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Valtion henkilöstö tunnuslukuina 2020

Henkilöstömäärä 
kasvanut viimeisen 
neljän vuoden ajan

77 151
Palvelussuhdetta

Valtion henkilöstön 
työvoimakustannukset

4,6
miljardia euroa

Henkilötyövuosien 
määrä ollut myös 
kasvussa

74 960,1
Henkilötyövuotta

Työvoimakustannusten 
osuus valtion menoista

8,0 %

Henkilöstön keski-ikä 
ollut lievästi laskeva 
viime vuosina

45,7
vuotta

Yhden 
henkilötyövuoden hinta

61 737
euroa

Naisten osuus 
henkilöstöstä. Valtio on 
käytännössä tasa-ala.

49,5 %

Henkilöstömäärän 
osuus kaikista 
palkansaajista

3,5 %
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Pitkällä aikavälillä valtion henkilöstömäärä on vähentynyt paljon, 
vaikka onkin viime vuosina kasvanut

4 Lähde: Tahti, VTML, 1/2021



Turvallisuustoiminta kattaa 40 % valtion henkilöstöstä
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Lähde: Tahti, VTML, 1/2021



Valtion henkilöstöstä* lähes 60 % on muualla kuin Uudellamaalla

6

Valtion henkilöstöstä 
44 410 on muualla 
kuin Uudellamaalla

* Sisältää ulkomailla toimivat palvelussuhteet



Henkilöstöä eniten Uudenmaan ulkopuolella Varsinais-Suomessa ja 
Pirkanmaalla
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Alue Lukumäärä Osuus, %
Uusimaa 32741 42,4 %
Varsinais-Suomi 4714 6,1 %
Pirkanmaa 4561 5,9 %
Pohjois-Savo 3697 4,8 %
Pohjois-Pohjanmaa 3510 4,5 %
Lappi 3452 4,5 %
Kanta-Häme 3340 4,3 %
Kymenlaakso 3198 4,1 %
Keski-Suomi 3081 4,0 %
Satakunta 2249 2,9 %
Etelä-Karjala 2168 2,8 %
Pohjanmaa 2032 2,6 %
Pohjois-Karjala 1864 2,4 %
Etelä-Savo 1698 2,2 %
Kainuu 1363 1,8 %
Etelä-Pohjanmaa 1245 1,6 %
Päijät-Häme 1055 1,4 %
Ulkomailla toimivat 550 0,7 %
Keski-Pohjanmaa 471 0,6 %
Ahvenanmaa 160 0,2 %



Valtiolla miehet nuorempia kuin naiset – myös alle 30-vuotiaiden osuus kasvussa
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Lähde: Tahti, VTML, 1/2021Palkin luku ikäkohortin osuuden muutos prosenttiyksikköinä edellisvuoteen

Miesten keski-ikä: 44v 5kk Naisten keski-ikä: 47v 1kk



Korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden osuus kasvanut voimakkaasti 
viimeisen kymmenen vuoden aikana
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Lähde: Tahti, VTML, 1/2021Vuoden 2007 tietoja ei ole saatavilla



10 Lähde: VM/Tahti, 3/2021

Tulevina vuosina vanhuuseläköityminen on tasaista



Tyytyväisyys työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen 
valtiolla 2016–2020
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Skaala 1–5 Lähde: VMBaro-työtyytyväisyyskysely



Nuoret ja naiset tyytyväisiä työn ja yksityiselämän 
yhteensovittamiseen
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- Naiset 4,17
- Miehet 4,04
- Vakinaiset 4,06
- Määräaikaiset 4,23



MILLÄ EHDOILLA MEILLÄ TEHDÄÄN TYÖTÄ?
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Valtiolla kilpailukykyiset palvelussuhteiden ehdot
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‒ Valtion palvelussuhteiden ehtojen kokonaisuus on 
erittäin kilpailukykyinen muiden alojen kanssa

‒ On jopa osin parempi kuin julkisella sektorilla 
yleensä 

‒ Toimii hyvän työnantajakuvan ja henkilöstön 
työhyvinvoinnin tukena

‒ Valtio on työelämän muutoksen edelläkävijä
‒ Perhevapaiden käyttötutkimuksen tulokset tukevat 

hyvää työnantajakuvaa



Virka/työehtosopimuksista saat 
- ilman niitä et niitä saisi…

• Yleiskorotuksia, paikallisia virastoeriä 
• Työaikalakia lyhyemmän ja joustavamman työajan

• Etätyömahdollisuuden, liukuvan työajan

• Vuoro- ja olosuhdelisiä
• Korotettuja ylityökorvauksia
• Arkipyhäkorvauksia, varallaolokorvauksia

• Virastokohtaisia etuja
• Kattavat vaikuttamis- ja edustautumismahdollisuudet omaan työhön 

vaikuttamiseksi
Paljon muuta rahanarvoista ja työnantajan kustannuksia 
lisäävää…mutta niin aliarvostettua ja vähän hyödynnettyä…
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Esimerkkejä hyvistä eduistamme

16

Vuosilomasi
• Kertyy yli 3 päivää kuukaudessa, max 38 p

• Lauantait eivät kuluta lomapäiviäsi

• Lomarahaprosenttisi on muita aloja 
korkeampi

• Lain mukaan vuosilomaa kertyy 2-2,5 
päivää kuukaudessa ja lomarahaa ei 
makseta



Esimerkkejä hyvistä eduistamme
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Kun matkustat

• Saat päivärahaa

• Ateriakorvausta, 
majoittumiskorvausta, yömatkarahaa..

• Lain mukaisia maksuvelvoitteita ei ole



Esimerkkejä hyvistä eduistamme
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Kun saat perheenlisäystä, saat

• 3 kuukauden palkallisen äitiysvapaan

• Mahdollisuuden hoitaa palkallisesti sairasta lasta

• Palkallisen isyysvapaan

• Edut alkavat kertyä heti palvelussuhteen alusta

• Lain mukaisia maksuvelvoitteita ei ole



Esimerkkejä hyvistä eduistamme
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Kun sairastut, saat

• Täyden palkan 60 päivältä

• Osa-palkkaa 365 päivältä

• Lain mukainen velvoite maksaa 
palkkaa on  9 päivää



Palvelussuhteiden ehtojen erot merkittäviä myös eri 
alojen välillä 
• Esimerkkinä sairausajan palkkaa maksetaan

• Alalla ei tessiä eli useat ylemmät toimihenkilöt=> työsopimuslain mukainen 9 
päivää

• Kaupan alan tes on Suomen toiseksi suurin tes => 100 % palkkaa 28-56 päivää

• Kunta-alan KVTES on Suomen suurin tes, => 100% palkkaa 120 päivää; 60% 
palkkaa 121-185  päivää

• Valtion ves => 100 % 60 päivää, 75 % 61-180 päivää, 60 % 181-365 päivää 
(vuoteen 2015 ei rajoituksia; tapaturmat ei rajoituksia)
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Kiitos!
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