiedossa ennen
työjakson alkua. Muissa keskeytystilanteissa lisä- ja ylityöt lasketaan edelleen kuten ennenkin sopimuksen 17 § 1 momentin mukaan.
Lisäksi työajan pidennyksen poistumista korvaaviin vuosittaisiin järjestelyihin (19 §) tehtiin
eräitä tarkennuksia sekä mahdollistettiin ilta- ja yötyökorvausten (21 §) maksaminen myös
työsuhteisille työntekijöille samoin perustein kuin aiemmin virkamiehille on maksettu.
Valtion virka- ja työehtosopimus vuosilomista
Vuosilomasopimukseen on tehty perhevapaauudistuksesta johtuvia muutoksia. Terminologia on päivitetty vastaamaan perhevapaauudistusta ja siten sitä on muutettu sukupuolineutraaliksi. Lisäksi sopimukseen on tehty joitakin stilistisiä korjauksia.
Sopimuksen 5 § virassa- ja työolon veroisina päivinä pidetään jatkossa 2 mom. 5) kohdan
mukaan 307 kalenteripäivää.
Vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa 6 § 2 mom. 2) kohtaa on täydennetty muun työnantajan palveluksessa laskettavan ajan osalta perhevapaamuutoksesta aiheutuvilla muutoksilla. Lisäksi ulkomaan palveluksen osalta on tehty tarkennuksia.
Vuosilomaa ei saa vahvistaa virkamiehen tai työntekijän 125:n ensimmäisen raskaus- ja
vanhempainvapaan kalenteripäivän ajaksi (10 § 8 mom.).
Valtion virka- ja työehtosopimus matkakustannusten korvaamisesta
Matkavuorokautta sekä matkan alkamista ja päättymistä koskevan 4 §:n soveltamisohjeen
toista kappaletta on päivitetty osaltaan vastaamaan uudistunutta työelämää. Virkamatka
alkaa ja päättyy edelleen pääsääntöisesti joko virkapaikalta tai kotoa. Mikäli virkamatka alkaa tai päättyy muualle, korvataan virkamiehelle tosiasialliset kulut kuitenkin korkeintaan
määrään, joka tulisi korvattavaksi, mikäli matka olisi alkanut virkapaikalta tai kotoa.
Yleisten kulkuneuvojen kustannusten laskemisesta on poistettu soveltamisohjeen viittaus
Matkahuollon taulukoihin (5 § soveltamisohjeen 4. kappale) ja oman auton seisontapaikkamaksun korvausmahdollisuus on laajennettu meriliikenteen satamaan (7 § 3 mom.).
Yömatkarahan maksamisedellytyksiä on täsmennetty (16 §). Yömatkarahaa voidaan maksaa, kun matkustaja yöpyy itse järjestämässään tilapäismajoituksessa. Tällaisena pidetään
esimerkiksi omassa asuntovaunussa, -autossa, teltassa tai sukulaisten luona yöpyminen.

Neuvottelujohtaja
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