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Palkantarkistukset 2020

• Sopimuskauden pituus: 16.3.-28.2.2022.

• Palkantarkistukset:

• Vuosi 2020

• Oman toimiston toimihenkilöt ja vuokratyöntekijät: 
Henkilökohtaisia   kk- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.6.2020 
tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 
lukien 1,3 %.

• Työehtosopimuksen taulukkopalkkoja korotetaan 1,3 %.

• Tuntitaulukkopalkat saadaan jakamalla uudet 
yleiskorotuksella korotetut kuukausipalkat luvulla 158.



Palkantarkistukset 2021
• Vuosi 2021

• Oman toimiston toimihenkilöt: 

• 1) Yleiskorotus: Henkilökohtaisia kk- ja tuntipalkkoja 
korotetaan 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta lukien 1,2 %.

• 2) Paikallinen erä: Yleiskorotuksen lisäksi jaetaan 0,8 % 
suuruinen paikallinen erä 1.5.2021 tai lähinnä sen 
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien, joka 
lasketaan maaliskuun 2021 palkkaerästä. 
Neuvottelutuloksen liitteenä tarkempi ohje.

• Vuokratyöntekijät: 

• Yleiskorotus: Henkilökohtaisia kk- ja tuntipalkkoja 
korotetaan 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta lukien 2,0 %. Yleiskorotuksen 
lisäksi EI jaeta paikallista erää. 

• Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2021 2,0 %. 

• Tuntitaulukkopalkat saadaan jakamalla uudet 
yleiskorotuksella korotetut kuukausipalkat luvulla 158.



Tekstimuutokset
• Työaikamääräykset

• Ns. Kiky-tunnit poistuvat työehtosopimuksesta. Säännöllinen 
työaika on siten jatkossa 7,5 h/pvässä ja 37,5 h/vkossa (12 §). 
Työaika muutetaan kaikkiin työehtosopimuksen kohtiin, jossa 
on mainittu joko säännöllinen päivittäinen tai viikoittainen 
työaika.  

• TES 17§: Viikkolevon katsotaan toteutuvan myös silloin, kun 
viikkolepo jakautuu kahden viikon puolelle, kunhan enin osa 
viikkolevosta sijoittautuu sen viikon puolelle, jonka 
viikkolevosta on kyse. 

• TES 19§: Lisätään uusi 9. kohta: Työaikalain 18 §:n mukaisena 
työajan enimmäismäärän tasoittumisjaksona voidaan käyttää 
12 kuukautta.



Tekstimuutokset
• Yhteistoimintaneuvottelujen neuvotteluajan laskenta

• Työehtosopimukseen lisätään uusi määräys yt-neuvottelun 
laskenta-ajasta. Uutta määräystä voidaan soveltaa vain HPL:n
jäsenyritysten työntekijöihin (normaalisitovuus)

• Työvoiman vähentämistä (tai lomauttamista/osa-aikaistamista) 
koskevien yt-neuvottelujen neuvotteluesityksen antamisaika 
(5 pv) voidaan jatkossa sisällyttää neuvotteluaikaan (2 tai 6 
viikkoa) mukaan. Näin yt-neuvotteluun kuluva aika lyhentyy 5 
päivällä. 

• Vuosiloma

• Huom! Tämä muutos tulee voimaan vasta 2.5.2021 alkavasta 
lomakaudesta lukien: 

• Lisätään 35 §:än 1 kohtaan: Vuosilomapalkka maksetaan 
yrityksen säännönmukaisina palkanmaksupäivinä, ellei 
paikallisesti ole sovittu toisin. 



Henkilöstön edustajat
• Luottamusmiessopimuksen 4 §:n 7 kohtaa muutetaan siten, että 

pääluottamusmiehen vaaleihin sisältyvä ehdokassuoja 
laajennetaan koskemaan myös luottamusmiesehdokkaita.

• Luottamusmiehelle maksettavaa korvausta korotetaan 1.6.2020 
tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 
3,3 %.  



Kiitos.


