
 
TAIMITARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTTAMISTA KOSKEVA 
ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA     1(3) 
 
 
1 §  
SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA 
 
 Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.3.2022 – 29.02.2024 

 
2 § 
PALKAN KOROTUKSET 1.3.2022 JA 1.3.2023 
 
 
2.1.1  
Yleiskorotus  1.3.2022 
 

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2022  tai  
lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka 
suuruus on  2,0  prosenttia. 

 
2.1.2  
Työkohtaiset palkat  1.3.2022 
 
 Työehtosopimuksen työkohtaiset tuntipalkat ovat 1.3. 2022 lähtien: 
 

Vaativuusryhmä  1   9,70 €/h  
  Vaativuusryhmä  2 10,33 €/h  
  Vaativuusryhmä  3 11,00 €/h 
 
2.2.1  
Yleiskorotus  1.3.2023 
 

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2023  tai  
lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka 
suuruus on  1,5  prosenttia. 

 
2.2.2  
Työkohtaiset palkat  1.3.2023 
 
 Työehtosopimuksen työkohtaiset tuntipalkat ovat 1.3. 2023 lähtien: 
 

Vaativuusryhmä  1   9,85 €/h  
  Vaativuusryhmä  2 10,48 €/h  
  Vaativuusryhmä  3 11,17 €/h 
 
 
 
 
3 § 
KASVINSUOJELU- JA TORJUNTA-AINELISÄ  
 

Sovittiin mainitun lisän suuruudeksi 1.3.2022 alkaen  3,16  €/tunti. 
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4 § 
KULKEMISKORVAUKSET (TES 30 §)  
 

Matkakorvaukset ja niiden perusteet määräytyvät verohallituksen niitä koskevien 
päätösten mukaisesti. 

 
5 §  
KORVAUKSET JA LISÄT 1.3.2022 
 

TYÖSUOJELUSOPIMUS  
 
Kustannuskorvaus työajan ulkopuolella suoritetuista tehtävistä 
 
Työnantaja maksaa työsuojeluvaltuutetulle työajan ulkopuolella suoritettavista  
työsuojelutehtävistä aiheutuneista kustannuksista korvausta 60 euroa kuukaudelta. 

  
 LUOTTAMUSMIESSOPIMUS   
  

Luottamusmieskorvaus 85  €/kk    
 

6 § 
TYÖEHTOSOPIMUKSEN TEKSTIMUUTOKSET 1.3.2022 ALKAEN 
 
 20 § Kasvinsuojelu- ja torjunta-ainelisä 

 
 Lisätään kappaleeseen teksti:  
Edellä mainitussa töissä peseytymisaika sisältyy työaikaan.  
 
 
 
31 § Sairausajan palkka 

  
 Poistetaan teksti:  
 
Työntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta 
ennen synnytystä, maksetaan äitiysvapaan ajalta palkkaa 42 päivän pituiseen 
ajanjaksoon sisältyviltä työpäiviltä työsopimuslain 4. luvun 1. §:n nojalla tulevan 
äitiysvapaan alkamispäivästä alkaen. Tätä sääntöä sovelletaan myös silloin, kun 
työntekijä adoptoi alle 7- vuotiaan lapsen 
 
Lisätään poistetun tilalle teksti: 
 
Työntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta 
ennen synnytystä, maksetaan raskausvapaan ajalta palkkaa 42 päivän pituiseen 
ajanjaksoon sisältyviltä työpäiviltä työsopimuslain 4 luvun 1 §:n nojalla tulevan 
raskausvapaan alkamispäivästä alkaen. 
 
Työntekijälle, joka adoptoi alle 7-vuotiaan lapsen, maksetaan edellä olevien 
sääntöjen mukaisesti palkkaa vanhempainvapaan ajalta työsopimuslain 4 luvun 1 
§:n nojalla tulevan vanhempainvapaan alkamispäivästä alkaen. 
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LUOTTAMUSMIESSOPIMUS 

 
1) Muutetaan kohdan 4 Luottamusmiehen työsuhde kappaletta kahdeksan 

seuraavasti: 
 
Tämän kohdan irtisanomista ja työsuhteen purkamista koskevia määräyksiä on 
sovellettava myös luottamusmiehenä toimineeseen työntekijään hänen 
luottamusmiestehtävänsä päättymisen jälkeen vähintään kuuden kuukauden ajan.  
 
Poistetaan kappaleesta kohta: 
 
soveltamisaika  työntekijämäärä, jota luottamusmies on edustanut 
4 kk enintään 20 
6 kk vähintään 21 
 
2) Poistetaan kohta 11 Asiakirjojen säilytys ja atk-välineet ja korvataan uudella 

tekstillä:  
 
Luottamusmiehen asiakirjojen säilyttämiseen työnantaja järjestää tarvittaessa 
tarpeellista tilaa. Luottamusmiesasioissa luottamusmies voi käyttää työaikana 
työnantajan puhelinta, tavanomaisia toimistovälineitä ja mahdollisuuksien mukaan 
yrityksessä ja yhteisössä yleisesti käytössä olevia atk-laitteita, niihin liittyviä 
toimisto-ohjelmia sekä internet yhteyttä (sähköposti). Käytännön järjestelyistä 
sovitaan paikallisesti. 
 
Luottamusmiehen asiakirjojen säilyttämiseen työnantaja järjestää tarvittaessa 
tarpeellista tilaa. Luottamusmiesasioissa luottamusmies voi käyttää työaikana 
työnantajan puhelinta niihin liittyvine ohjelmistoineen (internet) ja toimistovälineitä. 
Työnantaja varaa luottamusmiehelle henkilökohtaiseen käyttöön atk-laitteet 
tehtävien hoitamista varten. Käytännön järjestelyistä sovitaan paikallisesti 
 
 

7 §  
ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAMERKINTÄ 
 

Sopijapuolet selvittävät sopimuskauden aikana henkilökohtaisen lisän 
määritysjärjestelmän toimivuutta ja sitä, miten niissä huomioidaan jo tällä hetkellä 
ammattikokemuksen vaikutus palkanmuodostukseen.  

 
8 § 
PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
 
  Allekirjoittajat hyväksyvät tämän pöytäkirjan nimikirjoituksillaan. 

 
  Helsingissä  3. päivänä maaliskuuta 2022   
 
  YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT R.Y 
 
  Antti Teivaala  Kari Immonen 
 
   

TEOLLISUUSLIITTO 
 

Riku Aalto   Jyrki Virtanen 
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