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Sovittiin, että liittojen välillä 31.1.2020 asti voimassa oleva toimihenkilöitä koskeva
työehtosopimus uudistetaan seuraavin lisäyksin:
1. Sopimuskausi
Sopimuskausi on 1.2.2020–28.2.2022.
2. Palkankorotukset
2.1 Palkkojen korottaminen 1.6.2020
Yleiskorotus
Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1,3 %:n suuruisella yleiskorotuksella.
Provisiopalkkaisten osalta palkankorotukset toteutetaan siten, että provisiopalkka
kokonaisuudessaan nousee samalla työmäärällä keskimäärin yleiskorotuksen verran.
Vähimmäispalkat
Vähimmäispalkkoja korotetaan 1,3 %:lla.
Lisät
Ilta- ja yötyölisää korotetaan 1,3 %:lla.
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2.2 Palkkojen korottaminen 1.5.2021
Yleiskorotus
Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1,2 %:n suuruisella yleiskorotuksella.
Provisiopalkkaisten osalta palkankorotukset toteutetaan siten, että provisiopalkka
kokonaisuudessaan nousee samalla työmäärällä keskimäärin yleiskorotuksen verran.
Yrityskohtainen erä
Erän suuruus on 0,8 % ja se lasketaan toimihenkilöiden yleiskorotuksella
korottamattomien helmikuussa 2021 maksettujen henkilökohtaisten palkkojen summasta.
Henkilökohtaiset palkat eivät sisällä olosuhteista tai työajoista johtuvia lisiä.
Luottamusmiehelle tai jos luottamusmiestä ei ole, henkilökunnalle selvitetään erän
määräytymisperusteet ja suuruus.
Erän käytöstä ja jakoperusteista neuvotellaan ja pyritään sopimaan paikallisesti.
Mikäli erän käytöstä ei sovita 15.4.2021 mennessä, 0,4 % jaetaan yleiskorotuksena ja
työnantaja päättää 0,4 %:n jakamisesta. Työnantajan tulee tällöin selvittää
luottamusmiehelle tai henkilökunnalle, kuinka erä on käytetty sekä palkankorotusten
kohdistumisen perusteet.
Vähimmäispalkat
Vähimmäispalkkoja korotetaan 1,6 %:lla.
Lisät
Ilta- ja yötyölisää korotetaan 2,0 %:lla.
3. Uudesta työaikalaista johtuvat tekstimuutokset
Työaikamääräyksiä koskeva 3 luku uudistetaan liitteen 1 mukaisesti.
4. Työsuojelusopimus, lisäkorvaus (3 §)
Korotetaan työsuojeluvaltuutetulle suoritettavia lisäkorvausta 1.6.2020 lukien 3,3 %.
5. Tutustu työelämään ja tienaa
Uudistetaan sopimus kesäkausille 2020-2021 sillä muutoksella, että jatkossa voidaan
sopia kahdesta jaksosta. Korvaus vuonna 2020 on 360 euroa ja vuonna 2021 370 euroa.
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6. Toimihenkilöiden TOVA-palkkausjärjestelmän kehittäminen
Perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on tarkastella TOVA-palkkausjärjestelmän
nykytilaa ja selvittää mahdollisia kehittämistarpeita. Työryhmän muodostavat
Medialiiton, Ammattiliitto Pron sekä Teollisuusliitto/Grafinetin nimeämät edustajat.
Työryhmän toimeksiannon määräaika on 30.4.2021.
7. Muut korjaukset
Stilisoidaan joulurahaa koskevan TES 4.13 kohta poistamalla 1 a kohta (koskee
siirtymäkauden oikeutta päättää joulurahan piiriin siirtymisestä).
Korjataan työaikalakiviittausten numerot.
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