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MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2018.2019
ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Valtakunnansovittelija Minna Helteen 20. 1.2018 antaman sovintoesityksen mukaisesti
sopivat allekirjoittaneet liitot seuraava:

1

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Työehtosopimus tulee voimaan 20. 1.2018 ja se on voimassa 30.11 .2019
saakka.

Uusi työehtosopimus korvaa Metsäteollisuus ry:n ja Puuliitto ry:n 29. 5.2016
allekirjoittaman ja 1. 12.2016-30. 11 .2017 väliselle ajanjaksolle solmiman
työehtosopimuksen.

PALKKOJEN KOROTTAMINEN VUONNA 2018

Paikallinen alkkaso imus

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen Ja työnantajan
välillä ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja
työllisyystilanne sekä kustannuskilpallukyky markkinoilla. Paikallisten
neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta
ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea
palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja
palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla. Paikallisesti
voidaan sopia palkantari<istuksen toteutustapa, ajankohta ja suuruus.
Paikallinen sopimus on tehtävä 15.2.2018 mennessä, ellei neuvotteluajan
jatkamisesta sovita.

Yleiskorotus

Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, korotetaan palkkoja sen
palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1 .2.2018 tai lähinnä sen jälkeen
yleiskorotuksella, Jonka suuruus on 1 ,0 %.

Paikallinen erä

Lisäksi palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa
1.2.2018 tai lähinnä sen jälkeen paikallisella erällä, jonka suuruus on 0,6 %
keskimääräisestä työehtosopimuksen 16.2 §:n taritoittamasta
keskituntiansiosta kerrottuna yrityksen tai toimipaikan työehtosopimuksen
piiriin kuluvien työntekijöiden lukumäärällä 31. 1.2018. Helmikuun 2018 korotus
voidaan maksaa kertaeränä tai muuten takautuvasti maaliskuun
palkanmaksun yhteydessä.



Paikallisen erän jakoperusteista ja jakotavasta sovitaan työpaikkakohtaisesti
työnantajan ja luottamusmiehen välillä. Erän tarkoituksena on tukea
palkanmuodostuksen kannustavuutta, palkkarakenteen oikeudenmukaisuutta
ja tuottavuuden kehittämistä.

Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä sopimukseen 28.2.2018
mennessä, erä jaetaan yleiskorotuksena, joka tulee voimaan sen
palkkakauden alusta, joka alkaa 1 .5.2018 tai lähinnä sen jälkeen.

PALKKOJEN KOROTTAMINEN VUONNA 2019

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen ja työnantajan
välillä ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja
työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisten
neuvottelujen tari<oituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta
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. 1 .2019 mennessä, ellei neuvotteluajan
jatkamisesta sovita.

Yleiskorotus

Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, korotetaan palkkoja sen
palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1 .2.2019 tai lähinnä sen jälkeen
yleiskorotuksella, jonka suumus on 0,65 %.

Paikallinen erä

Lisäksi palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa
1.2.2019 tai lähinnä sen jälkeen paikallisella erällä, jonka suuruus on 0,95 %
keskimääräisestä työehtosopimuksen 16.2 §:n tarkoittamasta
keskituntiansiosta kerrottuna yrityksen tai toimipaikan työehtosopimuksen
piiriin kuluvien työntekijöiden lukumäärällä 31. 12.2018.

Paikallisen erän jakopemsteista ja jakotavasta sovitaan työpaikkakohtaisesti
työnantajan ja luottamusmiehen välillä. Erän tarkoituksena on tukea
palkanmuodostuksen kannustavuutta, palkkarakenteen oikeudenmukaisuutta
ja tuottavuuden kehittämistä.

Ellei paikallisen erän jakamisesta ei päästä yhteisymmärrykseen, päättää sen
jakamisesta työnantaja edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti. Työnantajan
tulee antaa selvitys erän pemsteista ennen erän jakamista luottamusmiehelle
tai jos luottamusmiestä ei ole valittu, kaikille työntekijöille yhteisesti.
Selvityksessä työnantaja ilmoittaa jaettavan erän kokonaiseuromäärän ja
kohdentamisen periaatteet. Mikäli selvitystä ei ole annettu ennen erän



käyttöönottoa, jaetaan paikallinen erä 0,95 % suumisena yleiskorotuksena
1.2.2019.

Luottamusmiehellä on oikeus saada kohtuullisessa ajassa palkankorostusten
jälkeen selvitys paikallisesti sovitun palkkaratkaisun kohdentamisesta.
Selvityksessä tulee käydä ilmi työntekijöiden lukumäärä, kuinka moni on
saanut korotuksen, keskimääräisen korotuksen suuruus sekä työntekijöiden
palkankorotusten kokonaismäärä.

TYÖKOHTAISET AIKAPALKAT VUONNA 2018

Työehtosopimuksen 13 §:n mukaiset aikapalkat ovat 1.2.2018 tai lähinnä sen
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

(lukemat vahvistamattomia, työkohtalsla alkapalkkqla korotetaan 1,8 %)

s/t e/k

Pr 1

Pr 2

Pr 3

Pr 4

Pr 5

Pr6

Pr5a

Pr5b

Pr6a

Pr6b

845

892

943

996

1062

1129

1197

1248

1274

1330

1478

1560

1644

1736

1851

1972

2087

2177

2222

2320

Ti'ÖKOHTAISET AIKAPALKAT VUONNA 2019

Työehtosopimuksen 13 §:n mukaiset aikapalkat ovat 1.2.2019 tai lähinnä sen
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

(lukemat vahvistamattomia, työkohtaisla aikapalkkoja korotetaan 0, 65 %)



Pr 1

Pr 2

Pr 3

Pr 4

Pr 5

Pr 6

Pr5a

Pr5b

Pr6a

Pr6b

s/t

850

898

949

1002

1069

1136

1205

1256

1282

1339

e/k

1488

1570

1655

1747

1863

1985

2101

2191

2236

2335

6

OPPISOPIMUSOPPILAAT VUOSINA 2018 JA 2019

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

Pöytäkirjan 2 §:n mukaiset palkat ovat 1.2.2018 tai lähinnä sen jälkeen
alkavan palkanmaksukauden alusta ensimmäisen vuoden osalta 8,09 euroa
tunti ja toisen vuoden osalta 8,53 euroa tunti.

Pöytäkirjan 2 §:n mukaiset palkat ovat 1. 2.2019 tai lähinnä sen jälkeen
alkavan palkanmaksukauden alusta ensimmäisen vuoden osalta 8, 14 euroa
tunti ja toisen vuoden osalta 8, 59 euroa tunti.

VUOROLISÄT, LAUANTAITCÖLISÄ JA ASETERAHAT YM. LISÄT VUOSINA 2018 JA
2019

Työehtosopimuksen 20.6 §:n mukaiset vuorolisät ovat 1.2.2018 tai lähinnä
sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

lltavuorolisä 104 senttiä/tunti
Yövuorolisä 192 senttiä/tunti
Lauantaityölisä 177 senttiä/tunti

Aseterahoja ym. lisiä korotetaan 1 ,6 prosentilla.



Työehtosopimuksen 20.6 §:n mukaiset vuorolisät ovat 1.2.2019 tai lähinnä
sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

lltavuorolisä 105 senttiä/tunti
Yövuorolisä 193 senttiä/tunti

Lauantaityölisä 178 senttiä/tunti

Aseterahoja ym. lisiä korotetaan 0,65 prosentilla.

8

LUOTTAMUSMIEHET

TT-SAK yleissopimuksen mukaiselle pääluottamusmiehelle maksetaan
kuukausittain korvausta seuraavasti:

Korvaus 1. 2. 2018 alkaen e/kkTyöpaikan työntekijäin
lukumäärä

alle 51

51-150

151-250

251-350

351-450
451-

Kor

80

122

147

176

201
225

Luottamusmiestehtävien hoitamista varten järjestetään pääluottamusmiehelle
TT-SAK yleissopimuksen 4. luvun 1. kohdan edellyttämää säännöllistä
vapautusta työstä seuraavasti:

Työpaikan työntekijäin
lukumäärä 1.2.2018 alkaen

20-50

51-100

101-150

151-200

201-250

251-300

301-350
351-

Säännöllisen vapautuksen
määrä

4 tuntia viikossa

10 tuntia viikossa

14 tuntia viikossa

18 tuntia viikossa

22 tuntia viikossa

24 tuntia viikossa

28 tuntia viikossa

kokonaan vapautettu
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TYÖSUOJELUVALTUUTETUN KORVAUS

Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan TT-SAK yleissopimuksen 4. luvun 1
kohdan tarkoittamana korvauksena kuukausittain 60 prosenttia
luottamusmiehelle työehtosopimuksen 35 §:n mukaisesti maksettavan
kuukausikorvauksen suumudesta.

10
KESKUSJÄRJESTÖSOPIMUKSET JA KOULUTUSTfÖRYHMÄ

Liitot ovat selvittäneet työehtosopimuksen osana sovellettavien
keskusjärjestösopimuksiin tehtäviä muutostarpeita. LIKot sopivat, että
työehtosopimuksen osana sovellettavat keskusjärjestösopimukset otetaan
4. 10.2017 allekirjoitetun pöytäkirjan mukaisesti liitesopimuksina osaksi
työehtosopimusta huomioiden seuraavaa:

Osapuolet perustavat erillisen koulutustyöryhmän, joka hyväksyy vuosittain
TT-SAK yleissopimuksen mukaiset koulutukset ja ateriakorvauksen;
Irtisanomissuojasopimuksen 19 §:n mukainen takaisinottovelvolllsuus
muutetaan voimassa olevaa työsopimuslain 6 luvun 6 §:ää vastaavaksi;
Työsopimukseen, joka päättyy ennen uuden työehtosopimuksen
voimaantuloa, sovelletaan 1.12.2016 - 30. 1 1.2017 voimassa olevan
työehtosopimuksen mukaista takaisinottoaikaa.

11
TILASTOYHTEISTYÖ

Liitot jatkavat tilastoyhteistyötä erillisen sopimuksen mukaan.

12
TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN

Liitot laativat erillisen pöytäkirjan tutustu työelämään- mallin jatkamista EK-
SAK suosituksen mukaisesti.

Helsingissä 20. päivänä tammikuuta 2018

METSÄTEOLLISUUS RY

TEOLLISUUSLIITTO RY



Huolto-osastoilla työskentelevien työntekijäin osalta olemme tarkastaneet ja
allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Metallityöväen liitto ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n ammattiosastojen
valitsemien huolto-osastojen luottamusmiesten osalta noudatetaan TT-SAK
Yleissopimusta 20. 1.2018 allekirjoitetun erillisen pöytäkirjan mukaisin
poikkeuksin.

Helsingissä 20. päivänä tammikuuta 2018

METALLITCÖVÄEN LIITTO RY

Helsingissä 25. päivänä tammikuuta 2018

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY



LIITE TYÖEHTOSOPIMUKSEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

Työehtosopimukseen tehdään valtakunnansovittelijan 20.1.2018 antaman ja
Metsäteollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n hyväksymän sovintoehdotuksen
mukaiset muutokset.



METSÄTEOLLISUUS RY
TEOLLISUUSLIITTO RY
SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY

PÖYTÄKIRJA

20. 1.2018

TT-SAK YLEISSOPIMUKSEN SOVELTAMINEN MEKAANISESSA
METSÄTEOLLISUUDESSA TEOLLISUUSLIITON JA SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON
AMMATTIOSASTOJEN VALITSEMIEN HUOLTO-OSASTOJEN LUOTTAMUSMIESTEN
ASEMAA KOSKIEN

1. Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksen osana olevaa 4.6. 1997
allekirjoitettua TT-SAK yleissopimusta sovelletaan Teollisuusliitto ry:n ja Sähköalojen
ammattiliitto ry:n alaisten ammattiosastojen valitsemiin huolto-osastojen
luottamusmiehiin seuraavin poikkeuksin:

2. Ammattiosasto valitsee luottamusmiehet ja heidän varamiehensä, joihin noudatetaan
yleissopimuksessa luottamusmiehiä koskevia määräyksiä, ellei jäljempänä ole muuta
sovittu.

3. Valituista luottamusmiehistä ammattiosaston on kirjallisesti ilmoitettava työnantajalle.
Luottamusmiehen varamlehestä on ilmoitettava kirjallisesti työnantajalle, milloin tämä
toimii luottamusmiehen sijaisena.

4. Pääluottamusmiestä koskevaa ehdokassuojaa ja jälkisuojaa sovelletaan Teollisuusliitto
ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n ammattiosastojen asettamiin
luottamusmiesehdokkaisiin ja luottamusmiehiin.

5. Luottamusmiehellä on oikeus säännöllisin väliajoin saada em. yleissopimuksen 5.
luvussa mainittuja tietoja vastaavat tiedot.

6. Luottamusmiehellä on tehtävänsä hoitamista varten oikeus saada tiedot yrityksessä
toimivista metalli- ja kunnossapitoalan urakoitsijoista sekä sähköalan aliurakoitsijoista
ja niiden palveluksessa työpaikalla olevasta työvoimasta.

7. Jos luottamusmies suorittaa työnantajan kanssa sovittuja tehtäviä säännöllisen
työaikansa ulkopuolella, maksetaan näin menetetystä ajasta ylityökorvausta vastaava
korvaus.



8. Työnantaja järjestää luottamusmiehelle paikan, jossa voidaan säilyttää
luottamusmiestehtävää varten tarvittavia asiakirjoja, sekä tarvittaessa mahdollisuuden
käyttää yrityksen tavanomaisia käytössä olevia toimisto- yms. välineitä.

9. Ellei työntekijä ole saanut palkkaustaan tai työehtojaan koskevaa asiaa selvitetyksi
suoraan työnjohdon kanssa, voi hän saattaa asian luottamusmiehen hoidettavaksi
paikallisissa neuvotteluissa työnantajan kanssa.

10. Sovittiin, että tämä pöytäkirja tulee voimaan 20. 1.2018 ja se on voimassaoloaikansa
osalta sidottu mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksen
voimassaoloon.

Helsingissä 20. tammikuuta 2018

METSÄTEOLLISUUS RY

TEOLLISUUSLIITTO RY

Helsingissä 25. tammikuuta 2018

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY


