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Neuvottelutulos 31.3.2020  

 

     

 

 

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2020–2022 
 

 

1 § 

Sopimuskausi 

 

Tämän sopimuksen sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022.   

 

 

2 § 

Soveltamisala 

 

Tätä sopimusta sovelletaan valtion virastojen virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhteen ehtoi-

hin, ellei toisin ole säädetty, määrätty tai sovittu.  

 

Tämän sopimuksen noudattamisesta voidaan sopia erikseen niillä työehtosopimusaloilla, joilla työ-

ehtosopimuksen palkkausperusteet ja muut palvelussuhteen ehdot kokonaan tai pääosin on sovittu 

määräytyväksi muun kuin valtion yleisten työehtosopimusmääräysten mukaisesti.  

 

 

3 § 

Muut keskustason virka- ja työehtosopimukset 

 

Tämän sopimuksen lisäksi on valtion keskustasolla uudistettu 1 §:ssä tarkoitetulle sopimuskaudelle 

valtion yleinen virka- ja työehtosopimus ja valtion virka- ja työehtosopimukset työajoista, vuosilo-

mista ja matkakustannusten korvaamisesta, niistä ilmenevin tavoin muutettuina. 

 

 

4 § 

Virastojen virka- ja työehtosopimusten uudistaminen keskustasolla 

 

Tällä keskustason virka- ja työehtosopimuksella uudistetaan sen sopimuskaudeksi alakohtaiset 

virka- ja työehtosopimukset, jotka ovat 31.3.2020 voimassa silloin päättyvin sopimuskausin. Ala-

kohtaisten virka- ja työehtosopimusten työaikalain (872/2019) alaista henkilöstöä koskevia sopi-

musmääräyksiä ei kuitenkaan uudisteta siltä osin kuin ne poikkeavat työaikalain säännöksistä. Täten 

uudistettujen sopimusten oikeusvaikutukset ovat samat kuin jos sopimukset olisi uudistettu paikal-

listasolla. 

 

 

5 § 

Yleiskorotukset  
 

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.  
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Tehtäväkohtaisten palkanosien (vast.) taulukoita ja vastaavia sekä henkilökohtaisia palkanosia, ko-

kemusosia ja muita suhteessa taulukkopalkkaukseen määräytyviä palkanosia tarkistetaan yleiskoro-

tusta vastaavasti.  

 

 

6 § 

Virastoerä 

 

1. Sopimusalakohtaisesti on toteutettavana 1,00 prosentin suuruinen virastoerä 1.5.2021 lukien. 

 

2. Erä on suunnattava siten, että palkkauksella edistetään valtionhallinnon ja sen toimintayksiköiden 

tuloksellisuutta, parannetaan kilpailukykyä osaavan henkilöstön saatavuudesta ja palveluksessa py-

syttämiseksi sekä parannetaan naisten ja miesten välistä palkkatasa-arvoa.   

 

3. Erä suunnataan ensisijaisesti ja pääosin vpj:n kehittämiseen 2 momentin tavoitteiden toteutta-

miseksi. Erän toteuttaminen tapahtuu 4 momentissa sanotuin tavoin, mutta erä voidaan toteuttaa 

muullakin sen tavoitteita edistävällä tavalla. Erää ei tulisi ilman perusteltua syytä osittainkaan toteut-

taa yleiskorotuksena tai muuna kaikille tulevana korotuksena. Palkkausjärjestelmän yleinen kannus-

tavuus tulee säilyttää. 

 

4. Käytettäessä erä vpj:n kehittämiseen se kohdennetaan vpj-järjestelmien rakenteellisiin, erityisesti 

a)- ja b)-kohdissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.  

 

a) Tehtäväkohtaisen palkanosan kehittäminen suunnataan tehtävien vaativuuden ja teh-

täväkohtaisten palkanosien porrastamiseen kannustavasti ja johdonmukaisesti sekä pal-

kanosan parempaan reagointikykyyn vaativuusmuutoksiin.  

 

b) Henkilökohtaisen palkanosan kehittäminen suunnataan siten, että palkanosa on riit-

tävän suuri sekä kannustaa porrastukseltaan hyvään suoritukseen ja parantamaan suori-

tusta. Henkilökohtaisen palkanosan määrää ja taulukoita muutetaan ja korotetaan tämän 

mukaisesti.  

 

5. Vpj:tä voidaan kehittää myös siten, että sovitaan kehittämistoimenpiteistä vaiheittain, siirtymäkau-

simenettelyä käyttäen ja kattaen rahoittaminen virastoerällä ja mahdollisilla myöhemmillä paikalli-

sesti toteutettavilla erillä siten, että vaiheiden ja erien ajankohdat ja rahavaikutukset kytketään toi-

siinsa.  
 

6. Erä voidaan kohdentaa myös tulospalkkiojärjestelmien rahoitukseen. Erä voidaan kohdentaa ala-

kohtaisiin, virastotason neuvottelujen piiriin kuuluviin tuloksellisuutta edistäviin työaikaratkaisuihin, 

joista on tarkemmat määräykset allekirjoittamispöytäkirjan 11 §:ssä. 

 

7. Erä käytetään kuitenkin aina ennen muita edellä tässä pykälässä sanottuja käyttötapoja vpj:n käyt-

töönottamisen vaiheittaisen toteutuksen tai vpj:n kehittämisen rahoittamiseen (ns. vekselin kattami-

seen) sen mukaan, mitä siitä kussakin vpj:n käyttöönottamista tai kehittämistä koskevassa aikaisem-

massa sopimuksessa on sovittu.  

 

 

7 §  

Virastoerän neuvottelumääräykset 
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Virastoerän toteuttamiseksi tarkentavilla virkaehtosopimuksilla ja työehtosopimuksilla neuvotellaan 

hallinnonalan neuvotteluviranomaisten ja työehtosopimusvirastojen sekä asianomaisten henkilöstö-

järjestöjen kesken.  

 

Neuvottelut 1.5.2021 lukien toteutettavasta erästä on käytävä 15.3.2021 mennessä. Jos neuvottelu-

tulosta virka- ja työehtosopimukseksi virastoerän toteuttamisesta ei saavuteta edellä sanottuun mää-

räaikaan mennessä, toteutetaan erä prosentuaalisena yleiskorotuksena. 

 

 

8 §  

Eräiden fuusiovirastojen vpj-sopimusten rahoitus ja siirtymäkauden päättäminen ELY-kes-

kuksissa  

 

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin, Opetushallituksen ja Ruokaviraston vpj-sopi-

musten rahoituksesta on sovittu 9.1.2018 ja 14.5.2018 tehdyissä virka- ja työehtosopimuksissa. Näi-

den sopimusten voimassaoloa jatketaan siten, että ne ovat voimassa tämän sopimuksen sopimuskau-

den 1.4.2020-28.2.2022. Edellä sanottujen sopimusten mukaista rahoitusmallia sovelletaan saman-

laisilla rahoitusosuuksilla ja niiden määräytymistä koskevilla muilla ehdoilla kuin päättyneellä sopi-

muskaudella. Myös aiemmat virastoerät ovat edelleen käytettävissä näiden virastojen vpj-sopimus-

ten rahoittamiseen.  

 

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin, Opetushallituksen ja Ruokaviraston kunkin vpj-

sopimuksen kustannusten rahoitukseen voidaan edellä 1 momentissa sanotun lisäksi käyttää tämän 

sopimuksen mukainen vuoden 2021 virastoerä muuttamatta ensimmäisessä momentissa mainituissa 

virka- ja työehtosopimuksissa sovittua rahoitusmallia ja sen mukaisia rahoitusosuuksia ja niiden 

määräytymistä. Lisäksi edellä 5 §:ssä sovitusta vuoden 2021 yleiskorotuksesta enintään 0,50 % voi-

daan suunnata edellä sanottujen virastojen vpj-sopimusten rahoituksen kattamiseen. Tällöin näissä 

virastoissa palkkoja korotetaan edellä 5 §:ssä sovitusta poiketen 1.6.2021 lukien vpj-sopimukseen 

suunnattua osuutta vastaavalla määrällä alennetulla yleiskorotuksella.  

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) vpj-sopimuksen kesken oleva siirtymä-

kausi päätetään seuraavasti. Vpj-sopimuksen täysimääräisen toteutuksen edellyttämä rahoitus kate-

taan tämän sopimuksen 6 §:ssä sovitulla virastoerällä 1,00 % sekä suuntaamalla 5 §:ssä sovituista 

yleiskorotuksista 1.8.2020 0,60 % ja 1.6.2021 0,50 % eli yhteensä 1,10 % siirtymäkauden etenemän 

toteuttamiseen. Jäljellä oleva rahoitusosuus toteutetaan osana tätä keskustason sopimusta siten, että 

palkkaukset maksetaan täysimääräisinä 1.6.2021 lukien. Henkilökohtaisia palkanosia tarkistetaan si-

ten, että tarkistusvaiheiden ja edellä mainittujen korotusten ajankohdat ja rahavaikutukset kytketään 

toisiinsa. Edellä sanotusta johtuen ELY-ja KEHA-keskuksissa palkkoja korotetaan edellä 5 §:ssä so-

vitusta poiketen 1.8.2020 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,50 prosenttia ja 1.6.2021 lu-

kien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,47 prosenttia.  

 

 

9 § 

Palkkausjärjestelmien valmistelu tulevissa organisaatiomuutostilanteissa 

 

Tulevissa organisaatiomuutostilanteissa uuden viraston vpj:n valmistelu aloitetaan asianomaisten 

työnantajaviranomaisten ja palkansaajajärjestöjen kesken osana muutoksen muuta valmistelua 

mahdollisimman pian sen jälkeen, kun organisaatiomuutoksesta on hallitustasolla päätetty.  
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Vpj:n valmistelu sekä siihen liittyvä neuvottelu- ja sopimustoiminta järjestetään ja ajoitetaan siten, 

että vpj -sopimuksesta voidaan saavuttaa neuvottelutulos ennen organisaatiomuutoksen 

voimaantuloa. Sopimusosapuolet harkitsevat, voivatko ne tehdä sopimuksen jo ennen 

organisaatiomuutoksen voimaantuloa, vai tehdäänkö neuvottelutuloksen viimeistely sopimukseksi 

ns. maanmittauslauseketta käyttäen uuden viraston olemassaolon ensimmäisten kuukausien aikana. 

Tarkoitus on kummassakin tapauksessa tarvittaessa sopia, että uutta vpj:tä sovelletaan takautuvasti.  

 

Tällaisen vpj -valmistelun riittävän varhaisessa vaiheessa toteutumisen varmistamiseksi 

tarkastellaan uuden viraston vpj:n valmistelun alussa, kaikkien mahdollisten vaihtoehtojen 

tarkastelun asemesta, voidaanko jokin lakkaavissa virastoissa noudatettava vpj -järjestelmä ottaa 

uuden viraston vpj -järjestelmän kehittämisen lähtökohdaksi. Tätä pidetään ensisijaisesti 

harkittavana vaihtoehtona.  

 

 

10 § 

Määräykset virastotason ja paikallisesta sopimisesta virka- ja työehtosopimuksella 

 

Virastotason neuvottelu- ja sopimustoiminnassa noudatetaan ns. jatkuvan neuvottelun periaatetta, 

jonka mukaan osapuolet voivat sopimuskauden aikana tarkoituksenmukaisella tavalla tarkastella 

esiin tulevia sopimusten kehittämistarpeita ja neuvotella niistä. Tämä sopimus määrittää virastota-

son ja paikallisen virka- ja työehtosopimuksella sopimisen edellytykset ja puitteet. 

 

Virastotason ja paikallisesta sopimisesta virka- ja työehtosopimuksella on määräyksiä myös valtion 

virkaehtosopimusasioiden pääsopimuksessa sekä muissa keskustason virka- ja työehtosopimuk-

sissa.  

 

Hallinnonalan neuvotteluviranomaisen tekemällä tarkentavalla virkaehtosopimuksella ja viraston 

työehtosopimuksella voidaan sopia niistä asioista, joita varten on sovittu tämä mahdollisuus keskus-

tason sopimuksessa (ns. sopimusaukko) tai tämä mahdollisuus perustuu välittömästi lain säännök-

seen, ja siihen on annettu tarvittava neuvottelumääräys. 

 

Näin ollen palkkausten ja muiden palvelussuhteen ehtojen osalta voidaan neuvotella ja sopia varsin-

kin samoista asioista, joista kullakin sopimusalalla on ennestään ollut sovittuna virka- ja työehtoso-

pimuksin. Keskeisiä tällaisen sopimisen kohteita ovat vpj:n kehittäminen ja virastotason neuvottelu-

jen piiriin kuuluvat tuloksellisuutta edistävät työaikaratkaisut.                                    

 

Vpj:tä voidaan kehittää myös siten, että sovitaan kehittämistoimenpiteistä vaiheittain, siirtymäkau-

simenettelyä käyttäen ja kattaen rahoittaminen myöhemmillä virastoerillä (vast.) siten, että vaihei-

den ja erien ajankohdat ja rahavaikutukset kytketään toisiinsa.  

 

Viraston tarkentavaa virkaehtosopimusta tai työehtosopimusta ei saa tehdä siten, että sopimuksesta 

aiheutuisi valtiolle lisäkustannuksia. Virka- ja työehtosopimusten rahoitus katetaan kunkin alan pai-

kallisesti toteutettavilla sopimuserillä. 

 

Hallinnonalan neuvotteluviranomaisen tekemällä tarkentavalla virkaehtosopimuksella tai viraston 

työehtosopimuksella ei voida poiketa määräyksistä, jotka koskevat säännöllisen työajan keskimää-

räistä pituutta, vuosiloman pituutta tai sairaus- ja äitiyslomaetuuksia. 
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11 § 

Palkkapolitiikka vpj:n soveltamiskäytännössä 

 

Vpj -palkkausjärjestelmissä palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuo-

ritukseen. Vpj -palkkapolitiikka on tarkoitettu toimimaan kannustavasti ja oikeudenmukaisesti sekä 

toiminnan tuloksellisuutta edistävällä tavalla. Tavoitteena on kannustaa henkilöstöä hakeutumaan 

vaativampiin tehtäviin ja parantamaan työsuoritustaan ja muutenkin tukea henkilöstön kehittymistä 

sekä kehittää esimiestyötä sekä parantaa johtamista ja työnantajakilpailukykyä. 

 

Kannustavassa henkilöstöpolitiikassa on keskeistä hyödyntää henkilöstön osaaminen ja sen kehitty-

minen parhaalla tavalla. Tätä toteutetaan tarjoamalla henkilöstölle tilanteiden mukaan ja tulokselli-

sen toiminnan tukena mahdollisuuksia vaativampiin tehtäviin tai ainakin vaativuutensa säilyttäviä 

tehtäviä. Sopimusalan määrärahatilanne ei saa vaikuttaa henkilökohtaisen työsuorituksen arvioin-

tiin.  
 

Edellä sanottujen perusteiden ja tavoitteiden huomioimiseksi sekä palkkausjärjestelmän yleisen 

kannustavuuden vuoksi keskustason osapuolet korostavat, että virkamiehillä ja työtekijöillä on vpj -

sopimusten perusteella ja mukaisesti oikeus vpj -palkkaukseen ja toisaalta työnantajalla on mahdol-

lisuus myös palkkauksen muuttamiseen vaativuus- tai suoritustason alentuessa, sopimusten ja niihin 

sisältyvien turvaamismääräysten mukaisesti.  

 

 

12 § 

Kilpailukykysopimukseen perustuva työajan pidennys 

 

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitut valtionhallinnon työajan pitentämisratkaisut puretaan 

1.10.2020 alkaen. Muutoksista työaikoihin sekä pidennyksen poistumista korvaavista vuosittaisista 

järjestelyistä on sovittu liitteenä olevasta työajoista tehdystä valtion virka- ja työehtosopimuksesta 

ilmenevällä tavalla. Työajan pitentämisratkaisun johdosta muutettuja työaikoja koskevia sopimus-

määräyksiä sovelletaan ensimmäisen 1.10.2020 jälkeen alkavan täyden kalenteriviikon ja työjakson 

alusta lukien. Työajan pidennyksen poistumista korvaavat järjestelyt tulevat voimaan 1.1.2021 al-

kaen ja niitä sovelletaan ensimmäisen 1.1.2021 jälkeen alkavan täyden kalenteriviikon ja työjakson 

alusta lukien. 

 

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen työaikaa koskevien virkaehtosopimusten piiriin kuuluvien 

virkamiesten virastotason sopimusten työaikamääräyksiä muutetaan suoraan tämän keskustason so-

pimuksen nojalla työajan pidennyksestä luopumisesta johtuen vastaavasti kuin työajoista tehdyssä 

valtion virka- ja työehtosopimuksessa on muiden virkamiesten osalta sovittu. Näissä virkaehtosopi-

muksissa olevat sotilaallisen harjoituksen ja meripalvelun työaikamerkinnät alenevat suoraan tämän 

keskustason sopimuksen nojalla kuudella minuutilla nykyisestä 1.10.2020 lukien. Virastotason 

työnantaja tekee edellä sanotusta johtuvat muutokset sopijaosapuolina olevia henkilöstöjärjestöjä 

kuultuaan 31.8.2020 mennessä sanottuihin työaikasopimuksiin. Mikäli osapuolet tässä yhteydessä 

yhteisesti sopivat, voidaan työajan pidennyksen poistumista korvaavista järjestelyistä sopia virasto-

tason virkaehtosopimuksella keskustasolla sovitusta poiketen. Mikäli tällaista virkaehtosopimusta ei 

saavuteta 31.8.2020 mennessä, noudatetaan työajoista tehdyssä valtion virka- ja työehtosopimuk-

sessa muiden virkamiesten osalta sovittua tältä osin sellaisenaan Puolustusvoimissa ja Rajavartiolai-

toksessa.      
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Mikäli muissa kuin edellä tässä pykälässä mainituissa tapauksissa on virasto- tai sopimusalakohtai-

sia virka- tai työehtosopimusmääräyksiä tai työaikajärjestelyjä, muuttuvat ne tämän sopimuksen no-

jalla siten, että niiden piirissä olevan henkilöstön työaikaa lyhennetään ja pidennyksen poistumista 

korvaavina järjestelyinä noudatetaan vastaavaa kuin mitä työajoista tehdyssä valtion virka- ja työeh-

tosopimuksessa on muiden virkamiesten ja työntekijöiden osalta sovittu 1.10.2020 ja 1.1.2021 al-

kaen.  

 

Valtion oppilaitosten opetushenkilöstön työajan pitentämisratkaisujen purkamisesta ja niihin liitty-

vistä järjestelyistä neuvotellaan ja sovitaan tämän sopimuksen osapuolten kesken 31.5.2020 men-

nessä.  

 

Osa-aikaisten virkamiesten ja työntekijöiden työaikaa lyhennetään samassa suhteessa kuin vastaa-

van kokoaikaisen virkamiehen tai työntekijän työaikaa lyhennetään.  

 

 

13 § 

Matkakustannusten korvaukset 

 

Matkakustannusten korvauksia koskevia määräyksiä muutetaan 1.1.2021 ja 1.1.2022 lukien, aikai-

sempaa käytäntöä vastaavasti. 

 

 

 14 § 

Allekirjoittamispöytäkirja 

 

Tähän sopimukseen liittyvän allekirjoittamispöytäkirjan määräykset ovat sopimuksenvaraisten asi-

oiden osalta voimassa virka- ja työehtosopimuksena.  

 

 

15 § 

Työrauha 

 

Virkaehtosopimusjärjestelmä 

 

Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin 

sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta 

vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uu-

den sopimuksen aikaansaamiseksi. 

 

Lisäksi tähän sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, että sen alaiset yhdistykset ja 

virkamiehet, joita sopimus koskee, eivät riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoi-

tetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä yhdistykselle kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, 

ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla vai-

kuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen. 

 

Työehtosopimusjärjestelmä  
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Tämän työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei saa ryhtyä lakkoon, sulkuun eikä muuhun niihin 

verrattavaan toimenpiteeseen, joka kohdistuu tämän sopimuksen tai sen liitteiden määräyksiä vas-

taan tai tarkoittaa tämän sopimuksen tai sen liitteiden muuttamista. 

 

 

16 § 

Sopimuksen voimassaolo 

 

Tämä sopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Sopimuskausi jatkuu tämän jälkeen vuoden kerral-

laan, siltä osin kuin sitä ei jonkun sopimusosapuolen toimesta irtisanota vähintään kuusi viikkoa en-

nen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä.  

 

Virastojen tarkentavien virkaehtosopimusten ja työehtosopimusten määräysten mukaisesti tulevat 

tämän sopimuksen irtisanomisella samalla myös ne irtisanotuiksi. 

 

 

Helsingissä xx päivänä xxxkuuta 2020 

 

 

 

VALTIOVARAINMINISTERIÖ 

 

 

AMMATTILIITTO PRO RY. 

 

 

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY. 

 

 

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY. 
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SOPIMUSKAUDELLE 2020–2022 xx.x.2020 TEHDYN VALTION VIRKA- JA TYÖEHTO-

SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMISPÖYTÄKIRJA 

 

 

1 § 

Työhyvinvoinnin edistäminen 

 

Valtion keskustason osapuolten yhteisenä tavoitteena on edistää valtion henkilöstön työhyvinvointia 

ja työssä jaksamista sekä valtion työyhteisöjen tuloksellista toimintaa. Työhyvinvointia edistetään 

jatkuvalla ja kokonaisvaltaisella työn, työympäristön ja työyhteisöjen kehittämisellä. Työhyvinvoin-

tia edistävien toimien vaikutukset näkyvät virastoissa parantuneena työssä jaksamisena sekä vähen-

tyneinä sairauspoissaoloina ja työkyvyttömyyseläköitymisinä sekä työn tuloksellisuuden paranemi-

sena. 

 

Työssä jatkamista edistetään hyödyntämällä käytettävissä olevia virka- ja työehtosopimusten sekä 

valtion henkilöstöjohtamisen linjausten mukaisia keinoja. Eri-ikäisille ja erityistä tukea tarvitseville 

virkamiehille ja työntekijöille suunnattuja työhyvinvointia edistäviä toimia suunnitellaan virastoissa 

osana yhteistoimintaa. 

 

Osapuolet asettavat työryhmän edellä mainittujen tavoitteiden edistämiseksi. Työryhmän tehtävänä 

on lisäksi tarkastella valtion henkilöstölle suunnatun työterveyshuollon sisältöä koskevaa ohjetta sekä 

valtion työsuojelun yhteistoimintasopimuksen sisältöä ja tehdä niihin tarvittavat päivitykset. 

 

Työryhmän toimikausi on 1.4.2020-28.2.2022. 

 

 

2 § 

Kehityskeskustelut 

 

Jokaisella virkamiehellä ja työntekijällä on oikeus vuosittaisten kehityskeskustelujen käymiseen 

osana hyvää johtamista ja esimiestyötä.  

 

Osapuolet suosittelevat, että kehityskeskusteluiden ja muiden yhteistoiminnallisten keskusteluiden 

yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota koko henkilöstön osaamistarpeisiin, mahdollisuuksiin 

kehittyä tehtävissään sekä ennakoitaviin viraston toiminnassa tapahtuviin muutoksiin. 

 

Ikääntyneiden työntekijöiden kohdalla kehityskeskusteluissa tulee myös käydä läpi työuran pidentä-

mistä tukevia toimenpiteitä vähintään viisi vuotta ennen arvioitua eläkkeelle jäämistä tai heidän täy-

tettyään 58 vuotta. Kehityskeskustelussa esille nousseiden toimenpiteiden pohjalta voidaan tarvitta-

essa laatia yksilöllinen etenemismalli (työurasuunnitelma), jossa huomioidaan erilaisia työhön (työ-

tehtävät, työolosuhteet, työajat jne.) ja työuralla jatkamiseen liittyviä kehittämistarpeita sekä osaa-

misen siirtäminen. 

 

 

3 § 

Matkatyöryhmä 

 

Matkatyöryhmän tehtävänä on sopimuskauden aikana valmistella ja neuvotella vuosittaiset matka-

kustannusten korvausten tarkistukset.  



9(39) 

  

 

 

 

 

Työryhmän toimikausi on 1.4.2020–28.2.2022.   

 

 

4 § 

Tilastotyöryhmä 

 

Tilastoryhmä jatkaa toimintaansa seuraamalla pysyvän vuosittaisen toimeksiantonsa mukaisesti työ-

markkinoiden ansio-, tulo- ja kustannuskehitystä sekä valtion palkansaajien ostovoimaa ja ansiota-

soa ja sen kehitystä mukaan lukien palkkaliukuma. Työryhmä tarkastelee myös valtion palkkauksel-

lista asemaa suhteessa muihin sektoreihin. 

 

Lisäksi tilastoryhmä seuraa, kuinka luottamusmiessopimuksen 12 §:n mukainen tietojen luovutus 

virastoissa toteutuu ja tarvittaessa ohjeistaa ja tarjoaa yhteistä koulutusta tilastoyhteistyön kehittä-

miseksi 

 

Työryhmän toimikausi on 1.4.2020–28.2.2022.   

 

 

5 § 

Työaikatyöryhmä 

 

Työaikatyöryhmä jatkaa työtään tehtävänään käsitellä työaikoihin liittyviä asioita.  

  

Työryhmän toimikausi on 1.4.2020–28.2.2022.   

 
 

6 § 

Valtion palkkausjärjestelmien kehittämisryhmä 

 

Työryhmän tehtävänä on tarkastella mahdollisuuksia kehittää valtion palkkausjärjestelmiä. 

 

Työryhmän toimikausi on 1.4.2020 – 28.2.2022 

 

 

7 § 

Eräät tekniset tarkistukset sopimusmääräyksiin 

 

Valtion yleiseen virka- ja työehtosopimukseen on tehty lainsäädäntömuutoksista johtuvia teknisiä 

muutoksia. Muutoksilla ei muuteta sopimuksen sisältöä tai tulkintaa. 
 

 

8 § 

Euromääräisten palkkojen ja lisien yleiskorotus 

 

Virkamiesten ja työntekijöiden euromääräisinä vahvistettuja tai sovittuja kuukausipalkkoja ja tunti-

palkkaisten virkamiesten ja työntekijöiden tuntipalkkoja tarkistetaan 1.8.2020 alkaen 1,10 prosen-

tilla ja 1.6.2021 0,97 prosentilla.   
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Niitä euromääräisiä palkanlisiä ja lisäpalkkioita, joita on ennestään voimassa olevien virka- ja työ-

ehtosopimusten vakiintuneen käytännön perusteella tarkistettava yleiskorotuksin, korotetaan 

1.8.2020 alkaen 1,10 prosentilla ja 1.6.2021 0,97 prosentilla. 

 

Mikäli virastotason osapuolet Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa yhteisesti virkaehtosopi-

muksella sopivat, voidaan edellä 2 momentissa sanottuja palkanlisiä ja lisäpalkkioita jättää tarkista-

matta sanotuilla yleiskorotuksilla tai tarkistaa niitä prosenttimäärältään alemmilla yleiskorotuksilla. 

Tällöin voidaan virkaehtosopimuksella sopia muista sopimusmuutoksista kustannusvaikutukseltaan 

ja ajankohdiltaan toteuttamattomia yleiskorotuksia tai niiden osuuksia vastaavasti.  

 

 

9 § 

Henkilöstön edustajien palkkiot 
 

Päätoimisten ja sivutoimisten luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausipalkkioita koro-

tetaan 1.8.2020 alkaen 3,07 prosentilla.  

 

 

10 § 

Palkkaus harjoittelutyössä 

 

Valtion palveluksessa harjoittelutehtävissä olevan henkilöstön palkkauksesta on määrätty erikseen 

 

 

11 § 

Eräät määräykset palkkatason turvaamiseksi 

 

Määräykset palkkatason turvaamiseksi eri tilanteissa ovat tämän allekirjoittamispöytäkirjan liit-

teenä. 

 

 

12 § 

Tuloksellisuutta edistävät työaikajärjestelyt ja -ratkaisut sekä työaikapankit virastoissa 

 

Virastoissa tulee tarkastella virastokohtaisia työaikoja koskevia sopimusmääräyksiään ja työaikajär-

jestelyjään tavoitteena toiminnan tuloksellisuutta edistävät työaikaratkaisut. Tällaisissa työaikarat-

kaisuissa työaikaa sijoitetaan ja kohdennetaan toiminnan ja henkilöstöstrategian edellyttämällä ta-

valla. Työn tekemistä suunnataan toiminnan painopisteiden mukaisesti vastaamaan esimerkiksi toi-

minnan kausivaihteluista ja ruuhkahuipuista, palvelutarpeista tai muista aikatauluvaatimuksista joh-

tuviin ennakoitavissa oleviin tai yllättäviin työmäärävaihteluihin. Tavoitteena on työajan tehok-

kaampi käyttö toimintaan perustuvien joustavien työaikajärjestelyjen avulla.  

 

Työaikajärjestelyt ja -ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi työajan tasoittumisjärjestelyjen käyttöönot-

toon, työvuoroihin ja niiden sijoitteluun, eri työaikamuotojen käyttöön sekä varallaolojärjestelyjen 

keventämiseen ja purkamiseen. Nämä ratkaisut voivat olla toteutettavissa työaikajärjestelyillä yh-

teistoimintamenettelyä noudattaen. Virka- ja työehtosopimusmuutoksia edellyttävien työaikaratkai-

sujen toteuttaminen tapahtuu sopimuksen 6 §:ssä, työajoista tehdyssä virka- ja työehtosopimuksessa 

ja työaikalaissa virastotason sopimustoiminnalle asetetuilla edellytyksillä ja puitteissa. 
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Keskustason osapuolten yhteisenä tavoitteena on edistää työaikapankkien käyttöä virastoissa. Vi-

rasto-osapuolten tulee selvittää mahdollisuudet käyttää työaikapankkeja ja neuvotella niiden käyt-

töönotosta.   

 

 

13 § 

Virkapukujen hankintakustannukset 

 

Virkapukuavustuksista annetun asetuksen (850/1969) 4 §:ssä säädetyn estämättä työnantaja vastaa 

palveluksessaan olevalle henkilöstölle hankittavien virkapukujen hankintakustannuksista täysimää-

räisesti.         

 

 

14 § 

Tasokuvausten edistäminen tehtävien vaativuusarvioinnissa 

 

Niillä vpj -sopimusaloilla, joilla ei ennestään ole osana sopimusta käytössä vaativuuden arviointijär-

jestelmän selkeän soveltamisen tukena vaativuustasojen tehtävien sanallisia tasokuvauksia tai 

muuta, samaa tarkoitusta palvelevaa yksinkertaista vaativuusluonnehdintaa, virastotason osapuolten 

tulee yhteisesti tarkastella mahdollisuutta ottaa sellainen käyttöön sekä pyrkiä valmistelemaan ja 

neuvottelemaan siitä johtuvista muutoksista sopimusasiakirjoihin.  

 

Tässä valmistelussa ja neuvottelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että tasokuvaukset ja nii-

den vaativuusarviointi ovat yhtäpitäviä sopimusalan vaativuusarviointijärjestelmän kanssa ja perus-

tuvat siihen ja että osapuolten, luottamusmiesten ja arviointiryhmän tietojensaanti ja vaikutusmah-

dollisuudet eivät muutoksen johdosta heikkene. Näistä asioista otetaan tarvittavat määräykset sopi-

musasiakirjoihin. 

 

 

15 § 

Vanhojen palkkojen seuranta 
 

Viime vuosina tehtyihin fuusiovirastojen vpj -sopimuksiin sisältyvät määräykset palkkausten tur-

vaamisesta (ns. vanhat palkat), joiden perusteella osalle henkilöstöstä maksetaan vpj -järjestelmän 

mukaista palkkaa korkeampaa palkkausta.  

 

Näiden ja jatkossa perustettavien virastojen vpj -sopimuksiin sisältyvät ja sisällytetään määräykset 

vpj -järjestelmän seurannasta ja kehittämisestä. Tällaisen seurannan yhteydessä seurataan ja tarkas-

tellaan myös 1 momentissa tarkoitettujen vanhojen palkkojen ja niiden saajien määrien kehitystä ja 

sen syitä, kiinnittäen huomiota toisaalta vanhaa palkkaa saavien palkkaukselliseen asemaan ja sen 

kehitykseen, toisaalta yleisemmin vanhojen palkkojen lakkaamisen vaikutukseen viraston palkkake-

hitykseen.  

 

 

16 § 

Uutena viraston palvelukseen tulevan henkilön henkilökohtainen palkanosa 

 

Vuoden 2003 mallisopimuksen mukaan henkilön tullessa uutena viraston palvelukseen maksetaan 

henkilökohtainen palkanosa aluksi sellaisen suoritustason mukaisesti, jonka työnantaja arvioi vas-
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taavan hänen pätevyyttään, työkokemustaan ja aikaisempaa suoriutumistaan, ja suoritustaso arvioi-

daan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua palvelussuhteen alkamisesta, jolloin henkilökohtainen 

palkanosa määräytyy suoritustason mukaisesti. Virastojen vpj -sopimuksiin sisältyy yleensä vas-

taava määräys.  

 

Osapuolet korostavat, että kysymyksessä on tällaista määräystä sovellettaessa henkilön pätevyyteen, 

osaamiseen, työkokemukseen ja aikaisempaan suoriutumiseen ja niistä saatavaan tietoon perustuva 

aito arviointi. Arvioinnissa noudatetaan vpj -sopimuksen mukaisia suorituksen arviointitekijöitä ja 

suhteutetaan arviointi muun henkilöstön osalta noudatettuun arviointikäytäntöön. Henkilökohtainen 

palkanosa vahvistetaan myös näissä tapauksissa henkilökohtaisen palkanosan taulukon mukaisesti.  
 
 

17 § 

Arviointiryhmien palkkiot 

 

Sopimusaloilla, joilla on voimassa vpj -palkkausjärjestelmä, maksetaan ns. mallisopimuksen 4 §:ssä 

tarkoitetun arviointiryhmän puheenjohtajalle ja jäsenelle palkkiota, jonka määrä on jäsenelle 360 

euroa ja puheenjohtajalle 720 euroa vuodelta. Palkkio maksetaan 12 kuukauden jaksolta jälkikäteen. 

Jos asianomainen ei ole jonkin kalenterikuukauden aikana osallistunut ryhmän työhön, palkkio 

maksetaan hänen sijastaan toimineelle, laskien kalenterikuukautta kohti 1/12 osa. Tätä palkkiota 

maksetaan samoin perustein puheenjohtajalle ja jäsenelle myös muun nimisessä työnantaja- ja pal-

kansaajaosapuolen yhteisessä ryhmässä, jonka tehtävät käsittävät arviointiryhmälle mallisopimuk-

sen mukaan kuuluvat tehtävät. (YK: 06000) 

 

Mikäli henkilö toimii ensimmäisessä momentissa tarkoitetussa tehtävässä kahdessa ryhmässä, sano-

tut palkkiot maksetaan kummastakin erikseen. Jos henkilö toimii näissä tehtävissä useammassa kuin 

kahdessa ryhmässä, palkkiot maksetaan kuitenkin kahden ryhmän perusteella. 

 

 

18 § 

Selviytymislauseke  

 

Yhteistoiminta ja sopeuttamiskeinot valtion viraston kohdatessa taloudellisia vaikeuksia 

 

Jos valtion virasto on joutunut tai joutumassa sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, jotka johtaisivat 

työvoiman käytön vähentämiseen, virastotason osapuolet voivat käynnistää tarkastelun taloudelli-

sista vaikeuksista sekä niihin sopeutumisen keinoista. Aloitteen tarkastelusta voi tehdä virastotason 

sopijaosapuoli. Tarkastelun osapuolet voivat tarvittaessa pyytää keskustason osapuolten tukea asian 

käsittelyssä. Jos tässä tarkoitetut taloudelliset vaikeudet koskevat koko valtionhallintoa tai merkittä-

vää osaa siitä, voidaan keskustasolla tehdä vastaava tarkastelu valtion työmarkkinalaitoksen tai val-

tion pääsopijajärjestön aloitteesta.  

 

Selviytymissopimuksen käyttö 

 

Mikäli osapuolet katsovat, että taloudellisista vaikeuksista pystytään selviytymään ilman lomautuk-

sia tai irtisanomisia muiden turvaavien toimien lisäksi palvelussuhteen ehtojen väliaikaisen sopeut-

tamisen avulla, voidaan sopeuttamistoimenpiteistä sekä niiden täsmentämisestä ja toteuttamisesta 

sopia virastokohtaisilla tarkentavilla virkaehtosopimuksilla ja työehtosopimuksilla enintään vuo-

deksi kerrallaan. Osapuolten on informoitava keskustason osapuolia (koordinaatioryhmä) ennen so-

pimusneuvottelujen aloittamista. 
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Palvelussuhteen ehtoihin tehdyt muutokset ovat väliaikaisia eikä virastokohtaisen sopimuksen pii-

rissä olevaa henkilöstöä sen sopimuskauden aikana irtisanota tai lomauteta. Mikäli työnantaja kui-

tenkin joutuu lomauttamaan tai irtisanomaan henkilöstöään virastokohtaisen sopimuksen voimassa 

ollessa, siinä sovitut palvelusuhteen ehtoja koskevat etuuden muutokset palautetaan takautuvasti il-

man aiheetonta viivytystä henkilöstölle täysimääräisenä. 

 

Luottamusmiesten asema selviytymislausekkeen soveltamisessa 

 

Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteessä 2 on sovittu periaatteet luottamusmiesten 

ajankäytöstä ja tietojen saannista. Ennen kuin selviytymislauseketta ryhdytään soveltamaan, työnan-

tajan on sovittava luottamusmiehen kanssa tarvittavan ajan käytöstä ja tietojen saannin yksityiskoh-

dista. 

 

Jokaisella viraston sopijaosapuolella on oikeus nimetä yksi viraston luottamusmies, jolla on läsnä-

olo- ja puheoikeus viraston johtoryhmässä (vast.) sen käsitellessä sopeuttamistoimien perusteena 

olevia taloudellisia vaikeuksia ja niiden johdosta tarvittavia toimenpiteitä. 
 

 

19 § 

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi 

 

Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi voidaan sopia työnantajan sekä virkamiehen tai työntekijän kes-

ken kunkin lomarahan maksuvuoden huhtikuun loppuun mennessä. Palkallista vapaata myönnetään 

siten, että lomarahasta vähennetään 4,4 prosenttia kuukausipalkasta kutakin vapaana annettavaa 

työpäivää kohti. Vapaa annetaan lomarahan maksuvuoden tai sitä seuraavan kalenterivuoden ai-

kana. Myönnetty vapaa voidaan peruuttaa tai keskeyttää, jos sen käyttäminen estyy painavasta 

syystä, kuten virkamiehen tai työntekijän pyytäessä sitä sairautensa johdosta. Tällöin peruutettua 

vapaata vastaava etuus palautuu maksettavaksi lomarahana. Lomarahavapaata pidetään virassa- ja 

työssäolopäivien veroisina päivinä vuosilomaoikeutta laskettaessa. Lomarahavapaa voidaan siirtää 

pidettäväksi uudessa virastossa, kun virkamies tai työntekijä siirtyy valtion muun viraston palveluk-

seen.  
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          LIITE  

 

Eräät määräykset palkkatason turvaamiseksi (allekirjoittamispöytäkirjan 11 §) 

 

 

1. Tehtäväkohtainen palkanosa tehtävien vaativuuden 

alentuessa  

 

1.1. Työnantaja päättää tehtävistä ja niiden muutoksista. Kannustavassa henkilöstöpolitiikassa on 

keskeistä hyödyntää henkilöstön osaaminen ja sen kehittyminen parhaalla tavalla. Tätä toteutetaan 

tarjoamalla tilanteiden mukaan ja viraston tuloksellisen toiminnan tukena mahdollisuuksia vaativam-

piin tehtäviin tai ainakin vaativuutensa säilyttäviä tehtäviä. 

 

1.2. Jos työnantaja kuitenkin tekisi aloitteen vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilön tehtävien 

muuttamiseksi, joka johtaisi vaativuustason alenemiseen, eikä henkilö suostu muutokseen, työnanta-

jan on selvitettävä mahdollisuus järjestää henkilölle nykyisen vaativuustason mukaiset tehtävät. 

Työnantaja tai henkilö itse tai häntä edustava luottamusmies voi vaatia asian käsittelemistä arviointi-

ryhmässä. Ryhmä määrittelee kantansa tehtävien muutokseen, sen perusteisiin ja sanottuun mahdol-

lisuuteen. Käsittely ryhmässä tapahtuu ennen tehtävien muuttamista, ellei tehtävien muutosta ole vält-

tämätöntä toteuttaa jo sitä ennen. 

 

1.3. Henkilön tehtäväkohtaista palkanosaa ei 1.2. kohdassa tarkoitetun tehtävämuutoksen johdosta 

alenneta 24 kalenterikuukauden aikana tehtävien sanotusta muutoksesta. Työnantaja jatkaa entisen 

vaativuustason mukaisten tehtävien mahdollisuuden selvittämistä tämän ajan. 

 

1.4. Edellä 1.2. ja 1.3. kohdissa sanottu koskee soveltuvin osin myös määräaikaisia ja muutoin rajoi-

tetuksi ajaksi annettuja tehtäviä ja perustettuja palvelussuhteita, mutta ei kuitenkaan tilanteita, joissa 

tehtävien vaativuustaso alenee määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi annettujen tehtävien taikka 

määräaikaisen tai muutoin rajoitetuksi ajaksi perustetun palvelussuhteen päättyessä taikka uuden pal-

velussuhteen alkaessa. Momentit eivät koske myöskään vaativuustason alentamistilanteita, joissa 

henkilölle on palvelussuhteen päättämistä koskevassa asiassa varattu tilaisuus tulla asiassa kuulluksi 

valtion virkamieslain 66 §:n 2 momentissa tai työsopimuslain 9 luvun 2 §:ssä tarkoitetuin tavoin.  

 

1.5. Alakohtaisia sopimuksia palkkauksen alentamisen rajoittamisesta vaativuuden alentuessa nou-

datetaan 1.1.-4. kohtien asemesta. 

 

1.6. Mitä edellä 1.1, 1.2. ja 1.4. kohdissa on sovittu, sovelletaan sen asemesta, mitä virastotasolla on 

sovittu mallisopimuksen 4 §:n 8 momentin ja sen huomautusten tai niiden myöhempien muutosten 

nojalla. 

 

1.7. Palkkauksen turvaamisesta eräiden organisaatiomuutos- ja sopimustilanteiden osalta on sovittu 

alla kohdassa 2 ja kohdassa 3 taikka sen nojalla virastotason sopimuksessa. Jos tässä 1. kohdassa 

sovittua on sovellettava yhtä aikaa edellisessä virkkeessä sanottujen sopimusmääräysten kanssa, nou-

datetaan sitä, mikä on palkansaajalle edullisempaa. Henkilöllä, jolla on oikeus ensimmäisessä virk-

keessä sanotuissa sopimusmääräyksissä tarkoitettuun vanhaan palkkaan tai palkanlisään, tämä oikeus 

säilyy vaativuustason alenemisen estämättä myös aikana, jona tehtäväkohtainen palkanosa on 1.3. 

momentin perusteella säilytetty ennallaan. 
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2. Palkkaus henkilöstön siirtyessä organisaatiomuu-

toksessa suoraan lain nojalla 

 

2.1. Tätä 2. kohtaa sovelletaan tilanteissa, joissa henkilöstö siirtyy organisaatiomuutoksessa suoraan 

lain nojalla valtionhallinnon virastosta toiseen, eikä sama palkkausjärjestelmä ole sovellettavana mo-

lemmissa virastoissa, ellei virastotason virka- tai työehtosopimuksella ole sovittu tai sovita muuta. 

 

2.2. Seuraavaa noudatetaan täten siirtyneen henkilön osalta niin kauan kuin hän on siirtymähetkestä 

alkaen keskeytyksettä vastanottavan viraston virkaan nimitettynä tai toistaiseksi voimassa olevassa 

työsopimussuhteessa. 

 

2.3. Siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetken euromääräisen palkkansa siten kuin 2.4. ja 2.5. koh-

dissa on sovittu. 

 

2.4. Jos vastaanottavassa virastossa jo on palkkausjärjestelmä ja jos henkilön euromääräinen kuukau-

sipalkka siirtymähetkellä on hänelle vastaanottavassa virastossa maksettavaa kuukausipalkkaa kor-

keampi, hänellä on oikeus palkkojen erotuksen määräiseen palkanlisään. Niissä tapauksissa, joissa 

henkilön tehtävien vaativuus ei siirrossa säily entisellä tasolla, palkanlisä lasketaan sellaisen kuukau-

sipalkan, jota luovuttavassa virastossa olisi asianomaisessa alemman vaativuuden tehtävissä mak-

settu, ja vastaanottavassa virastossa maksettavan kuukausipalkan erotuksena. Henkilön kuukausipal-

kan nousu siirtymähetken jälkeen alentaa palkanlisän euromäärää nousua vastaavalla euromäärällä. 

Palkanlisä lakkaa kuukausipalkan saavuttaessa edellä tässä momentissa tarkoitetun kuukausipalkan, 

jonka perusteella palkanlisä on laskettu. Palkanlisä säilyy muussa tapauksessa niin kauan, kuin teh-

tävät keskeytyksettä säilyvät vähintään sillä vaativuustasolla, jolla ne olivat vastaanottavassa viras-

tossa siirtymähetkellä. 

 

2.5. Niin kauan kuin vastaanottavassa virastossa ei vielä ole palkkausjärjestelmää, työnantaja voi 

muuttaa siirtymähetken euromääräistä palkkaa yleisten työoikeudellisten säännösten ja periaatteiden 

mukaisesti. 

 

2.6. Kohtien 2.1 – 5. mukaista linjausta sovelletaan siirtymiseen kannustamiseksi myös, kun henki-

löstöä siirtyy vapaaehtoisuuteen perustuen toimintayksiköstä toiseen toimintojen alueellistamisessa, 

ellei muusta palkkausjärjestelystä erikseen sovita. 

 

2.7. Tämän pykälän perusteella palkanlisää saavan oikeus yleiskorotuksiin määräytyy lisän sisältävän 

kokonaiskuukausipalkan perusteella. 

 

2.8. Suoraan lain nojalla siirtyvällä henkilöllä on oikeus 24 kuukauden ajan siirtymähetkestä alkaen 

vähintään siihen kuukausipalkkaukseen, johon hänellä silloin oli oikeus luovuttavassa virastossa. 

Tästä palkkauksesta on vastaavasti voimassa, mitä yleensä on voimassa vpj -takuupalkkauksesta. 

 

2.9. Jos suoraan lain nojalla siirtyvällä tai 2.6. kohdassa tarkoitetulla henkilöllä on siirtymäajankoh-

tana luovuttavan viraston palkkausjärjestelmässä oikeus takuuosaan tai -palkkaukseen, siten kuin siitä 

oli sovittu vpj -järjestelmän käyttöönottamisen yhteydessä, tämä oikeus säilyy sen mukaisena, mitä 

siitä oli luovuttavassa virastossa noudatettavana. 
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2.10. Edellä 2.4. kohdan toisessa virkkeessä tarkoitettu palkanlisän laskenta perustuu luovuttavan vi-

raston vpj:hin. Ellei tällaista vpj:tä ole olemassa, perustetaan laskenta kokonaisarvioon, ottaen huo-

mioon henkilön siirtymähetken kuukausipalkkaukset, tehtävät ja tehtävätasot luovuttavassa ja vas-

taanottavassa virastossa. 

 

2.11. Jos henkilö on siirtymähetkellä nimitettynä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi virkaan 

tai virkasuhteeseen tai määräaikaiseen työsopimussuhteeseen taikka hän on määräaikaisesti korke-

amman vaativuustason tehtävissä, hänellä on tämän määräajan oikeus niiden mukaisesti määräyty-

vään palkkaan edellä sovittuja edellytyksiä ja perusteita noudattaen. Määräajan päätyttyä euromää-

räinen palkka turvataan edellä tässä pykälässä sanotusti sen viran tai tehtävän, johon hän on ollut 

käyttöönottoajankohtana toistaiseksi nimitettynä, palkkatason mukaisesti. 

 

 

3.  Palkkatason turvaaminen fuusiotapauksissa  
 

3.1. Uusien fuusiovpj -sopimusten määräysten lähtökohtana käytetään soveltuvin osin vuoden 2003 

ns. mallisopimusta keskustasolla tehtyine muutoksineen (ml. tietojen saanti ja arviointiryhmän tehtä-

vien täsmennykset) sekä tästä kohdasta 3 ilmenevin, takuupalkkamääräysten (mallisopimuksen 8 §) 

asemesta vpj -sopimukseen otettavin palkkatason turvaamista koskevin määräyksin. Mallisopimuk-

sen siirtymäkausimääräysten (mallisopimuksen 7 § ja muut kohdat) asemesta sovelletaan, mitä kes-

kustason sopimuksen 11 §:n 5 momentissa on sovittu siirtymäkausimenettelystä. 

 

3.2. Tarkoituksena on, ettei palkkaus alene uuden fuusiovpj -järjestelmän käyttöönottamisen joh-

dosta. Tässä tarkoituksessa noudatetaan seuraavaa henkilön osalta, joka uuden palkkausjärjestelmän 

käyttöönottoajankohtana ja siitä alkaen keskeytyksettä on ollut toistaiseksi voimassa olleessa uuden 

viraston palvelussuhteessa.  

 

3.3. Kohtien 3.4. – 6. soveltaminen edellyttää, että henkilölle käyttöönottoajankohtana maksettu 

palkka (vanha palkka) on suurempi kuin uuden järjestelmän mukainen kuukausipalkka. Momentteja 

sovelletaan vain siihen saakka, kunnes henkilön tämän järjestelmän mukainen palkka saavuttaa tai 

ylittää käyttöönottoajankohdan jälkeisin yleiskorotuksin tarkistetun vanhan palkan tai henkilön teh-

tävien vaativuustaso alenee. Soveltaminen jatkuu kuitenkin, vaikka vaativuustaso olisi ennen tämän 

kohdan 3.4.momentissa sanotun 18 kuukauden määräajan tai 2.8. kohdassa tarkoitetun 24 kuukauden 

määräajan päättymistä ollut välillä alempikin, jos vaativuustaso palaa ennalleen näiden määräaikojen 

kuluessa. Soveltaminen ei myöskään lakkaa, jos uuden järjestelmän mukaisen palkan nousu johtuu 

määräaikaisista tehtävistä. 

 

3.4. Henkilöllä on edellä sovituilla edellytyksillä ja perusteilla oikeus vanhaan palkkaan, jota tarkis-

tetaan samassa suhteessa kuin henkilön tämän järjestelmän mukainen palkka muuttuu, kuitenkin enin-

tään yleiskorotuksin tarkistetun vanhan palkan määrään saakka. Henkilön vanha palkka säilyy kui-

tenkin vähintään käyttöönottoajankohdan ja sen jälkeisillä yleiskorotuksilla tarkistetun määrän mu-

kaisena 18 kuukautta vpj -järjestelmän käyttöönottamisesta alkaen. 

 

3.5. Oikeus vanhaan palkkaan jatkuu 18 kuukaudenkin jälkeen, muiden edellä sovittujen edellytysten 

ja perusteiden mukaisesti. Myös tapauksissa, joissa vaativuustaso on alentunut, mutta 3 momentissa 

sanotuin tavoin palannut ennalleen siinä sanotuissa määräajoissa, oikeus vanhaan palkkaan säilyy 

vastaavasti. Edellä kohdassa 1.7. on erikseen sovittu vanhan palkan säilymisestä eräissä tapauksissa. 

Muissa kuin 3.3. – 5. kohdissa erikseen mainituissa tapauksissa oikeus tämän pykälän soveltamiseen 

lakkaa vaativuustason alentuessa.   
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3.6. Lisäksi henkilöllä, joka on käyttöönottoajankohtana nimitettynä määräajaksi tai muutoin rajoite-

tuksi ajaksi virkaan tai virkasuhteeseen tai tehtävään taikka määräaikaisesti korkeamman vaativuus-

tason tehtävissä, on tämän määräajan oikeus niiden mukaisen vanhan palkan turvaamiseen 3.4. – 6. 

kohdissa sovittuja edellytyksiä ja perusteita noudattaen. Näissä tapauksissa määräajan päätyttyä palk-

kataso turvataan 3.4. – 6. kohdissa sanotulla tavalla, mutta sen tehtävän, johon henkilö on ollut käyt-

töönottoajankohtana toistaiseksi nimitettynä, silloisten varsinaisten tehtävien perusteella. 

 

3.7. Edellä tässä liitteessä sanotun lisäksi organisaatiomuutoksessa lakanneen viraston palveluksessa 

muutoksen voimaantuloa edeltävänä päivänä ollut henkilö, joka silloin siirtyi organisaatiomuutok-

sessa perustettuun virastoon ja joka sen jälkeen on keskeytyksettä ollut viimeksi mainitun viraston 

palveluksessa, säilyttää oikeutensa aikaisemman virastokohtaisen palkkausjärjestelmän mukaiseen 

takuupalkkaan. Oikeus tähän takuupalkkaan määräytyy edelleen siten kuin siitä oli sovittu kyseisen 

viraston vpj -palkkausjärjestelmän käyttöönottamista koskeneessa virka- tai työehtosopimuksessa. 
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YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 

 

 

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus uudistetaan seuraavasti muutettuna  

 

muutetaan 9 §:n 3 momentti, 20 §, 33 §:n soveltamisohjeen 3. kappale, 34 §, 39 § 2 momentti, 40 

§:n soveltamisohje, 46 §:n 3 ja 4 momentti, 59 § sekä liitteen 6 5 § ja sitä koskeva huomautus, 7 §:n 

otsikko ja soveltamisohje, 8 §:n 1 momentti ja 9 §:n 2 momentin 2. kohta.  

 

lisätään 19 §:ään 2 momentti, 33 §:ään 2 momentti, 33 §:n soveltamisohjeeseen 4 kappale ja 46 §:n 

2 momentti 

 

kumotaan liite 5 ja liitteen 6 7 §:n 3-9 momentit  

 

 

9 § 

Virkamiehen palkkaus sairausloman ajalta 

 

--------------- 

 

Virkamiehellä on oikeus tämän pykälän mukaiseen palkkaan yhdenjaksoiselta sairauslomalta enin-

tään vuoden ajalta. (esimerkit 1 ja 2) 

 

--------------- 

 

19 § 

Sairausloman yhdenjaksoisuus 

 

--------------- 

 

Sopimusmääräysten 20 §:n mukainen osasairausvapaa ei keskeytä yhdenjaksoista sairauslomaa eikä 

osa-aikatyön aikaa lueta sairausajan palkan kestoaikaan. 

 

20 § 

Virkamiesten ja työntekijöiden osasairausvapaa 

 

Työntekijän oikeudesta osasairausvapaaseen säädetään työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 11a §:ssä 

ja oikeudesta osasairauspäivärahaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 8 luvun 11 §:ssä. Virkamie-

hellä on vastaavin perustein oikeus osasairausvapaaseen ja -päivärahaan. Osasairausvapaan ajalta 

maksetaan palkkaus valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 6 ja 7 §:n mukaisesti sekä lisäksi 

sairausajan palkkaa tässä sopimuskohdassa sovitulla tavalla.  

 

Mikäli virkamies tai työntekijä olisi osasairausvapaan sijasta sairaana ollessaan ollut oikeutettu vä-

hentämättömään palkkaan valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 9-11 §:ssä sekä 14 §, 17 § ja 

18 §:ssä sovitulla tavalla, maksetaan sairausajan palkkana osa-aikatyön palkan ja vähentämättömän 

palkan välinen erotus. Tämän jälkeen palkkaus maksetaan siten, että osa-aikatyön palkan, osasai-

rauspäivärahan ja sairausajan palkan yhteenlaskettu määrä on 86 % osasairausvapaan alkaessa sai-

rausajalta maksettavan palkan perusteena olevasta palkkauksesta. 

 



19(39) 

  

 

 

 

Huomautus: 

Siltä ajalta, kun osasairausvapaalta maksetaan kokoaikatyön suuruista palkkausta 

(osa-aikatyön palkkaus ja sairausajan palkkana vähentämättömän palkan ja osa-aika-

palkan välinen erotus), maksetaan osasairauspäiväraha sairausvakuutuslain 7 luvun 4 

§:n 4 momentin (1224/2004) mukaisesti työnantajalle. Muulta ajalta osasairauspäivä-

raha maksetaan virkamiehelle tai työntekijälle itselleen. 

 

Esimerkki 1:  

Virkamiehen sairausajalta maksettavan osapalkan perusteena oleva palkkaus on 2 900 

euroa. Hänen työaikansa sopimuksen tarkoittamassa järjestelyssä on 40 % kokoaika-

työstä, joten hänelle maksetaan palkkaa 1 160 euroa. Hän saa itselleen osasairauspäi-

värahan 1 015 euroa. Hänelle maksetaan sairausajan palkkaa 319 euroa, jolloin hänen 

saamansa yhteensä 2 494 euroa kuukaudessa on 86 % edellä todetusta 2 900 eurosta. 

 

Mikäli virkamies tai työntekijä on osasairausvapaan aikana sairauslomalla, jonka johdosta vapaata 

ei keskeytetä, maksetaan sairauspäivältä virkamiehelle 60 prosenttia ja työntekijälle kaksi kolmas-

osaa hänen osa-aikatyön päiväpalkastaan. Osasairausvapaa ei vaikuta lomarahan määräytymisen pe-

rusteisiin, joka maksetaan kokoaikatyön palkan perusteella. Jos henkilö pitää osasairausvapaan ai-

kana vuosilomaa tai säästövapaata, maksetaan näiltä ajoilta palkka vuosilomista tehdyn valtion 

virka- ja työehtosopimuksen vuosilomapalkkaa koskevien määräysten mukaisesti. Lomarahavapaan 

ajalta palkka maksetaan kokoaikaisen palvelussuhteen mukaisesti. 

 

Esimerkki 2: 

Jos esimerkki 1:n virkamies sairastuu flunssaan kolmen päivän ajaksi, maksaa työnan-

taja sairausajan palkkana 60 % osa-aikatyön päiväpalkasta eli 3 x 22,45 = 67,35 euroa. 

Virkamies saa itselleen osasairauspäivärahan myös tältä ajalta. 

 

33 § 

Palkkaus kuntoutusajalta 

 

--------------- 

 

Mikäli kuntoutus toteutetaan työkokeiluna tai työhönvalmennuksena valtion palveluk-

sessa, jonka ajalta virkamies tai työntekijä on oikeutettu julkisten alojen eläkelain 

(81/2016) 22 §:ssä tarkoitettuun työeläkekuntoutukseen ja mainitussa laissa tarkoitet-

tuihin etuuksiin kuntoutuksen ajalta, maksetaan hänelle palkkaus 6 ja 7 §:n mukai-

sesti.  

 

--------------- 

Soveltamisohje: 

 

---------------- 

 

Palkkaa ei makseta, mikäli kuntoutettava saa kuntoutustukea lukuun ottamatta sopi-

musmääräyksen 2 momentissa sovittua. Työkokeiluna toteutettavan kuntoutuksen tai 

työhönvalmennuksen ajaksi virkamiehen tai työntekijän virallista työaikamääräystä tai 

sovellettua työsopimuksen mukaista työaikaa ei muuteta. Työkokeilun tai työhönval-

mennuksen sisältö määritellään yhteistyössä virkamiehen ja työntekijän kanssa tarkoi-

tuksena tukea työkyvyn palautumista. 
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--------------- 

 

34 § 

Tartuntataudit ja päihdeongelmaisten vapaaehtoinen laitoshoito 

 

Virkamiehelle tai työntekijälle, joka on määrätty tartuntatautilain (1227/2016) 57 §:n nojalla anne-

tun päätöksen mukaisesti olemaan poissa töistä, 60 §:n nojalla annetun päätöksen mukaisesti mää-

rätty karanteeniin tai 63 §:n nojalla annetun päätöksen mukaisesti määrätty eristykseen, maksetaan 

6 ja 7 §:n mukainen palkkaus, mikäli virkamies tai työntekijä edellä mainittujen toimenpiteiden 

kohteena ollessaan ei ole sairauden johdosta työkyvytön. Mikäli virkamies tai työntekijä on tartun-

tatautilain (1227/2016) mukaisten toimenpiteiden kohteena ollessaan sairauden johdosta työkyvytön 

tai tulee niiden aikana sairauden johdosta työkyvyttömäksi, maksetaan virkamiehelle ja työnteki-

jälle palkkaus tällöin 9 – 19 §:n määräysten mukaisesti. 

 

Virkamiehelle tai työntekijälle, joka on päihdeongelman vuoksi hakeutunut vapaaehtoisesti laitos-

hoitoon sovittuaan tällaisesta hoidosta työnantajan kanssa, maksetaan palkkaus 9 – 19 §:n mukai-

sesti. 

 

------------------- 

 

39 § 

Henkilöstöjärjestöjen kokoukset 

 

--------------- 

 

Työntekijälle, jolle on myönnetty vapautus työstä hänen osallistuessaan Suomen Ammattiliittojen 

Keskusjärjestön SAK ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, AKAVA ry:n, Julkisalan 

koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n tai Ammatti-

liitto Pro ry:n ylimpien päättävien toimielinten kokouksiin taikka Julkisten ja hyvinvointialojen 

liitto JHL ry:n, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n tai Ammattiliitto Pro ry:n jä-

senjärjestön hallituksen kokouksiin, maksetaan palkkaus 7 §:n mukaisesti. Samoin maksetaan 7 §:n 

mukainen palkkaus viraston työehtosopimuksen osapuolena olevan järjestön liitto- tai edustajako-

koukseen tai mikäli sellaista toimielintä ei ole, valtuuston, edustajiston tai vastaavan toimielimen 

kokoukseen osallistumisen ajalta, kun niissä käsitellään työehtosopimusasioita. 

 

40 § 

Urheilukilpailut 

 

--------------- 

 

Soveltamisohje: 

Sopimusmääräys koskee urheilumuotoja, jotka ovat lajeina olympiakisoissa tai jotka 

ovat kansainvälisen olympiakomitean tunnustamia. Sopimusmääräystä sovelletaan 

myös vastaavaan vammaisurheiluun. Virkavapaa voidaan myöntää niin sanotun ylei-

sen sarjan kisoihin osallistuvalle joukkueen viralliselle jäsenelle. Joukkueen virallinen 

jäsen on jokainen sellaiseksi valittu, kuten esimerkiksi joukkueen pappi. Yllä mainit-

tua oikeutta ei ole nuorten, veteraanien tai muiden vastaavien henkilöryhmien rajoitet-

tuihin kilpailusarjoihin osallistuvalla henkilöllä. 
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46 § 

Päivärahan siirtyminen työntekijälle 

 

--------------- 

 

Virkamiehen tai työntekijän oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen osasairauspäivärahaan siirtyy 

työnantajalle siltä ajalta, kun työnantaja maksaa osasairausvapaan ajalta kokoaikatyön suuruista 

täyttä palkkaa. 

 

Virkamies tai työntekijä, jolle maksetaan tämän sopimuksen mukaisesti palkkaa sairausloman, osa-

sairausvapaan, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan taikka kuntoutuksen ajalta, on velvollinen nou-

dattamaan niitä määräyksiä ja ohjeita, joita annetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 15 luvun 10 

§:n nojalla työnantajalle suoritettavan päivä-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan hakemista varten. 

 

Sairausloma-, osasairausvapaa-, äitiysvapaa-, isyysvapaa-, vanhempainvapaa- tai kuntoutusajan 

palkka voidaan maksaa vähennettynä päivä-, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai kuntoutusrahan mää-

rällä, jos oikeus päivä-, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai kuntoutusrahaan ei siirry työnantajalle ja 

tämä johtuu siitä, että virkamies tai työntekijä on laiminlyönyt noudattaa edellisessä momentissa 

tarkoitettuja määräyksiä ja ohjeita. 

 

--------------- 

 

59 § 

Sopimuksen voimassaolo 

 

Tämä sopimus tulee voimaan 1.4.2020 ja on voimassa 28.2.2022 saakka. Sopimuksen voimassaolo 

jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, siltä osin kuin sitä ei jonkun sopimusosapuolen toimesta 

irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä.  

 

 

LIITE 6 

 

Sopimusmääräykset valtion sairaaloissa työskentelevien laillistettujen lääkäreiden sekä puolus-

tusvoimien joukko-osastoissa kokonaispalkkausjärjestelmään kuuluvien lääkäreiden eräistä pal-

velussuhteen ehdoista 

 

--------------- 

 

5 § 

Viikkolepo 
 

Lääkäreille annetaan sunnuntain ajaksi tai ellei se päivystyksen tai muun syyn vuoksi ole mahdol-

lista, muuna viikon aikana vähintään 35 tuntia kestävä yhdenjaksoinen lepoaika, jonka aikana he 

ovat vapaita tehtävistään ja myös päivystysvelvollisuudesta. Viikkolepo voidaan järjestää keskimää-

rin 35 tunniksi 14 vuorokauden ajanjakson aikana. Lepoajan tulee kuitenkin olla vähintään 24 tuntia 

viikossa.  
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Lääkäri voidaan määrätä päivystämään tai kutsua työhön viikkoleponsa tai muun vapaapäivänsä ai-

kana, mikäli sairaalan päivystystä ei muutoin voitaisi asianmukaisesti järjestää tai milloin on kyse 

hätätyöstä tai muusta pakottavasta tilanteesta. Muiden kuin työaikalain alaisten lääkärien osalta va-

paa-ajan antamista koskevista määräyksistä voidaan lisäksi poiketa, jos työaika vuorokaudessa on 

enintään 3 tuntia. Työaikalain alaisille lääkäreille, joiden työaika vuorokaudessa on enintään 3 tun-

tia, annetaan vähintään 24 tunnin yhdenjaksoinen vapaa viikon aikana. 

 

Huomautus: 

 

Mikäli työaikalain (872/2019) alaiselle lääkärille ei ole voitu järjestää viikkolepoa, korva-

taan työhön käytetty aika työaikalain 28 §:n 2 momentin mukaisesti lyhentämällä asian-

omaisen säännöllistä työaikaa sillä tuntimäärällä, mikä viikkolevosta on saamatta. Työaikaa 

on lyhennettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn tekemisestä, jollei toisin so-

vita. Viikkolepo voidaan asianomaisen suostumuksella korvata myös korottamattomalla yk-

sikertaisella tuntipalkalla.   

 

7 §  

Päivystyksen peruskorvaukset 
 

---------- 

 

Soveltamisohje:  

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräykseen perustuvaa lääkärin olemista 

muualla kuin työpaikalla (vapaamuotoinen päivystys) valmiina tarvittaessa ryhtymään 

työhön säännöllisen työaikansa ulkopuolella. Kiinteällä palkkauksella tarkoitetaan val-

tion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaista palkkausta. Viikonloppu-

päivystyskorvaus maksetaan perjantaista tai arkipyhää tai joulu- ja juhannusaattoa 

edeltävästä arkipäivästä klo 18.00 maanantaihin tai ensiksi seuraavaan arkipäivään klo 

8.00.  

 

8 § 

Korotettu peruskorvaus 

 

Edellä olevan 7 §:n mukaisia päivystyksen peruskorvauksia korotetaan 50 %:lla niiden päivystys-

vuorokausien osalta, jotka ylittävät 30 päivystysvuorokautta kalenterivuoden neljänneksessä. Mil-

loin lääkäri on täyttänyt 55 vuotta, korotetun päivystyskorvauksen raja on puolet edellä mainitusta. 

Tätä pykälää sovelletaan vain niihin virkamiehiin, joiden yhtäjaksoinen palvelussuhde kestää yli 

kuukauden.  

 

----------------- 

 

9 § 

Päivystyksen aikainen aktiivityö 

 

----------------- 

 

2 mom.  

----------------- 
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2. Puhelinpäivystäjän sairaalassa tosiasiallisesti suorittaman aktiivityöajan alkuun ja loppuun lisä-

tään 15 minuuttia. 

 

------------- 
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VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAJOISTA 

 

 

Työajoista tehty valtion virka- ja työehtosopimus uudistetaan seuraavasti muutettuna  

 

kumotaan 2 §:n 3 momentti, 6 §:n 5 momentti, 12 §:n 3 momentti,  

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 ja 2 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 ja 2 

momentti, 6 §:n 2 - 4 momentti, 6 a §:n 3 momentti, 7 a §:n 3 momentin b-kohta, 11 §:n otsikko ja 1 

ja 3 momentti, 12 §:n otsikko ja 1 ja 2 momentti, 14 §:n 3 momentti, 16 §:n 2 momentti, 17 §:ään 

liittyvät keskeytyneen jakson taulukot 1 ja 2, 18 §:n 5 momentti, 20 §:n 3 momentti, 25 §:n 1 mo-

mentti, 29 §:n 4 momentti, 30 § 31 §:n 2 ja 3 momentti ja 34 § 

lisätään 3 §:ään uusi 3 momentti, 12 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, uusi 19 § ja uusi 27 §,  

 

Valtiovarainministeriö antaa työajoista tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen kunkin sopimus-

määräyksen yhteydessä esitetyt soveltamisohjeet seuraavasti muutettuna 

 

kumotaan 1 §:n huomautuksen 2. kappale, 9 §:n huomautus ja 12 §:n soveltamisohje 

muutetaan 1 §:n soveltamisohjeen 1. ja 3. kappale ja huomautus, 3 §:n soveltamisohje, 4 §:n sovel-

tamisohjeen 2. ja 3. kappale, 12 §:n huomautus, 15 §:n huomautus, 16 §:n huomautus, 17 §:n sovel-

tamisohjeen 3. ja 5. kappale,  
 

 

1 § 

Soveltamisala ja työaikamuodot 

 
Tätä sopimusta sovelletaan valtion virastojen virkamiesten ja työntekijöiden työaikoihin, ellei 

toisin ole säädetty, määrätty tai sovittu 

a) virastotyössä eli asetuksessa valtion virastojen aukiolosta (332/1994) tarkoitettujen virastojen 

työaikamuodossa sekä vastaavassa työaikamuodossa muissa virastoissa, 

b) viikkotyössä eli työaikalain 5 §:n mukaisessa, muussa kuin virastotyössä ja 

c) jaksotyössä eli työaikalain 7 §:n mukaisessa työssä. 

 

----------------- 

 

Soveltamisohje: 

Työaikamääräyksiä sovelletaan valtion virastojen koko- ja osa-aikaisiin virkamie-

hiin ja työntekijöihin, jotka noudattavat sopimuksessa mainittuja työaikamuotoja. 

Osa-aikaisella tarkoitetaan sellaista henkilöä, jonka työaika on lyhyempi kuin vas-

taavan kokoaikaisen säännöllinen työaika.  

 

------------- 

 

 

2 § 

Eräiden työaikasäännösten soveltaminen 
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Työaikalain alaisiin sovelletaan näiden määräysten lisäksi seuraavia lain säännöksiä, joista ei ole 

erikseen sovittu tällä tai muulla virka- tai työehtosopimuksella:  

 

4 § (varallaolo), 6 §:n 1 mom. (vuorotyö,) 7 §:n 1 momentti 1-8 kohdat (luettelo jaksotyöaloista), 8 

§ (yötyö), 9 § (moottoriajoneuvonkuljettajan vuorokautinen työaika), 13 § (joustotyöaika), 14 § 

(työaikapankki), 15 § (lyhennetty työaika), 17 § (työntekijän suostumus), 18 § (työajan enimmäis-

määrä, 1.1.2021 lukien), 19 § (hätätyö), 21 § (lisä- ja ylityökorvaus sekä sunnuntaityön korotus-

osan antaminen vapaa-aikana), 22 § (työsopimuksen päättyminen kesken tasoittumisjakson, pl. liu-

kuva työaika), 24 §:n 1 momentin viimeinen virke ja 3 momentti (päivittäiset tauot), 25 § (vuoro-

kausilepo), 26 § (moottoriajoneuvonkuljettajan vuorokausilepo), 28 § (viikkolevosta poikkeami-

nen), 29 § (työajan tasoittumissuunnitelma), 30 § (työvuoroluettelo), 32 § (työaikakirjanpito), 33 § 

(säännösten pakottavuus), 34 § (poikkeaminen työehtosopimuksella), 38 § (korvausten maksami-

nen erillisenä korvauksena), 40 § (kanneaika), ja 41 § (valtion virkamiesten työaikasaataviin sovel-

lettava kanneaika), 43 § (nähtävänäpito), 44 § (työaikarikkomus) ja 45 § (viittaus eräisiin rangais-

tussäännöksiin).  

 

------------------- 

 

  

3 § 

Työajaksi luettava aika 

 

Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka virkamies tai työntekijä on velvollinen  

olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä. 

 

Työajaksi ei lueta päivittäisiä taukoja, jos virkamies tai työntekijä saa tällöin esteettömästi poistua 

työpaikalta eikä matkustamiseen käytettyä aikaa, ellei sitä samalla ole pidettävä varsinaisena työ-

suorituksena. 

 

Työajaksi luetaan lisäksi aika, joka kuluu  

a) työnantajan toimesta työ- tai vapaa-aikana pidettävään kuulemiseen, 

b) työ- tai vapaa-aikana todistajana tuomioistuimessa asiassa, jossa valtio on asianosainen tai jossa 

virkamies tai työntekijä on työtehtäviä hoitaessaan joutunut asianomistajan asemaan taikka johon 

hänet on kutsuttu todistajaksi valtion työnantajaviranomaisen tai virallisen syyttäjän puolesta sekä 

kuulemiseen edellä mainituissa tilanteissa poliisikuulusteluissa, 

c) valtion asettamien komiteoiden, neuvottelu-, lauta- ja toimikuntien sekä työryhmien kokoukseen 

osallistumiseen työaikana tai korvauksetta vapaa-aikana,  

d) viraston määräämiin tai lain mukaan pakollisiin terveydenhoidollisiin tutkimuksiin ja tarkastuk-

siin osallistumiseen työ- tai vapaa-aikana, 

e) luottamusmiehen tai pääluottamusmiehen paikallisiin neuvotteluihin valtion työnantajaviran-

omaisten kanssa tai näiden kanssa sovittujen luottamusmiestoimeen kuuluvien muiden tehtävien 

hoitamiseen työ- tai vapaa-aikana,  

f) 1) yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (1233/2013) tarkoitetun, 

lain mukaisiin yhteistoimintatehtäviin henkilöstön edustajana osallistuvalta yhteistoimintamenette-

lyyn tai -neuvotteluihin ja siihen välittömästi liittyvään henkilöstön edustajien keskinäiseen valmis-

tautumiseen sekä  

2) muulta lain mukaiselta henkilöstön edustajalta kuin opettajalta, vapaa-aikanaan lain mukaiseen 

yhteistoimintamenettelyyn tai -neuvotteluun liittyvään kokoukseen tai työryhmään osallistumiseen 

taikka muihin työnantajan kanssa sovittuihin yhteistoimintatehtäviin.  
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Soveltamisohje: 

Työaikalain 3 §:ssä on säädetty työajaksi luettavasta ajasta. Virka- tai työehtosopimuk-

sella sopimalla virkamiehen tai työntekijän etuja ei voi tältä osin heikentää. Sopimuksen 

3 §:n 3 momentissa on työajaksi luettaviksi ajoiksi sovittu tilanteita, joissa lain työajaksi 

luettavan ajan määritelmä ei täyttyisi.  

 

Työaikalain mukaan matkustamiseen käytettyä aikaa ei pääsääntöisesti lueta työaikaan, 

ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Virkamatkalla matkustamiseen käytetty 

aika voi olla työaikaa, jos virkamies tai työntekijä tekee matkan aikana varsinaisia työ-

tehtäviään. Esimerkiksi jos matkan aikana vartioidaan siirrettävää henkilöä, matkusta-

miseen käytetty aika luetaan työajaksi. Matka-aikaa siis arvioidaan työaikalain työajaksi 

luettavan ajan mukaisesti eli onko matka-aika työhön käytettyä aikaa tai onko asian-

omainen ollut velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä. Näin ol-

len työajaksi luetaan myös aika, joka kuluu työnteon aloittamisen valmisteluun ja lopet-

tamiseen sekä työvälineiden noutamiseen työnantajan määräämästä paikasta ja niiden 

palauttamiseen sinne. Myös kulkemiseen tai kuljetukseen työnantajan määräämästä läh-

töpaikasta varsinaiseen työn suorituspaikkaan ja sieltä lähtöpaikkaan palaamiseen kulu-

nut aika luetaan työajaksi. Työpaikan ja kodin väliset matka-ajat eivät ole työajaksi luet-

tavaa aikaa.  

 

Jos virkamies tai työntekijä on virka- tai komennusmatkaan käytettynä vuorokautena 

ollut työssä, mutta virkamatkalla matkustamisesta johtuen vähemmän kuin säännöllisen 

työaikansa tai jaksotyössä vähemmän kuin 7 tuntia 45 minuuttia (7 tuntia 39 minuuttia 

1.10.2020 alkaen), lasketaan matkustamiseen kulunut aika työajan lisäykseksi siten, että 

se yhdessä työajan kanssa on enintään vuorokautinen säännöllinen työaika tai osa-aika-

työn työaika taikka jaksotyössä 7 tuntia 45 minuuttia (7 tuntia 39 minuuttia 1.10.2020 

alkaen). Matkustamiseen käytettyä aikaa ei lasketa työajan lisäykseksi sellaisen komen-

nusmatkan vuorokaudelta, joka suoritetaan siirryttäessä virantoimituspaikalta toiselle. 

 

Työajan lisäykseksi laskettavalta ajalta ei makseta ilta-, yö-, lauantai- tai sunnuntaityö-

korvausta eikä aattopäivänkorvausta. 

 

Vuosittain keväällä ja syksyllä siirryttäessä kesäaikaan ja siitä pois työaikakorvauksiin 

oikeuttavan ajan pituus määräytyy todella kuluneen ajan mukaan eikä ko. vuorokauden 

kellonaikojen välisenä aikana. Ilta-, yö- ja sunnuntaityökorvaukseen oikeuttava aika 

määräytyy virallisten kellonaikojen mukaan ja kestoltaan todellisena. 

 

Työnantajan on järjestettävä vapautus työstä 3 §:n 3 momentissa mainittujen tehtävien 

tai asioiden hoitamisen ajaksi.  

 

Työnantajan on järjestettävä vapautus työstä mutta vapautusta ei lueta työajaksi ras-

kaana olevan virkamiehen tai työntekijän synnytystä edeltäviä lääketieteellisiä tutki-

muksia ja äitiysneuvolakäyntejä varten, mikäli ne on suoritettava työaikana. Näihin tut-

kimuksiin ja käynteihin käytettyä työaikaa ei voida teettää takaisin.  

 

Työnantajan on järjestettävä vapautus työstä myös seuraavilla perusteilla mutta vapau-

tusta ei lueta työajaksi: 

a) lääkärissä käynti, 
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b) asevelvollisuuskutsunta, 

c) viraston järjestämien oppikurssien sisäänpääsykoe, 

d) kuuleminen vastaajana taikka muuna kuin 3 §:n 3 momentin b) -kohdassa tarkoitet-

tuna todistajana tai asianomistajana poliisikuulustelussa tai tuomioistuimessa. 

Näihin poissaoloihin käytetty aika voidaan teettää takaisin. Kohdassa b) tarkoitettu va-

paa-aika saadaan teettää takaisin vain töiden vaatimasta pakottavasta syystä.  Koh-

dissa a ja c tarkoitetun vapaa-ajan takaisin teettämistä on vältettävä. 

 

Kunnallisen luottamustoimen ja käräjäoikeuden lautamiestehtävän hoitamiseen on 

mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus. Näihin käytettyä aikaa ei lueta työ-

ajaksi. 

 

Mikäli virkamiehen tai työntekijän käytettävissä on liukuva työaika, on edellä sanot-

tuihin poissaoloihin, joita ei lueta työajaksi ja jotka voidaan teettää takaisin, käytettävä 

ensisijaisesti liukuma-aikoja. Mikäli tämä ei ole mahdollista, asianomainen voi työn-

antajan luvalla olla poissa työstä myös muuna aika. Liukuvassa työajassa näistä pois-

saolosyistä muodostuva työtuntimäärien kertymän väheneminen ei ole edellä sanottua 

takaisin teettämistä. Käytettäessä joustotyöaikaa muulle kuin kiinteälle työajalle sattu-

vat poissaolot, joita ei lueta työajaksi ja jotka voidaan teettää takaisin, tulee sijoittaa 

asianomaisen omalle vapaa-ajalle.  

 

           

4 § 

Säännöllinen työaika 

 

Säännöllinen työaika on 

a) virastotyössä 7 tuntia 21 minuuttia vuorokaudessa ja 36 tuntia 45 minuuttia viikossa (7 tuntia 15 

minuuttia vuorokaudessa ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa 1.10.2020 alkaen), 

b) viikkotyössä 6 tuntia 45 minuuttia - 8 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 45 minuuttia vii-

kossa (6 tuntia 15 minuuttia - 8 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 15 minuuttia viikossa 

1.10.2020 alkaen) sekä 

c) jaksotyössä 116 tuntia 15 minuuttia (114 tuntia 45 minuuttia 1.10.2020 alkaen) kolmen viikon 

pituisena ajanjaksona. 

 

--------------------- 

 

 

Soveltamisohje: 

 

------------------ 

 

Viikkotyössä vuorokautinen säännöllinen työaika voidaan järjestää siten, että säännöl-

linen työaika kaikkina työpäivinä on 7 tuntia 45 minuuttia (7 tuntia 39 minuuttia 

1.10.2020 alkaen) tai siten, että säännöllinen työaika on yhtenä päivänä 6 tuntia 45 mi-

nuuttia (6 tuntia 15 minuuttia 1.10.2020 alkaen) ja muina päivinä 8 tuntia. Määräyk-

sen b-kohdan perusteella vuorokautinen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös 

muulla tavalla sopimuksen tuntirajojen puitteissa siten, että vuorokautisen säännölli-

sen työajan tuntien yhteismäärä on 38 tuntia 45 minuuttia (38 tuntia 15 minuuttia 
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1.10.2020 alkaen) viikossa. Siirryttäessä ensimmäistä kertaa ensiksi mainituista työai-

kajärjestelyistä muihin mahdollisiin järjestelyihin asiasta on sovittava henkilöstön 

kanssa.  

 

Jaksotyössä työntekijän säännöllinen työaika voidaan järjestää myös siten, että se on 

77 tuntia 30 minuuttia (76 tuntia 30 minuuttia 1.10.2020 alkaen) kahden viikon pitui-

sena ajanjaksona. 

 

 

5 § 

Arkipyhien ja eräiden muiden päivien vaikutus työaikaan 

 
Muuksi päiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva uudenvuodenpäivä, vapunpäivä, itsenäi-

syyspäivä, jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä ja loppiainen sekä pitkäperjantai, toinen pääsiäis-

päivä ja juhannusaatto lyhentävät kukin kyseisen viikon tai työjakson työaikaa virastotyössä 7 

tunnilla 21 minuutilla (7 tunnilla 15 minuutilla 1.10.2020 alkaen) sekä viikko- ja jaksotyössä 8 

tunnilla 4 tai 6 §:n mukaisista tuntimääristä. 

 

Helatorstai lyhentää kyseisen viikon tai työjakson työaikaa 4 tai 6 §:n mukaisista tuntimääristä vi-

rastotyössä 7 tunnilla 21 minuutilla (7 tunnilla 15 minuutilla 1.10.2020 alkaen), jaksotyössä 8 tun-

nilla ja viikkotyössä kyseisen päivän säännöllisen vuorokautisen työajan pituutta vastaavasti. Va-

punpäivälle sattuva helatorstai ei kuitenkaan lyhennä työaikaa. 

 

------------------ 

 

 

6 § 

Säännöllisen työajan järjestelyt 

 
Säännöllinen työaika voidaan 4 §:stä poiketen järjestää seuraavasti. 

Viikkotyössä voidaan vuorokautinen säännöllinen työaika tilapäisesti pitentää 9 tuntiin edellyt-

täen, että viikottainen säännöllinen työaika tasoittuu keskimäärin 38 tunniksi 45 minuutiksi (38 

tunniksi 15 minuutiksi 1.10.2020 alkaen) enintään kolmen viikon ajanjakson aikana sekä viikot-

tainen säännöllinen työaika järjestää keskimääräiseksi edellyttäen, että viikottainen säännöllinen 

työaika tasoittuu keskimäärin 38 tunniksi 45 minuutiksi (38 tunniksi 15 minuutiksi 1.10.2020 al-

kaen), päivä- ja kaksivuorotyössä enintään kolmen viikon, keskeytyvässä kolmivuorotyössä enin-

tään kuuden viikon ja keskeytymättömässä vuorotyössä enintään vuoden pituisen ajanjakson ai-

kana. 

 

 Jaksotyössä säännöllinen työaika voidaan työn tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi tai epätar-

koituksenmukaisten työvuorojen välttämiseksi järjestää keskimäärin 116 tunniksi 15 minuutiksi 

(114 tunniksi 45 minuutiksi 1.10.2020 alkaen) kahden peräkkäisen työjakson aikana. Tällöin sään-

nöllinen työaika ei saa ylittää 125 tuntia (123 tuntia 1.10.2020 alkaen) työjaksossa.  
 

Viikkotyössä opetusalalla viikottainen säännöllinen työaika voidaan oppilaitosten luku- tai työkau-

sien aikana järjestää keskimäärin 42 tunniksi viikossa  

edellyttäen, että se tasoittuu keskimäärin 38 tuntia 45 minuutiksi (38 tunniksi 15 minuutiksi 

1.10.2020 alkaen) viikossa vuoden pituisena ajanjaksona. 
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-------------------- 

 

 

6 a § 

Eräät joustavat työaikajärjestelyt 

 
-------------- 

 

Pidennetyssä työajassa sopimuksen 16 §:n mukaisesti korvattavaa ylityötä on virastotyössä 13 

§:ssä tarkoitetun virkamiehen tai työntekijän osalta vuorokaudessa 7 tunnin 45 minuutin ja vii-

kossa 38 tunnin 45 minuutin (7 tunnin 39 minuutin ja viikossa 38 tunnin 15minuutin 1.10.2020 al-

kaen) tai näitä pidempien sovittujen säännöllisten työaikojen lisäksi esimiehen määräyksestä tehty 

työ. Muiden virastotyötä tekevien työaikakorvaukset määräytyvät 18 §:ssä sovitun mukaisesti. 

Viikkotyössä 16 §:n mukaisesti korvattavaa ylityötä on sovitun säännöllisen vuorokautisen ja vii-

koittaisen työajan lisäksi esimiehen määräyksestä tehty työ. Pidennetyssä työajassa yksinkertainen 

tuntipalkka lasketaan asianomaisen virkamiehen tai työntekijän pidentämättömän työajan kuukau-

sipalkkauksen ja sitä koskevan jakajan perusteella. 

 

------------------ 
 

 

7 a § 

Työaikakorvauksiin perustuva työaikapankkijärjestelmä 

 
------------------ 

 

Työaikapankkiin voidaan sopia siirrettäväksi seuraavia korvauksia tai tunteja 

a) lisä- ja ylityökorvaukset, 

b) viikkolevosta saamatta jäänyt osuus, 

c) ilta-, yö-, vuoro-, lauantai- ja sunnuntaityökorvaukset sekä aattopäivänkorvaus, sekä 

d) työnantajan aloitteesta tehtyjä liukuvan työajan työtunteja viraston liukuvan työajan järjes-

telmässä päätetyn mukaisesti 

 

-------------------- 

 

 

11 § 

Päivittäinen tauko 

Virkamiehelle ja työntekijälle on varattava tunnin kestävä päivittäinen tauko. Viikko- ja jakso- 

työssä tauko voidaan tarvittaessa lyhentää 30 minuutiksi. 

 

----------------- 

 

Edellä 1 ja 2 momentissa sovittua sovelletaan myös osa-aikatyössä silloin, kun vuorokautinen työ- 

aika on kuutta tuntia pitempi. Muussa tapauksessa päivittäiset tauot osa-aikatyössä määritellään 

tarvittaessa muiden työaikajärjestelyjen yhteydessä. 

 



30(39) 

  

 

 

 

----------------- 

 

 

12 § 

Työaikalain alaisten viikkolepo  

 
Työaikalain alaiselle on annettava sunnuntain ajaksi tai, jollei se ole mahdollista, muuna viikon ai- 

kana vähintään 35 tuntia kestävä yhdenjaksoinen lepoaika. Pääsääntöisesti lepoaikaan sisältyy 

kaksi perättäistä vapaapäivää, joista toinen on, mikäli mahdollista, lauantai. 

 

Virastotyössä viikkolepo voidaan järjestää myös keskimäärin 35 tunniksi 14 vuorokauden ajanjak-

son aikana ja keskeytymättömässä vuorotyössä enintään 12 viikon aikana.  Lepoajan tulee kuiten-

kin olla vähintään 24 yhdenjaksoista tuntia kunkin seitsemän päivän jakson aikana. 

 

Myös viikkotyössä viikkolepo voidaan järjestää 2 momentin mukaisesti, mikäli sille on toiminalli-

nen tarve ja asiasta sovitaan paikallisesti työnantajan ja henkilöstöä edustavan luottamusmiehen tai 

henkilöstön valitseman muun edustajan kesken.  

 

Viikkolevon antamisessa ja viikkolevon aikana työhön käytetyn ajan korvaamisessa noudatetaan 

seitsemän päivän ajanjaksona kalenteriviikkoa ja 14 vuorokauden ajanjaksona kahta perättäistä ka-

lenteriviikkoa. Virastoissa, joissa virasto- tai viikkotyöajassa on tarvetta sijoittaa säännöllistä työai-

kaa myös lauantaille tai sunnuntaille, voidaan edellä sanotusta poiketen seitsemän päivän ajanjak-

sona noudattaa myös muuta kuin kalenteriviikkoa.  

 

Huomautus: 

Viikkolevosta poikkeamisesta ja viikkolevon aikana työhön käytetyn ajan korvaa-

misesta on säädetty työaikalain 28 §:ssä.  

  
 

14 § 

Lisä- ja ylityö 

 
Lisätyötä on esimiehen määräyksestä säännöllisen työajan, osa-aikaisen työajan taikka 5 §:n 1 tai 

2 momentin mukaisen työajan lisäksi tehty työ siltä osin kuin se ei ole ylityötä. 

 

Ylityötä on virastotyössä vuorokaudessa 7 tunnin 45 minuutin ja viikossa 38 tunnin 45 minuutin 

(7 tunnin 39 minuutin ja viikossa 38 tunnin 15 minuutin 1.10.2020 alkaen) lisäksi sekä viikko- ja 

jaksotyössä säännöllisten työaikojen lisäksi esimiehen määräyksestä tehty työ. 

 

Edellä 2 momentissa sanotusta poiketen muuksi päiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattu-

van uudenvuodenpäivän, itsenäisyyspäivän tai vapunpäivän sisältävällä viikolla tai työjaksossa 

ylityötä on virasto- ja viikkotyössä 30 tunnin 45 minuutin (30 tunnin 15 minuutin 1.10.2020 al-

kaen) lisäksi ja jaksotyössä 108 tunnin ja 15 minuutin (106 tunnin 45 minuutin 1.10.2020 alkaen) 

lisäksi tehty työ.  

 

 

15 § 

Lisätyökorvaus 
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---------------- 
Huomautus: 

Viikko- ja jaksotyössä noudatetaan lisätyökorvauksen antamisessa vapaa-aikana työ-

aikalain 21 §:ää. 

 

 

16 § 

Ylityökorvaukset 

 

-------------- 
 

Viikottaisen ylityön ensimmäisten 7 tunnin 45 minuutin (7 tunnin 39 minuutin 1.10.2020 alkaen) 

osalta maksetaan ylityökorvauksena 50 %:lla ja viikon kaikilta seuraavilta työtunneilta, vaikka ne 

olisivat myös vuorokautista ylityötä, 100 %:lla korotettu yksinkertainen tuntipalkka.  

( YK:25875 YK:25880 ) 

 

--------------- 

Huomautus: 

Mikäli ylityökorvaus on sovittu vaihdettavaksi vastaavaan vapaa-aikaan, työaikalain 

21 §:n 2 momentissa on säädetty vapaa-ajan ajankohdasta. 

 

 
17 § 

Lisä- ja ylityökorvausten määräytyminen keskeytyneessä työjaksossa tai   -viikolla 

 
Soveltamisohje: 

---------- 

 

Edellä tarkoitetulta koulutusvuorokaudelta lasketaan työajan lisäykseksi 7 tuntia 45 

minuuttia (7 tuntia 39 minuuttia 1.10.2020 alkaen). Työajan lisäykseksi laskettavalta 

ajalta ei makseta ilta-, yö-, lauantai- tai sunnuntaityökorvausta eikä aattopäivänkor-

vausta.  

 

-------------- 

Jollei virkasuhde kestä vähintään yhtä kokonaista työjaksoa, lasketaan ylityökor-

vaukset työaikalain 20 §:n 3 momentin mukaisesti. 

 

 

18 § 

Eräiden virkamiesten ja työntekijöiden työaikakorvaukset virastotyössä 

 
----------- 

 

Lisätyötunneilta annetaan korvauksena vastaava korottamaton vapaa-aika tai rahakorvaus.  

Rahakorvauksena maksetaan lisätyötunnilta yksinkertainen tuntipalkka tai lisätyön 40 tuntia 30 
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minuuttia (40 tuntia 1.10.2020 alkaen) viikossa ylittäviltä työtunneilta 50 %:lla korotettu yksinker-

tainen tuntipalkka. Työnantajan on työn tekemistä seuraavan kalenterikuukauden aikana ratkais-

tava, korvataanko lisätyö vapaa-aikana vai rahana. Rahakorvaus on maksettava viimeistään kor-

vauslajin ratkaisemista seuraavan kalenterikuukauden kuluessa. Vapaa-aika annetaan työn teke-

mistä seuraavien kuuden kalenterikuukauden aikana. (YK:05388 YK:05395 ) 

 

------------ 

 

 

19 § (uusi pykälä, voimaan 1.1.2021) 

Työajan pidennyksen poistumista korvaavat vuosittaiset järjestelyt  

 

a) Jaksotyö 

 

Jäljempänä on jaksotyötä koskien kaksi vaihtoehtoista järjestelyä työajan pidennyksen poistumisen 

korvaamiseksi.  Ensimmäinen vaihtoehto perustuu työaikapankin ja toinen pidennetyn työajan käyt-

töön. Virastossa työnantaja valitsee näistä jommankumman toimintaan sopivan järjestelyn 

31.10.2020 mennessä virastotason sopijaosapuolina olevia henkilöstöjärjestöjä kuultuaan.  

 

Vaihtoehto 1  

 

Jaksotyössä työnantaja saa siirtää tämän sopimuksen 7 §:n mukaiseen työaikapankkiin kalenterivuo-

dessa 14 työtuntia, jotka on tehty edellä 4 §:ssä todettu säännöllinen työaika taikka 5 §:n 1 tai 2 mo-

mentin mukainen työaika ylittäen. Työnantaja voi teettää työaikapankkiin siirrettävät tunnit suunni-

telmallisesti laatimalla työvuoroluettelot etukäteen säännöllisen työajan ylittäviksi. Tehdyt työtunnit 

siirretään sellaisenaan pankkiin eikä niistä synny korvattavaa lisä- tai ylityötä. Tuntien siirtoa varten 

7 §:n mukainen työaikapankki voidaan ottaa käyttöön viraston päätöksellä eikä työaikapankin käyt-

töön tai edellä sanottujen työtuntien siirtämiseen pankkiin tarvita asianomaisen suostumusta. Työai-

kapankkiin siirretyt työtunnit annetaan vapaana saman kalenterivuoden aikana edellä 7 §:ssä sovit-

tua noudattaen. Mikäli vapaata ei voida antaa, työaikapankissa olevat tunnit korvataan rahana mak-

samalla kultakin tunnilta yksikertainen tuntipalkka.  

 

Vaihtoehto 2 

 

Jaksotyössä työnantaja saa teettää ilman asianomaisen virkamiehen tai työntekijän suostumusta 

120 tunnin 15 minuutin mittaista työaikaa kolmen viikon ajanjaksossa enintään kolmen työjakson 

ajan kalenterivuodessa. Pidennettyä työaikaa ei voida teettää sellaisella kolmeviikkoisjaksolla, jo-

hon sisältyy yksi tai useampi edellä 5 §:n 1 ja 2 momentissa mainittu työaikaa lyhentävä päivä. 

Muilta osin työnantaja päättää jaksot, joilla edellä sanottua pidennettyä työaikaa teetetään. Virka-

miehelle tai työntekijälle tulee ilmoittaa pidennetyn työajan teettämisestä viimeistään kolme viik-

koa ennen sellaisen jakson tai jaksojen alkamista, joissa noudatetaan pidennettyä työaikaa.  

 

Pidennetyssä työajassa kuukausipalkkaus maksetaan 4 §:n mukaisen jakson säännöllisen työajan ja 

pidennetyn työajan mukaisella suhteella korotettuna niiden jaksojen ajalta, joiden työaikaa on pi-

dennetty edellä sanotulla tavalla. Korotettua kuukausipalkkaa ei kuitenkaan makseta sellaisilta jak-

soilta tai jakson kalenteriviikoilta, jolloin virkamies tai työntekijä on kaikki jakson tai kalenterivii-

kon työpäivät poissa työstä vuosiloman tai muun vapaan vuoksi. Pidennetyssä työajassa yksinker-

tainen tuntipalkka lasketaan asianomaisen virkamiehen tai työntekijän pidentämättömän työajan 
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kuukausipalkkauksen ja sitä koskevan jakajan perusteella. Myös virkamiehen tai työntekijän loma-

raha määräytyy pidentämättömän työajan kuukausipalkkauksen perusteella.  

 

Pidennetyssä työajassa sopimuksen 16 §:n 4 momentin ja 17 §:n mukaisesti korvattavaa ylityötä on 

jaksotyössä kolmen viikon ajanjaksolla 120 tunnin 15 minuutin työajan lisäksi esimiehen määräyk-

sestä tehty työ. Ylityön teettäminen näillä jaksoilla on mahdollista noudattaen sitä koskevia tavan-

omaisia menettelyjä muun muassa asianomaisen suostumuksen osalta.  

 

b) Virasto- ja viikkotyö 

 

Virasto- ja viikkotyössä työnantaja saa teettää ilman asianomaisen virkamiehen tai työntekijän 

kanssa tehtävää sopimusta 42 tunnin 30 minuutin mittaista viikoittaista työaikaa noudattaen tämän 

sopimuksen 6 a §:n a-kohdassa sovittua järjestelyä tässä pykälässä sovituin poikkeuksin. Vuoro-

kautinen säännöllinen työaika määräytyy virasto- ja viikkotyössä näillä viikoilla siten, että kaikkien 

työpäivien säännöllisen työajan pituus on 8 tuntia 30 minuuttia.  

 

Edellä 6 momentissa sanotulla tavalla pidennettyä työaikaa saadaan teettää virastotyössä enintään 

kolme viikkoa ja viikkotyössä enintään neljä viikkoa kalenterivuodessa. Työnantaja päättää kalen-

teriviikot, joilla edellä sanottua pidennettyä työaikaa teetetään. Virkamiehelle tai työntekijälle tulee 

ilmoittaa asiasta viimeistään kolme viikkoa ennen sellaisen kalenteriviikon tai –viikkojen alka-

mista, joissa noudatetaan pidennettyä työaikaa.  

 

Pidennetyssä työajassa kuukausipalkkaus maksetaan 4 §:n mukaisen viikoittaisen säännöllisen työ-

ajan ja pidennetyn työajan mukaisella suhteella korotettuna edellä sanottujen työviikkojen ajalta. 

Korotettua kuukausipalkkaa ei kuitenkaan makseta sellaisilta viikoilta, jolloin virkamies tai työnte-

kijä on kaikki viikon työpäivät poissa työstä vuosiloman tai muun vapaan vuoksi. Pidennetyssä 

työajassa yksinkertainen tuntipalkka lasketaan asianomaisen virkamiehen tai työntekijän pidentä-

mättömän työajan kuukausipalkkauksen ja sitä koskevan jakajan perusteella. Myös virkamiehen tai 

työntekijän lomaraha määräytyy pidentämättömän työajan kuukausipalkkauksen perusteella.  

 

Edellä 6 momentissa tarkoitetussa pidennetyssä työajassa sopimuksen 16 §:n 1 ja 2 momentin mu-

kaisesti korvattavaa ylityötä on viikkotyössä ja virastotyössä 13 §:ssä tarkoitetun virkamiehen tai 

työntekijän osalta vuorokaudessa 8 tunnin 30 minuutin ja viikossa 42 tunnin 30 minuutin lisäksi esi-

miehen määräyksestä tehty työ. Muiden virastotyötä tekevien työaikakorvaukset määräytyvät 18 

§:ssä sovitun mukaisesti viikoittaisen 42 tunnin 30 minuutin lisäksi tehdyn työn osalta. Ylityön teet-

täminen näillä viikoilla ja jaksoilla on mahdollista noudattaen sitä koskevia tavanomaisia menette-

lyjä muun muassa asianomaisen suostumuksen osalta.  

 

 

20 § 

Eräät tunti- ja urakkapalkkaisten työntekijöiden korvaukset viikko- ja jaksotyössä 

 

---------- 

 

Viikkotyössä muulle kuin keskeytymätöntä kolmivuorotyötä tekevälle työntekijälle maksetaan työ- 

palkan lisäksi korvauksena 50 % yksinkertaisesta tuntipalkasta pääsiäislauantaina ja juhannusaat-

tona tehdystä työstä, joka ei ole ylityötä, edellyttäen, että asianomaisen viikottainen työaika ylittää 

tällöin 30 tuntia 45 minuuttia (30 tuntia 15 minuuttia 1.10.2020). 
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25 § 

Korvaus hälytysluonteisesta työstä viikko- ja jaksotyössä sekä sen sopiminen virastotyöhön 

 
Hälytysluonteisella työllä tarkoitetaan työtä, johon virkamies tai työntekijä ennalta arvaamatto-

masta syystä asianomaisen esimiehen määräyksestä yllättäen kutsutaan vapaa-aikanaan hänen jo 

poistuttuaan työpaikaltaan. Mikäli virkamies tai työntekijä on määrätty olemaan varalla taikka päi-

vystyksessä taikka mikäli virkamiehelle tai työntekijälle on etukäteen ilmoitettu tällaisesta työstä 

tai kun kysymyksessä on työaikalain 19 §:ssä tarkoitettu hätätyö, ei kysymyksessä ole hälytysluon-

teinen työ. (YK:04091) 

 

------------- 

 

 

26 § 

Yksinkertainen tuntipalkka 

 
Yksinkertainen tuntipalkka on virastotyössä 1/153 sekä viikko- ja jaksotyössä 1/163 säännölli-

sesti kuukausittain maksettavasta palkkauksesta. 

 

Osa-aikatyössä yksinkertainen tuntipalkka lasketaan vastaavan kokoaikaisen kuukausipalkkauk-

sen perusteella. 

 

Soveltamisohje: 

Mikäli yksinkertaisen tuntipalkan laskentaperusteena oleva palkkaus kesken viikon 

tai työjakson muuttuu, on sillä viikolla tai työjaksossa tehdystä työstä maksettavien 

korvausten perusteena keskimääräinen yksinkertainen tuntipalkka. 

 

 

27 § (uusi pykälä) 

Säännöllinen työaika ja korvaukset joustotyöajassa 

 

Käytettäessä työaikalain 13 §:n mukaista joustotyöaikaa määräytyy säännöllinen työaika tämän so-

pimuksen 4 §:n ja 5 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti. Esimiehen määräyksestä tehty lisä- ja ylityö 

korvataan ja muut korvaukset määräytyvät tässä kohdassa 5 sovitun mukaisesti.   

 

Huomautus:  

Työaikalain 16 §:n 6 momentissa on säädetty lisä- ja ylityön määräytymisestä jousto-

työajassa.   

 

 
29 § 

Liukuva työaika 

 
-------------- 

 

Säännöllinen työaika ei muutu noudatettaessa liukuvaa työaikaa. Virkamiehen tai työntekijän 
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omasta aloitteestaan viraston aukioloajan tai muun asianomaiselle määrätyn normaalin työskente-

lyajan ulkopuolella taikka päivittäistä taukoa lyhentäen työskentelemää aikaa ei oteta mukaan las-

kettaessa näiden määräysten mukaisiin korvauksiin oikeuttavaa aikaa. Edellä sanottuina aikoina 

tehdyt työtunnit voidaan kuitenkin ottaa mukaan viikoittaista lisä- ja ylityökorvausta laskettaessa 

sellaisen kyseisen viikon työpäivän osalta, jonka säännöllinen työaika ei muutoin täyttyisi. Työ-

tunnit otetaan huomioon säännöllisen työajan täyttymiseen saakka. Tällöin samoja työtunteja ei 

oteta huomioon liukuvan työajan tuntikertymän lisäyksenä.  

 

 

                                                           30 § (voimassa 31.12.2020 saakka) 

Ylityön enimmäismäärän tarkastelujakso 

 
Työaikalain alaisten ylityön enimmäismäärän tarkastelujaksona on kalenterivuosi.  

 

Huomautus: 

Työaikalain (605/1996) 19 §:ssä on säädetty ylityön enimmäismäärä. 

  

 
30 § (voimassa 1.1.2021 lukien) 

Työajan enimmäismäärän tarkastelujakso 

 

Työaikalain alaisten työajan enimmäismäärän tarkastelujaksona on kalenterivuosi.  

 

Huomautus:  

 Työaikalain 18 §:ssä on säädetty työajan enimmäismäärästä.  
 

 

31 § 

Talonmiehiä koskevat erityismääräykset 

 
----------------- 

 

Säännöllinen työaika on enintään 10 tuntia vuorokaudessa ja neljän viikon pituisena ajanjaksona 

a) keskimäärin 35 tuntia 45 minuuttia (35 tuntia 15 minuuttia 1.10.2020 alkaen) viikossa 20 viikon 

pituisena kevät- ja kesäkautena ja 

b) keskimäärin 40 tuntia 45 minuuttia (40 tuntia 15 minuuttia 1.10.2020 alkaen) viikossa 32 vii-

kon pituisena syys- ja talvikautena samana 52 viikon pituisena ajanjaksona. 

 

Säännöllinen työaika voidaan järjestää myös keskimäärin 38 tunniksi 45 minuutiksi (38 tunniksi 

15 minuutiksi 1.10.2020 alkaen) viikossa 52 viikon pituisena ajanjaksona. 

 

------------- 
 

 

34 § 

Sopimuksen voimassaolo 
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Tämä sopimus tulee voimaan 1.4.2020 ja on voimassa 28.2.2022 saakka. Sopimuksen voimassa-

olo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, siltä osin kuin sitä ei jonkun sopimusosapuolen toi-

mesta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. 

 

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS VUOSILOMISTA 

 

 

Vuosilomista tehty valtion virka- ja työehtosopimus uudistetaan seuraavasti muutettuna 

 

muutetaan 5 §:n 2 momentin 10 kohta, 17 §:n 2 momentti, 22 §:n otsikko, 23 §:n 4 momentti ja 27 

§ 

 

lisätään 22 §:ään 3 momentti 

 

kumotaan 14 §:n 6 momentti ja 24 §:n 2 momentin huomautus 

 

 

5 §  

Virassa- ja työssäolopäivien veroiset päivät 

 

------------------ 

 

10) todistajana kuulemisen takia 

 

------------------ 

 

 

17 § 

Kuukausipalkkaisten vuosilomapalkka 
 

------------------ 

 

Mikäli virkamiehen tai työntekijän työaika ja vastaavasti palkkaus on muuttunut lomanmääräyty-

misvuoden aikana, lasketaan lomapalkka 20 §:n mukaan. Poiketen kuitenkin siitä, mitä 20 §:n 1 

momentissa on sovittu, on vuosilomapalkka 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 

9 prosenttia, 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 11,5 prosenttia ja 3 §:n 1 mo-

mentin 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 14,5 prosenttia lomanmääräytymisvuoden aikana vi-

rassa- tai työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta 

hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta. Vuosilomalisää kos-

kevaa 18 §:ää ei sovelleta näissä tapauksissa. Vuosilomapalkka maksetaan kuitenkin 1 momentin 

mukaan, mikäli työajan ja vastaavasti palkan muutoksen yksinomaisena perusteena on valtion ylei-

sen virka- ja työehtosopimuksen 20 §:n mukainen osasairausvapaa. 

 

------------------ 

 

 

22 § 

Vuosiloma tai vuosilomakorvaus palvelussuhteen päättyessä ja eräissä muissa tilanteissa 
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------------------ 

 

Virasto ja virkamies tai työntekijä voivat sopia siitä, että virkamiehelle tai työntekijälle maksetaan 

vuosilomakorvaus vuosilomapäiviltä, jotka on ansaittu 5 §:n 2 momentin 9 kohdassa mainituilta so-

tilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 25 §:n 1 momentin tai siviilihenkilöstön osal-

listumisesta kriisinhallintaan annetun lain (1287/2004) 7 §:n 1 momentin mukaisilta virkavapaus-

ajoita tai työstä vapautusajoilta. Vuosilomakorvaus voidaan maksaa vain niiltä vuosilomapäiviltä, 

jotka on ansaittu virkavapausajan tai työssä vapautusajan kestettyä yhdenjaksoisesti yli 12 loman-

määräytymiskuukautta. 

 

 

23 § 

Vuosilomakorvauksen määräytyminen 

 

------------------ 

 

Maksettaessa vuosilomakorvaus sopimuksen 17 §:n 1 momentissa tarkoitetulle kuukausipalkkai-

selle virkamiehelle tai työntekijälle, maksetaan vuosilomakorvaus palvelussuhteen päättymiskuu-

kauden tai varusmies- tai siviilipalvelukseen lähtemiskuukauden palkkauksen mukaan. 

 

------------------ 

 

 

27 § 

Sopimuksen voimassaolo 

 

Tämä sopimus tulee voimaan 1.4.2020 ja on voimassa 28.2.2022 saakka. Sopimuksen voimassaolo 

jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, siltä osin kuin sitä ei jonkun sopimusosapuolen toimesta 

irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. 
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VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS MATKAKUSTANNUSTEN  

KORVAAMISESTA 

 

 

Matkakustannusten korvaamisesta tehty valtion virka- ja työehtosopimus uudistetaan seuraavasti 

muutettuna 

 

muutetaan 24 §   

 

 

24 § 

Sopimuksen voimassaolo 

 

Tämä sopimus tulee voimaan 1.4.2020 ja on voimassa 28.2.2022 saakka. Sopimuksen voimassaolo 

jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, siltä osin kuin sitä ei jonkun sopimusosapuolen toimesta 

irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä.  
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