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Maaseudun Työnantajaliitto ja Teollisuusliitto ovat sopineet seuraavaa:
1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Työehtosopimus 2018 - 2020 lakkaa olemasta voimassa 31.1.2020 ja 1.2.2020
lukien noudatetaan nyt allekirjoitettua työehtosopimusta sekä tämän
allekirjoituspöytäkirjan määräyksiä.
Uudistetun työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.2.2020 - 31.1.2022 sekä
mahdollinen optiovuosi 31.1.2023 saakka.
Mikäli vuoden 2022 palkkaratkaisun osalta päästään sopimukseen 31.12.2021
loppuun mennessä, sopimus jatkuu 31.1.2023 saakka. Jos ratkaisuun ei
päästä, sopimus päättyy 31.1.2022.
2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN 2020 ja 2021
2.1 Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan 1.2.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan
palkanmaksukauden alusta lukien 1,5 %:n sekä 1.2.2021 tai lähinnä sen
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,5 %:n yleiskorotuksella,
vaativuusryhmien palkkataulukon keskimmäisen vaativuusryhmän mukaan
euromääräiseksi laskettuna.
Yleiskorotuksen määrä on 1.2.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan
palkanmaksukauden alusta lukien 14 senttiä/tunti tai 24,08 euroa/kuukausi
sekä 1.2.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta
lukien 14 senttiä/tunti tai 24,08 euroa/kuukausi.
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2.2 Vaativuusryhmien tuntipalkat ja ammattitaitolisä (18 §)
Vaativuusryhmien tuntipalkkoja korotetaan 1.2.2020 sekä 1.2.2021 lukien
jokaiseen vaativuusryhmään yleiskorotuksen senttimääräisellä korotuksella
14 senttiä/tunti.
Vaativuusryhmien tuntipalkat ja ammattitaitolisän vähimmäistaso ovat
1.2.2020 lukien seuraavat:
Vaativuusryhmä
€/h

Ammattitaitolisän
vähimmäistaso (4 %)
senttiä/h

Taulukkopalkka
sisältäen ammattitaitolisän (4 %)
€/h

1
2
3
4
5

35
37
38
40
42

9,06
9,50
9,99
10,51
11,04

8,71
9,13
9,61
10,11
10,62

Vaativuusryhmien tuntipalkat ja ammattitaitolisän vähimmäistaso ovat
1.2.2021 lukien seuraavat:
Vaativuusryhmä
€/h

Ammattitaitolisän
vähimmäistaso (4 %)
senttiä/h

Taulukkopalkka
sisältäen ammattitaitolisän (4 %)
€/h

1
2
3
4
5

35
37
39
41
43

9,20
9,64
10,14
10,66
11,19

8,85
9,27
9,75
10,25
10,76

2.3 Sentti- ja euromääräiset lisät
Työehtosopimuksessa mainitut sentti- ja euromääräiset lisät korotetaan
3 %:lla 1.2.2020 alkaen koko sopimuskauden ajaksi.
Lisät ovat 1.2.2020 lukien seuraavat:
2.3.1

Ammattitutkintoraha (19a §) 114 euroa tutkinnolta

2.3.2

Likaisen työn lisä (22 §) 52 senttiä/tunti
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2.3.3

Palvelusvuosilisä (33 §)
5-9v
10 - 15 v
16 - 19 v
20 v tai yli

140 euroa
190 euroa
260 euroa
345 euroa

2.3.4

Omat turvavarusteet moottori- ja raivaussahatöissä (41 §)
2,48 €/pv

2.3.5

Luottamusmieskorvaus (Luottamusmiessopimus 7 §)
5-20 työntekijää
38 €
21-50 työntekijää
50 €
51 tai useampi työntekijä
83 €

2.3.6

Työsuojeluvaltuutetun korvaus (Sopimus
työsuojeluyhteistoiminnasta 8 §)
10-20 työntekijää
38 €
21-50 työntekijää
50 €
51 tai useampi työntekijä
83 €

3 TEKSTIMUUTOKSET
Sovittiin seuraavista tekstimuutoksista:
5 § Työsuhteen alkaminen, työsopimuksen tekeminen ja koeaika
Kohdan 2 päivitys
Työsopimus tehdään kirjallisesti.
Kohdan 6 päivitys
Mikäli työsopimus on solmittu 31.1.2020 edeltävänä aikana suullisesti tai
tiedot eivät sisälly kirjallisesti tehtyyn työsopimukseen ja työsuhde jatkuu
vähintään yhden kuukauden, työnantajan on annettava työntekijälle
työsuhteen keskeisistä ehdoista kirjallinen selvitys viimeistään ensimmäisen
palkanmaksukauden päättymiseen mennessä.
Uusi kohta 8
Perehdyttäjäksi nimetylle ja toimivalle työntekijälle on annettava riittävästi
aikaa perehdytystyöhön. Perehdyttäjän tehtävä vaikuttaa työntekijän
vaativuusryhmän määrittelyyn korottavasti.
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Uusi kohta 9
Työnantajan velvollisuutena on varmistaa, että työpaikalle nimetyllä
vastuullisella työpaikkaohjaajalla on riittävä ohjausosaaminen ja että
työpaikkaohjaaja saa tarvittaessa asianmukaisen, alan erityispiirteet
huomioivan koulutuksen. Koulutusaika on palkallista. Työnantaja vastaa
koulutukseen liittyvistä kuluista.
Työpaikkaohjaajalle on annettava riittävästi aikaa ohjaukseen
valmistautumiseen ja varsinaiseen ohjaustyöhön. Työpaikkaohjaajan tehtävä
vaikuttaa työntekijän vaativuusryhmän määrittelyyn korottavasti.
7 § Säännöllinen työaika
Kohdan 4 päivitys soveltamisohjeella
Soveltamisohje:
Vapaapäiviä siirrettäessä työnantajan on huomioitava pitkien työjaksojen
työntekijälle aiheuttama kuormitus sekä sen tuomat työturvallisuus- ja
terveysriskit. Työnantajan tulee kuulla työntekijää hänen jaksamiseensa
liittyen.
7a § Työaikapankki
Poistetaan kohta
Työaikapankki voi koskea työntekijöitä, joilla on toistaiseksi voimassa oleva
työsuhde tai vähintään kuuden kuukauden määräaikainen työsuhde.
Lisätään kohta
Mikäli alle 6 kuukauden mittainen työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta
syystä, pitämättä olevalta vapaalta maksetaan 50 % korotettu palkka, ellei
vapaata tai osaa siitä ole sijoitettu irtisanomisajalle.
8 § Työajan lyhentäminen
Kohdan 2 taulukon ja työajan lyhentämisvapaan korvaavan lisän
päivitys
Työntekijälle kertyy vapaata kalenterivuoden aikana 1. kohdassa tarkoitetuissa
työaikamuodoissa tehdyistä säännöllisistä työpäivistä seuraavasti:
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- Työntekijä ansaitsee 1.2.2020 alkaen vapaata kahdeksan (8) tuntia jokaista
tehtyä 20 työpäivää kohti, kuitenkin enintään 10,5 vapaapäivää
kalenterivuodessa.
- Työntekijä ansaitsee 1.1.2021 alkaen vapaata kahdeksan (8) tuntia jokaista
tehtyä 18 työpäivää kohti, kuitenkin enintään 11,5 vapaapäivää
kalenterivuodessa.
- Työntekijä ansaitsee 1.1.2022 alkaen vapaata kahdeksan (8) tuntia jokaista
tehtyä 17 työpäivää kohti, kuitenkin enintään 12,5 vapaapäivää
kalenterivuodessa.
Työntekijän kanssa voidaan sopia siitä, ettei työajan lyhentämisvapaita pidetä.
Tällöin työnantaja maksaa työntekijälle erillisen keskituntipalkasta laskettavan
lisän, jonka suuruus on
- 1.2.2020 alkaen 4,6 %
- 1.1.2021 alkaen 5,0 %
- 1.1.2022 alkaen 5,5 %
11 § Ylityö ja enimmäistyöaika
§:n uudelleen nimeäminen ja kohtien 1-2 päivitys
Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia
viikossa kuuden kuukauden ajanjakson aikana. Enimmäistyöaika sisältää kaikki
mahdolliset työtunnit yhteenlaskettuna.

12 § Lisätyö
Uusi §
Työpaikalla voidaan paikallisesti sopia 172 tunnin lisätyömahdollisuudesta
ilman ylityön korotusosia. Sopimisen edellytyksenä on, että työpaikalle on
valittu luottamusmies ja sopimus lisätyöstä tehdään luottamusmiehen ja
työnantajan välillä kirjallisena. Jos luottamusmiestä ei ole, paikallisen
sopimuksen käyttöön ottaminen edellyttää, että Teollisuusliitto ry ja Maaseudun
Työnantajaliitto MTA ry ovat hyväksyneet paikallisen sopimuksen sisällön ja
käyttöön ottamisen. Osa-aikaisten osalta tunneista voidaan sopia suhteessa
työaikaan.
Erillinen ohjeistus lisätyöstä laaditaan työpaikkojen käyttöön.
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17 § Päivystys
Aiemmalla sopimuskaudella työryhmässä sovittu päivitys
Paikallisesti voidaan sopia, että työntekijä on tavoitettavissa säännöllisen
työaikansa ulkopuolella ja valmiina saapumaan työpaikalleen / työhön ennalta
sovitusti tai kutsun saatuaan.
Päivystystä koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti etukäteen. Sopimuksessa
tulee sopia ainakin päivystyksen kesto, työhön saapumisaika kutsun
saamisesta, päivystyskorvauksen määrä ja sopimuksen irtisanomisaika.
Päivystyksen aiheuttaman sidonnaisuuden korvaamisesta sovitaan
paikallisesti. Ellei muusta korvauksesta ole sovittu, päivystyskorvaus on
vähintään 21 euroa / alkava vuorokausi. Paikallisesti voidaan sopia myös
päivystystuntien pitämisestä vastaavana vapaana. Päivystysaikaa ei lasketa
työaikaan.
Päivystyksen aikana tehtävästä työstä maksetaan työtunneilta palkka.
Soveltamisohje: Varallaoloa ja päivystystä ei sovelleta samanaikaisesti.
18 § Palkkaus
kohdan 2 päivitys
Vaativuudella tarkoitetaan työn tekijälleen asettamia vaatimuksia. Vaativuuden
arviointi perustuu työtehtävien sisällön kuvauksiin, joissa otetaan huomioon
työn edellyttämä osaaminen, vastuu ja kuormitus.
Töiden vaativuuden arviointi tapahtuu työpaikalla. Työntekijän vaativuusryhmä
määräytyy pääasiallisten työtehtävien perusteella. Työpaikkaohjaajan ja
perehdyttäjän työtehtävät korottavat työntekijän palkkaluokkaa.
23 § Vuorotyö ja yötyö
Lisätään vuorotyön määritelmä
Vuorotyössä vuorojen on vaihduttava säännöllisesti ja muututtava ennakolta
sovituin ajanjaksoin. Vuorojen katsotaan vaihtuvan säännöllisesti, kun vuoro
jatkuu enintään yhden tunnin samanaikaisesti seuraavan vuoron kanssa tai kun
vuorojen väliin jää enintään yhden tunnin aika.
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25 § Vapaa merkkipäivän yhteydessä
Tekstipäivitys
Työntekijällä, joka on ollut yrityksen palveluksessa vähintään kolme (3)
kuukautta, on oikeus 50-, 60-, ja 70-vuotispäivänään, omana
vihkimispäivänään tai parisuhteensa rekisteröintipäivänä saada säännöllistä
työaikaa vastaava, keskituntiansion mukaan korvattu vapaa työstä silloin, kun
merkkipäivä sattuu hänen työpäiväkseen.
Samoin perustein on työntekijällä oikeus saada palkallista vapaata työstä
läheisen omaisensa hautauspäivänä tai vaihtoehtoisesti uurnan maahan
kätkemispäivänä.
Läheisenä omaisena pidetään työntekijän aviopuolisoa, lapsia ja adoptiolapsia,
hänen vanhempiaan, sisaruksiaan sekä aviopuolison vanhempia.
Aviopuolisoon verrattavana pidetään myös avopuolisoa, jonka kanssa
työntekijällä on yhteisiä huollettavia lapsia sekä rekisteröityä kumppania.
29 § Palkanmaksu
Tekstipäivitys kohdan 1 kappaleen 4 toiseen lauseeseen
Työntekijälle on kuitenkin kaikissa tapauksissa annettava vähintään kerran
kuukaudessa työsopimuslain tarkoittama palkkalaskelma, josta käyvät ilmi
työtuntien ja ansion määrä sekä palkan määräytymisen perusteet lisineen
eriteltyinä.
Sopimusosapuolet suosittelevat, että palkkalaskelmasta käyvät ilmi myös
kertyneet vuosilomapäivät, työajan lyhennysvapaat sekä työaikapankkitunnit.
31 § Arkipyhäkorvaus

Tekstipäivitys
1. Muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuvalta
uudenvuodenpäivältä, loppiaiselta, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä,
helatorstailta, vapunpäivältä sekä ensimmäiseltä ja toiselta joulupäivältä
maksetaan työntekijälle arkipyhäkorvauksena 8 tunnin palkka
keskituntiansion mukaan.
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Osa-aikaiselle työntekijälle arkipyhäkorvaus maksetaan tehdyn työajan
suhteessa. Laskenta perustuu keskituntiansion laskentajakson aikana
tehtyihin tunteihin.
2. Arkipyhäkorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että työsuhde on
kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta ennen kyseistä arkipyhää
ja että työnantaja on arkipyhää edeltävältä ja sitä seuraavalta työpäivältä
työehtosopimuksen mukaan palkanmaksuvelvollinen. Arkipyhäkorvaus
maksetaan myös tapauksissa, joissa työstä poissaolo toisena edellä
mainituista päivistä perustuu työnantajan suostumukseen tai lomautukseen.
Arkipyhäkorvaus maksetaan myös työntekijälle, joka on välittömästi ennen
korvattavaa arkipyhää ollut työssä vähintään kaksi viikkoa ja sen lisäksi
aiemmin kahden edellisen vuoden aikana saman työnantajan palveluksessa
yhteensä vähintään kuuden kuukauden ajan.
Soveltamisohje:
Työnantajan suostumus on lähtökohtaisesti aina, lukuun ottamatta tilanteita,
joissa työstä poissaolossa on kyse luvattomasta poissaolosta.
3. Työntekijälle, jolla on oikeus arkipyhäkorvaukseen ensimmäiseltä
joulupäivältä, pitkäperjantailta ja toiselta pääsiäispäivältä, maksetaan
kyseisenä arkipyhänä tehdystä työstä arkipyhäkorvauksen lisäksi palkka
kuten sunnuntaityöstä. Muina arkipyhinä tehdystä työstä maksetaan palkka
kuten sunnuntaityöstä.
Arkipyhinä tehdystä eläintenhoitotyöstä maksetaan palkka kuten
sunnuntaityöstä, ilman arkipyhäkorvausta. Joulupäivän osalta maksetaan
kuitenkin sekä arkipyhäkorvaus että palkka kuten sunnuntaityöstä, myös silloin,
kun joulupäivä on lauantai tai sunnuntai.
4. Arkipyhäkorvaus maksetaan viikko- tai kuukausipalkalla olevalle
työntekijälle vain silloin, kun hän työskentelee 3. kohdan luettelon mukaisina
arkipyhinä. Muissa tapauksissa arkipyhäkorvaukset sisältyvät viikko- tai
kuukausipalkkaan.
5. Arkipyhäviikolla ovat kaikki arkipäivät työpäiviä, lukuun ottamatta
itsenäisyyspäivän, uudenvuodenpäivän, loppiaisen, helatorstain,
vapunpäivän, joulun ja pääsiäisen jälkeistä lauantaita. Nämä arkipyhäviikon
lauantait ovat vapaapäiviä.
Mikäli em. lauantaina tuotannollisista syistä johtuen ollaan työssä, annetaan
vastaava viikkotyöaikaa lyhentävä vapaa muuna ajankohtana. Ellei
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vastaavaa vapaata anneta, maksetaan ko. lauantaina tehdystä työstä 50
%:lla korotettu palkka.
35 § Sairaustapaukset ja tapaturmat
Kohta 2 pysyväksi määräykseksi sekä soveltamisohje
Työntekijä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt olemasta työssä,
on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä työnantajalle.
Työntekijä voi sairastuessaan olla poissa työstä omalla ilmoituksella enintään
kaksi päivää. Sairauden jatkuessa tätä pidemmän ajan työnantajalla on oikeus
vaatia lääkärintodistus työkyvyttömyydestä.
Omalla ilmoituksella pidettävien sairauspoissaolojen vuotuisesta
maksimimäärästä 6 päivän yli menevältä osalta toimitaan työpaikkakohtaisen
ohjeistuksen mukaisesti.
Ilmoitus- ja muista käytännöistä sovitaan paikallisesti siten, että niissä
huomioidaan sairauden aiheuttamat rajoitukset.
Perustellusta syystä työnantaja voi ohjata työntekijän työterveyslääkärin
tarkastettavaksi tai edellyttää lääkärintodistusta sairaudesta.
Soveltamisohje:
Perusteltuna syynä voidaan pitää työntekijän toistuvia sairauspoissaoloja tai
epäilyä päihteidenkäytöstä tai muusta työkykyyn vaikuttavasta
väärinkäytöksestä.
Kohdan 4 päivitys
Tarvittaessa määrittely sen suhteen, onko kyseessä sama vai eri sairaus,
tapahtuu Kelan tekemän ratkaisun perusteella.
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36 § Palkanmaksu perhevapailla
Tilapäinen hoitovapaa
Kohdan 1 päivitys
Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti maksetaan työntekijälle
sairausajan palkkaa hänen huollettavanaan olevan lapsen tai muun hänen
taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoidon järjestämisen tai hoitamisen
vuoksi välttämättömän, 1–4 päivää kestävän, tilapäisen poissaolon ajalta.
Lisäys kohdan loppuun
Ikääntynyt vanhempi
Työntekijällä on oikeus ikääntyneen vanhemman äkillisen sairastumis- tai
kotiutustilanteen aiheuttamaan välttämättömään poissaoloon vanhemman
hoidon järjestämisen tai hoidon vuoksi.

39 § Vuosiloma
Lisäys kohtaan 9
Soveltamisohje:
Prosenttiperusteista lomakorvausta ei saa soveltaa toistaiseksi voimassa
olevissa työsuhteissa.
41 § Suojavaatetus
Kohdan 2 päivitys
Työnantaja hankkii vakinaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle
kalenterivuosittain tarvittavan määrän suojakäsineitä sekä enintään kaksi
suojapukua, jotka ovat työntekijän henkilökohtaisia niin kauan kuin työsuhde
kestää.
Työnantaja hankkii kylmässä hallissa, kylmävarastossa tai talvisin ulkona
työskentelevälle vakinaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle
asianmukaisen lämpöasun sekä talvityöasun. Kuluneen tai rikkoutuneen tilalle
työnantaja hankkii uuden.
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Ulkotyötä tekevälle vakinaiselle työntekijälle työnantaja varaa asianmukaiset
sadevaatteet.
Työnantaja hankkii eläinten hoitotyötä tekevän työntekijän käyttöön
turvajalkineet, mikäli työturvallisuus sitä edellyttää.
Tämän kohdan tarkoittamana vakinaisena työntekijänä pidetään myös sellaista
työntekijää, joka työn vähyydestä johtuvan lomautuksen tai työsuhteen
katkeamisen jälkeen palaa samaan työpaikkaan.
Määräaikaiselle työntekijälle työnantaja varaa tarvittavat suojakäsineet sekä
työn edellyttämän vaatetuksen työsuhteen keston ajaksi.

4 TEKSTIMUUTOS LUOTTAMUSMIESSOPIMUKSEEN
6 § Luottamusmiessopimus
Tekstilisäys
Uuden työntekijän työhön ottamisesta on ilmoitettava luottamusmiehelle.
Osana perehdytystä uudelle työntekijälle annetaan työnantajan edustajan,
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun yhteinen opastus yrityksen
yhteistoimintajärjestelmistä, paikallisista sopimuksista ja niiden
mahdollisuuksista työehtosopimuksessa.

5 MUUT SOVITTAVAT ASIAT
5.1 Palkkatilastointi
Sopimusosapuolet selvittävät sopimusalojen palkkatilastoinnin tarkentamista
yhdessä Tilastokeskuksen kanssa.
5.2 Työehtosopimusten selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen
Sopimusosapuolet perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä seuraavia
neuvotteluja varten esitys neuvoteltavien työehtosopimusten rakenteellisesta ja
kielellisestä muuttamisesta yksinkertaisemmiksi ja selkeäkäyttöisemmiksi.
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5.3 Oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä
Sopimusosapuolet perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä seuraavia
neuvotteluja varten esitys työn vaativuuden ja ammattitaitolisän /
henkilökohtaisen palkanosan oikeudenmukaisesta määrittelystä työpaikoilla.
5.4 Työehtosopimusten käännösten päivitys
Sopimusosapuolet päivittävät työehtosopimusten olemassa olevat kieliversiot.

6 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Allekirjoittajat hyväksyvät tämän pöytäkirjan nimikirjoituksillaan.
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