Valtion virka- ja työehtosopimuksen neuvottelutulos 31.3.2020 klo 18.00

Sopimuskausi on 23 kuukautta 1.4.2020–28.2.2022.
Sopimuskauden palkankorotukset ovat yhteensä 3,07 %:a ja kustannusvaikutus koko
sopimuskaudelle 1,72 %:a, korotukset jakautuivat sopimuskaudelle seuraavasti:
1.8.2020 1,1 %:n yleiskorotus
1.6.2021 0,97 %:n yleiskorotus, kuitenkin vähintään 20,37 €:a
1.5.2021 1,0 %:n virastoerä yleiskorotus perälaudalla
Kiky ja sen kompensaatiot:
Kiky työajanpidennykset poistuvat 1.10.2020 alkaen. Kiky kompensaatiot taasen
astuvat voimaan 1.1.2021. Joten väliin jää kaksi kuukautta ilman kompensaatiota.
Jaksotyössä kaksi eri mallia joista virasto voi valita käyttöön jommankumman mallin:
1. työnantaja voi siirtää maksimissaan työaikapankkiin 14 tuntia, mikäli niitä ei
kuitenkaan voida antaa kalenterivuoden aikana ne maksetaan rahana
yksinkertaisena tuntipalkkana.
2. työnantaja voi teettää maksimissaan 120 tuntia 15 minuuttia enintään
kolmen jakson ajan kalenterivuodessa.
Virastotyössä ja viikkotyössä työnantaja voi teettää lisätyötä seuraavasti:
1. virastotyössä työnantaja voi teettää ilman virkamiehen tai työtekijän
suostumusta enintään kolme ( 3 ) viikkoa kalenterivuodessa, joiden
viikoittainen työaika on 42 tuntia 30 minuuttia. Kaikkien työpäivien
säännöllisen työajan pituuden ollessa 8 tuntia 30 minuuttia.
2. viikkotyössä työnantaja voi teettää ilman virkamiehen tai työtekijän
suostumusta enintään neljä ( 4 ) viikkoa kalenterivuodessa, joiden
viikoittainen työaika on 42 tuntia 30 minuuttia. Kaikkien työpäivien
säännöllisen työajan pituuden ollessa 8 tuntia 30 minuuttia.
Eräiden fuusiovirastojen VPJ- sopimusten rahoitus ja siirtymäkauden päättäminen
ELY- keskuksissa:
Valtorin, Opetushallituksen ja Ruokaviraston VPJ- sopimusten rahoitukseen
voi käyttää lisäksi tämän sopimuksen 2021 yleiskorotuksesta enintään 0,50
%:a VPJ- sopimuksien rahoittamiseen.
ELY- keskusten VPJ- sopimuksen siirtymäkauden loppuunsaattamiseen
vuoden 2020 yleiskorotuksesta 0,60 %:a ja vuoden 2021 yleiskorotuksesta
0,50 %:a eli yhteensä 1,10 %:lla.

Henkilöstön edustajien palkkiot:
Luottamusmiesten palkkioita korotetaan sopimuskauden kokonaiskorotusten
määrällä 3,07 %:lla alkaen 1.8.2020.
Tekstimuutokset:
Virastotyössä säännöllisen työajan laskennassa voidaan viikoittaista työaikaa
laskettaessa säännöllistä työaikaa täydentää viikon aikana tehdyllä
liukumasaldosta säännöllisen viikkotyöajan täyttymiseen asti. Tämä
mahdollistaa viikkoylitöiden toteutumisen vaikka työtä ei olisi viikon aikana
tehty säännöllisen työajan puitteissa.
Tekstimuutosten ja ELY- palkkausjärjestelmän loppuunsaattamisen
kustannusvaikutus oli 0,04 %:a

Työryhmät:
Työhyvinvoinnin edistäminen
Matkatyöryhmä
Tilastotyöryhmä
Työaikatyöryhmä
Valtion palkkausjärjestelmien kehittämistyöryhmä
Työaikalain mukaiset muutokset:
Työajan tasoittumisjaksoksi sovittiin 12 kuukautta ja työviikoksi kalenteriviikko.
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