MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2020-2021
ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA
Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan 22. 2. 2020 antaman sovintoesityksen mukaisesti
sopivat allekirjoittaneet liitot seuraava:
1

SOPIMUKSENVOIMASSAOLO
Työehtosopimus tulee voimaan 23. 2. 2020 Ja se on voimassa 31. 12. 2021
saakka.

PALKKOJENKOROTTAMINENVUONNA2020
Paikallinen palkkasopimus

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen Ja työnantajan
välillä ottaen huomioon yrityksen tai työpaikantalous-, tilauskanta-ja
työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisten

neuvottelujen tarkoituksena on löytääkunkin yrityksen tai työpaikantilannetta ja
tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea

palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta Ja
palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla. Paikallisesti

voidaan sopia palkantarkistuksen toteutustapa, ajankohta ja suuruus.
Paikallinen sopimus on tehtävä 15.3. 2020 mennessä, ellei neuvotteluajan
jatkamisesta sovita.
Yleiskorotus

Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, korotetaan palkkoja sen
palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1 . 4.2020 tai lähinnäsen jälkeen
yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1, 3 %.

PALKKOJENKOROTTAMINENVUONNA2021
Paikallinen palkkasopimus

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen ja työnantajan
välillä ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta-ja
työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisten
neuvottelujen tarkoituksena on löytääkunkin yrityksen tai työpaikantilannetta ja
tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea
palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta Ja
palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla. Paikallisesti
voidaan sopia palkantarkistuksen toteutustapa, ajankohta ja suuruus.

Paikallinen sopimus on tehtävä 14. 2. 2021 mennessä, ellei neuvotteluajan
jatkamisesta sovita.

Yleiskorotus

Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, korotetaan palkkoja sen
palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1 . 3. 2021 tai lähinnä sen jälkeen
yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1, 4 %.
Paikallinen erä

Lisäksi palkkoja tarkistetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa
1. 3. 2021 tai lähinnäsen jälkeen paikallisella erällä,Jonka suuruus on 0, 6 %.
keskimääräisestätyöehtosopimuksen 16. 2 §:n tarkoittamasta keskituntiansiosta
kerrottuna yrityksen tai toimipaikan työehtosopimuksen piiriin kuluvien
työntekijöiden lukumäärällä 31. 1. 2021.

Paikallisen erän jakoperusteista ja jakotavasta sovitaan työpaikkakohtaisesti
työnantajan ja luottamusmiehen välillä. Erän tarkoituksena on tukea

palkanmuodostuksen kannustavuutta, palkkarakenteen oikeudenmukaisuuttaja
tuottavuuden kehittämistä.

Ellei paikallisen erän jakamisesta päästä yhteisymmärrykseen, kohdennetaan
erästä 50 % yleiskorotuksena ja 50 % työnantajan päättämällätavalla edellä
mainittujen tavoitteiden mukaisesti.

TYOKOHTAISETAIKAPALKATVUONNA2020
Työehtosopimuksen 13 §:n mukaiset aikapalkat ovat 1. 4. 2020 tai lähinnäsen
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

s/t

e/k

Pr 1

861

1507

Pr 2

910

1590

Pr 3

961

1677

Pr 4

1015

1770

Pr 5

1083

1887

Pr 6

1151

2011

Pr5a

1221

2128

Pr5b

1272

2219

Pr6a

1299

2265

Pr6b

1356

2365

/<oro?us 1, 3%

TYÖKOHTAISETAIKAPALKATVUONNA2021
Työehtosopimuksen 13 §:n mukaiset aikapalkat ovat 1. 3. 2021 tai lähinnä sen
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

s/t

e/k

Pr 1

873

1528

Pr 2

923

1612

Pr 3

974

1700

Pr 4

1029

1795

Pr 5

1098

1913

Pr 6

1167

2039

Pr5a

1238

2158

Pr5b

1290

2250

Pr6a

1317

2297

Pr6b

1375

2398

korotus 1, 4 %

6

OPPISOPIMUSOPPILAAT
Liitot uudistavat oppisopimusoppilaiden työsuhteen ehtoja koskevan pöytäkirjan
2. 12. 1993. Uudistettava pöytäkirja on voimassa sopimuskauden loppuun.

Pöytäkirjan2 §:n mukaiset palkat ovat 1.4. 2020 tai lähinnäsen jälkeen alkavan
palkanmaksukauden alusta ensimmäisen vuoden osalta 8, 25 euroa tunti ja
toisen vuoden osalta 8, 70 euroa tunti.

Pöytäkirjan2 §:n mukaiset palkat ovat 1. 3.2021 tai lähinnäsen jälkeen alkavan
palkanmaksukauden alusta ensimmäisen vuoden osalta 8, 37 euroa tunti Ja
toisen vuoden osalta 8, 82 euroa tunti.

VUOROLISÄT,LAUANTAITYÖLISÄ
JA ASETERAHATYM. LISÄT
Työehtosopimuksen 20. 6 §:n mukaiset vuorolisät ovat sopimuskauden alusta
lähtien seuraavat:
lltavuorolisä 105 senttiä/tunti
Yövuorolisä 193 senttiä/tunti

Lauantaityölisä 178 senttiä/tunti

8

LUOTTAMUSMIEHET
TT-SAK yleissopimuksen mukaiselle pääluottamusmiehelle maksetaan
kuukausittain korvausta seuraavasti:

Työpaikan työntekijäin

Korvaus
1. 4. 2020 alkaen e/kk
Kor

lukumäärä

alle 51

83

51-150

126

151-250

152

251-350

182

351-450

208

451-

232

Helsingissä 25. päivänä helmikuuta 2020

METSÄTEOLLISUUSRY

TEOLLISUUSLIITTO RY

Huolto-osastoilla työskentelevien työntekijäin osalta olemme tarkastaneet Ja
allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
Teollisuusliitto ry:nja Sähköalojen ammattiliitto ry:n ammattiosastojen
valitsemien huolto-osastojen luottamusmiesten osalta noudatetaan TT-SAK

Yleissopimusta 25. 2. 2020 allekirjoitetun erillisen pöytäkirjan mukaisin
poikkeuksin.
Helsingissä 25. päivänä helmikuuta 2020

TEOLLISUUSLIITTORY

Helsingissä 25. päivänä tammikuuta 2020

SÄHKÖALOJEN
AMMATTILIITTORY

(SS-^-

LIITETYÖEHTOSOPIMUKSEENTEHTÄVÄTMUUTOKSET
Työehtosopimukseen tehdään valtakunnansovittelijan 22. 2. 2020 antaman ja

Metsäteollisuus ry:n Ja Teollisuusliitto ry:n hyväksymän sovintoehdotuksen
mukaiset muutokset.

