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Meijerialan Ammattilaisten  
uusi työehtosopimus
Palkantarkistukset
Vuosi 2020
Yleiskorotus 1.5.2020
Palkkoja korotetaan 1.5.2020 tai lähinnä sen 
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lu-
kien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,3 %.  
Pisteen hintaa korotetaan 1,3 %.

Vuosi 2021 
Yleiskorotus 1.5.2021 
Palkkoja korotetaan 1.5.2021 tai lähinnä sen 
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lu-
kien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,4 %.  
Pisteen hintaa korotetaan 1,4 %. 

Paikallinen erä 1.5.2021 
Mikäli luottamusmiehen kanssa paikallisesti 
sovitaan, käytetään 1.5.2021 tai lähinnä sen 
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 
lukien toimihenkilöiden palkkojen korotta-
miseen yritys- tai toimipaikkakohtaisena pai-
kallisena eränä 0,6 % laskettuna tämän työ-
ehtosopimuksen piiriin kuuluvien toimihen-
kilöiden helmikuun 2021 palkkasummasta 
(pois lukien satunnaiset erät kuten lomara-
hat tai voitto-/tulospalkkiot). Palkkasum-
massa huomioidaan kuukausipalkat luon-
toisetuineen. 

Luottamusmiehellä on oikeus saada koh-
tuullisessa ajassa selvitys paikallisen erän 
kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä il-
mi toimihenkilöiden lukumäärä, kuinka mo-
ni on saanut korotuksen, keskimääräisen ko-
rotuksen suuruus sekä toimihenkilöiden pal-
kankorotusten kokonaismäärä.

Mikäli paikallisen erän käyttämisestä ei 
päästä sopimukseen, jaetaan erä 0,6 % yleis-
korotuksena, jolloin pisteen hintaa korotetaan 
myös 0,6 %:lla. Tällöin palkkoja korotetaan 
siis yleiskorotuksella ja pisteen hinnan koro-
tuksella, jonka suuruus on 2,0 % (1,4 + 0,6 %). 

Sopimuspalkkaisten toimihenkilöiden 
palkantarkistukset
Sopimuspalkkaisten toimihenkilöiden kuu-

kausipalkkoja korotetaan vähintään yleisko-
rotusta vastaavalla määrällä. Palkantarkistuk-
sissa otetaan huomioon toimipaikan muiden 
tuotannon toimihenkilöiden palkankorotus-
ten taso.

Meijeriharjoittelijat 
Meijeriharjoittelijoiden palkkoja tarkistetaan 
vakiintuneen käytännön mukaan. 

Meijeriharjoittelijoiden palkat 
1.5.2020 alkaen
 
Meijeristi/toinen aste 
Perusharjoittelu 1523 e - 1891 e 
Täydennysharjoittelu 1643 e - 1988 e 
 
Meijeri-insinööri/AMK  
1. vsk 1523 e -1891 e 
2. vsk 1643 e - 1988 e 
3. vsk 1840 e - 2222 e 

 

Tekstimuutokset
TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOVELTAMISALAAN 
lisätään selventävä soveltamisohje. Lähtö-
kohtaisesti sovellettava työehtosopimus rat-
keaa työnantajan päätoimialan mukaan. Kir-
jaus ei muuta soveltamisalaa vaan pyrkii sel-
keyttämään sitä.

Uusi työaikalaki tuli voimaan 1.1.2020. 
Työehtosopimukseen onkin tehty monia työ-
aikaa koskevia uudistuksia.

SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA oli vanhassa työeh-
tosopimuksessa jaksotyössä enintään 80 tun-
tia kahdessa viikossa. Jatkossa työaika voi ol-
la myös enintään 120 tuntia kolmessa viikos-
sa. Lisäksi luottamusmiehen kanssa neuvotel-
len työaika voidaan jaksottaa kuuden viikon 
ajalle siten, että se kolmen toisiaan seuraavan 
kahden viikon jaksona tai kahtena toisiaan 
seuraavan kolmen viikon jaksona enintään 
240 tuntia. Perusteena tulee olla työn tarkoi-

tuksenmukainen järjestäminen tai työnteki-
jöille epätarkoituksenmukaisten työvuorojen 
välttäminen. Missään kahden viikon jaksos-
sa säännöllinen työaika ei saa olla yli 88 tun-
tia eikä kolmessa viikossa yli 128 tuntia. (ku-
vat 1 ja 2)

TYÖAJAN ENIMMÄISMÄÄRÄN TASOITTU-
MISJAKSO voi työaikalain perusteella olla 
keskimäärin enintään 48 tuntia neljän kuu-
kauden jaksolla. MVL:n työehtosopimukses-
sa on sovittu, että tasoittumisjakso voi olla 
enintään kuusi kuukautta. Teknisistä ja työn 
järjestämistä koskevista syistä tasoittumisjak-
so voi olla jopa 12 kuukautta. Työnantaja lin-
jaa tasoittumisjakson pituuden, mutta luotta-
musmiehelle on annettava tieto tasoittumis-
jakson pituudesta ja muutoksen perusteesta.

TYÖAIKAKORVAUKSEN VAIHTAMINEN VA-
PAAKSI vapautuu merkittävästi. Jatkossa 
kaikki työehtosopimuksen mukaiset työ-
aikakorvaukset on mahdollista toimihenki-
lön kanssa sopimalla vaihtaa vapaaksi. Aikai-
semman pitkän työpäivän korvauksen, va-
paapäiväkorvauksen ja ylityökorvauksen li-
säksi mm. lisätyön perusosan, sunnuntaityö-
korvauksen, suurjuhlapyhäkorvauksen, aa-
mutyölisän, vuorotyölisän  sekä ilta-, yötyö- 
ja lauantailisän voi vaihtaa vapaaksi.

TYÖAIKAPANKISTA lisätään työehtosopimuk-
seen täysin uusi kohta. Pankkiin voidaan ker-
ryttää työaikaa ja ansaittuja vapaita ja siitä 
on sovittava paikallisesti luottamusmiehen 
kanssa tai jos luottamusmiestä ei ole, asian-
omaisten toimihenkilöiden kesken. Työaika-
pankin käyttöönotosta on ilmoitettava liitoil-
le.
 
VARALLAOLO JA PUHELINOHJEET nykyaikais-
tuvat. Vanhasta kotivarallaolosta luovutaan, 
koska kiinteät lankapuhelimet ovat histori-
aa. Jos toimihenkilö on sopimuksen mukaan 
jatkossa velvollinen olemaan tavoitettavissa 
niin, että hänet voidaan tarvittaessa kutsua 
töihin, maksetaan varallaoloajalta 50 % kor-

Meijerialan Ammattilaiset MVL ry ja Elintarviketeollisuusliitto ETL ry ovat 
solmineet uuden työehtosopimuksen. Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden 
ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus on voimassa 1.2.2020-28.2.2022. 
Sopimuksessa on sovittu palkankorotuksista 1.5.2020 ja 1.5.2021. Sopimus korvaa 
31.1.2020 päättyneen sopimuksen ja ratkaisu vastaa kustannusvaikutukseltaan 
työmarkkinakierroksella muodostunutta linjaa.
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vaus, ellei toisin sovita. Puhelinohjeet siirret-
tiin varallaolon kanssa samaan kohtaan. Pu-
helin- tai muiden ohjeiden antamisvelvoite 
vapaa-ajalla tulee huomioida henkilön pal-
kassa tai siitä pitää sopia erillinen korva-
us. Korvaus on määriteltävä etukäteen. Va-
rallaolosta ja vapaa-ajalla annettavista oh-
jeista lisätään selventävät soveltamisohjeet, 
jotta asioista sovittaisiin epäselvyyksien vält-
tämiseksi aina etukäteen. 

TYÖNOPASTUSLISÄ on edelleen lähtökohtai-
sesti 10 % toimihenkilön henkilökohtaises-
ta kuukausipalkasta, mutta jatkossa lisästä 
voidaan sopia paikallisesti luottamusmiehen 
kanssa toisin.

SOPIMUSPALKKAISTEN asemaa selkeytettiin 
useammalla kirjauksella. Soveltamisala kir-
joitettiin uusiksi vastaamaan paremmin ny-
kytilannetta. Meipake-palkkausjärjestelmän 
ulkopuolelle voidaan jättää tehtävät, joissa 
käytetään merkittävissä määrin työnantaja-
valtaa (esimiesasema) sekä tällaisiin tehtä-
viin vastuutasoltaan rinnastuvat asiantunti-

jatehtävät, jotka edellyttävät laajaa asiantun-
temusta ja laajoja asiakokonaisuuksien hal-
lintaa. Luottamusmiehen kanssa voidaan so-
pia myös muista sopimuspalkkaisista tehtä-
vistä, minkä lisäksi luottamusmiehelle on jat-
kossa säännöllisesti (tai pyynnöstä) selvitet-
tävä, mitkä tehtävät ovat sopimuspalkkaisia.

Lisätäsmennyksiä sopimuspalkkaisille ovat: 
• vähimmäispalkkataso on Meipake-palkka, 

mutta jatkossa toimihenkilön pyynnöstä 
luottamusmies on mukana vähimmäis-
palkkatasoa määritettäessä;

• sopimuspalkkaisten ansiokehitykseen 
kiinnitetään huomiota työtehtäviin ta-
pahtuvien pätevyysvaatimusten kasva-
essa, minkä lisäksi liitot suosittelevat, et-
tä henkilökohtaista pätevyyttä suhteessa 
tehtävän vaativuuteen arvioidaan sään-
nöllisesti; 

• luottamusmiehellä on jatkossa oikeus saa-
da sopimuspalkkaisista toimihenkilöistä 
työehtosopimuksen 39 §:n mukaiset tilas-
totiedot. 

  

 
Luottamusmiesten ja 
työsuojeluvaltuutettujen 
korvaukset 1.5.2020 alkaen: 
 
Luottamusmies  
Toimihenkilöiden 
lukumäärä   euroa/kk 
5 -     9   80 
10 -   20   129 
21 -   50   163 
51 – 100  233 
101 – 200  275 
201 – 300  325 
301 – 380  364 
 
Työsuojeluvaltuutettu  
Toimihenkilöiden
lukumäärä   euroa/kk 
10 -   20   129 
21 -   50   163 
51 – 100  233 
101 – 200  275 
201 – 300  325 
301 – 380  364 
381 -   429 

 
Irtisanomissuojasopimus 
Vuodelta 1992 ollut irtisanomissuojasopi-
mus uudistettiin kokonaisuudessaan. Pää-
osin muutokset liittyivät kirjoitusasuun, 
minkä lisäksi sopimus päivitettiin nykylain-
säädäntöä vastaavaksi. Sopimukseen tehtiin 
kolme merkittävämpää sisällöllistä muutos-
ta:
• irtisanomisajasta on mahdollista sopia toi-

sin irtisanomishetkellä; aiemmin ajoista ei 
voinut sopia toisin lainkaan.

• lomautusilmoitusaika on jatkossa 14 vuo-
rokautta, jos työsuhde on kestänyt alle 
vuoden ja sen jälkeen yhden kuukauden.

• takaisinottoaika on jatkossa työsopimus-
lain mukainen ja on neljä kuukautta, jos 
työsuhde on jatkunut alle 12 vuotta ja tä-
män jälkeen kuusi kuukautta.

 
TYÖRYHMÄT: sovittiin kahdesta työryhmäs-
tä, joista toinen parantaa työehtosopimuksen 
luettavuutta ja selkeyttä. Toisen työryhmän 
tehtävänä on selvittää Meipake-palkkausjär-
jestelmän toimivuutta ja työn osana tarkas-
tella myös sopimuspalkkaisten toimihenki-
löiden palkkaukseen liittyviä kysymyksiä.
 
Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Markku Salomaa, 
puh. 040 752 4455
järjestöpäällikkö Ilona Snellman, 
puh. 0400 675468

Työaika 11 §

120 h

2 vkoa

3 vkoa

80 h
Vanhan työehtosopimuksen 
mukainen työaika. Näin voi 
edelleen sopia.

Uusi!

Työaika 11 §

112 h 128 h

3 vkoa + 3 vkoa

2 vkoa + 2 vkoa + 2 vkoa

88 h 72 h 80 h

8 h

8 h

= Max 240 h

= Max 240 h

Uusi!

Uusi!

Säännöllinen työaika. Kuvat 1 ja 2.




