
Palvelualojen työnantajat PALTA ry 
Metsäalan Asiantuntijat METO ry 20.5.2022 

ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 

METSÄHALLITUKSEN JA METSÄALAN ASIANTUNTIJAT METO RY:N VÄLINEN PALTA RY:N 
SEKÄ JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY:N, YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
YTN RY:N JA AMMATTILIITTO PRON VÄLISTÄ EPA-SEKTORIN SOPIMUSTA TARKENTAVA 
TYÖ- JA VIRKAEHTOSOPIMUS 

Hyväksytään tällä allekirjoituspöytäkirjalla 20.5.2022 saavutettu neuvottelutulos Metsähallituksen ja 
Metsäalan Asiantuntijat METO ry:n välisen PALTA ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 
ry:n, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n ja Ammattiliitto Pro:n välisen EPA-sektorin sopimusta 
tarkentavan työ- ja virkaehtosopimuksen uusimisesta. 

1. Sopimuskausi

Uusittu työehtosopimus tulee voimaan 20.5.2022, ja on voimassa 29.2.2024 asti siten kuin Paltan 
erityisalojen työehtosopimus (EPA-TES). Jos EPA-TES irtisanotaan päätymään jo 31.1.2023, 
päättyy myös tämän työehtosopimuksen sopimuskausi silloin. 

Uudistetun työehtosopimuksen voimaantuloon asti noudatetaan 28.2.2022 päättyneen 
työehtosopimuksen määräyksiä. 

2. Palkantarkistukset vuosina 2022 ja 2023

Vuoden 2022 palkantarkistuksista sovittiin 26.4.2022 paikallisesti EPA-TES:n mahdollistamana. 

Vuoden 2023 palkantarkistukset määräytyvät EPA-TES:n sopimusosapuolten neuvotteleman 
ratkaisun mukaan. 

3. Luottamusmiespalkkiot ja työsuojeluvaltuutetuille maksettavat vähimmäispalkkiot
1.6.2022 alkaen

Pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet 

Edustettavien työntekijöiden 
lukumäärä 

Luottamusmiehen palkkio 
kuukaudessa 

Pääluottamusmiehen palkkio 
kuukaudessa 

3 – 30 95 euroa 148 euroa 
31 – 100 110 euroa 159 euroa 

101 – 200 169 euroa 239 euroa 
201 – 400 - 269 euroa 

  401 – - 314 euroa 
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Työsuojeluvaltuutetut 
 
Edustettavien työntekijöiden lukumäärä Työsuojeluvaltuutetun palkkio kuukaudessa 
                                    – 30 71 euroa 

31 – 100 84 euroa 
101 – 200 128 euroa 
201 – 400 143 euroa 

                             401 – 165 euroa 
 
 
4. Tekstimuutokset 
 
Korjataan 7 §:ssä (Helatorstain vaikutus työaikaan) oleva työaikamerkintä jo viime 
neuvottelukierroksella sovitun mukaiseksi (korjaus alleviivattu tässä): 
 
”Helatorstai lyhentää kyseisen viikon tai työjakson työaikaa säännöllistä vuorokautista työaikaa 
vastaavasti (jaksotyössä 7 tuntia 39 minuuttia).” 
 
Muutetaan 10 § (Palkkaus) kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti: 
 
”Tämän sopimuksen allekirjoittajina olevat henkilöstöä edustavat työehtosopimusosapuolet 
valtuuttavat Metsähallituksen pääluottamusmiehet neuvottelemaan ja sopimaan paikallisesti 
Metsähallituksessa noudatettavasta yrityskohtaisesta palkkausjärjestelmästä. Kun toimihenkilöitten 
palkkojen sijoittelu Palkkavaaka-järjestelmään on riittävästi edennyt, pyritään paikalliseen 
sopimukseen palkkausjärjestelmästä. Työnantaja kutsuu neuvotteluosapuolet koolle 1.6.2022 
mennessä. Myös TES-osapuolia informoidaan tilanteesta. 
 
Uusi palkkausjärjestelmä tulee voimaan vuoden 2022 aikana. 
 
Paikallinen palkkausjärjestelmäsopimus on voimassaollessaan osa tätä työehtosopimusta.   
Ellei paikallista sopimusta palkkausjärjestelmästä ole, Metsähallituksessa noudatetaan 
sopimuspalkkoja.” 
 
Korjataan 16 § (Korvaus tehtävän hoitamisesta oman toimen ohella) 2 momentti kuulumaan siten 
kuin edellisellä neuvottelukierroksella sovittiin (korjaukset alleviivattu tässä): 
 
”Korvausta ei makseta vuosiloma- tai sairausloma-ajan sijaisuuksista, ellei ole kysymys 
yhdenjaksoisten lomansijaisuuksien yli neljä viikkoa kestävästä hoitamisesta. Sijaisuuskorvausta 
voidaan maksaa myös 10-20 lomapäivää kestävistä vuosilomasijaisuuksista, mikäli sijaisuuden 
hoitamisesta aiheutuu työntekijälle osapuolten näkemyksen mukaan huomattava työajan ja 
työmäärän lisäys.” 
 
Lisätään 19 §:ään (Sopimuskauden työryhmät) (alleviivattu tässä): 
”Sopimusosapuolet kokoontuvat sopimuskaudella tarkastelemaan uuden Palkkavaaka- 
palkkausjärjestelmän toimivuutta sekä muita työelämän kehittämishankkeita ja niiden etenemistä. 
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Perustetaan sopimuskauden aikainen Metsähallituksen sisäinen työryhmä, joka tarkastelee työ- ja 
virkamatkustamista yleensä sekä sitä, että matkustaminen on työn tekemisen kannalta järkevää ja 
ympäristöä huomioivaa sekä kustannustehokasta. Työryhmässä on jäseninä työnantajan edustus ja 
pääluottamusmiehet tai heidän sijastaan nimetyt henkilöt. Ryhmä nimetään touko-kesäkuun aikana 
vuonna 2022. 

Sopimuskauden aikana arvioidaan edellytyksiä yhdistää Metsähallitus/PALTA ry:n ja JHL ry:n sekä 
PRO ry:n sopimus muihin toimihenkilöitten talokohtaisiin sopimuksiin (EPA-sopimusliityntä).” 

Etäyhteyksin 20. toukokuuta 2022 

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY 

Tuomas Aarto Minna Ääri 

METSÄALAN ASIANTUNTIJAT METO RY 

Stefan Borgman Ilpo Puputti 
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https://sign.visma.net/fi/document-check/8c4d2e12-eb61-45f4-a440-d2299f62aac3

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


		2022-08-09T05:48:28+0000
	Visma Solutions Oy 5e0fdd44c5a892fa186e0b144f96b0cadeb3d0b1


		2022-08-09T06:18:53+0000
	Visma Solutions Oy 3df176a43558bc651bde77a7bbdab2f64ae9cf6b




