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Energia-alan toimihenkilöiden työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät 
 
Energia-alan toimihenkilöiden työehtosopimus päättyy 28.2.2023 mikäli vuoden 2023 palkankorotuksista ei 
löydy yhteisymmärrystä. Energiateollisuus, Suomen Konepäällystöliitto ja Ammattiliitto Pro käynnistävät 
työehtosopimusneuvottelut maanantaina 23.12023. 
Energiateollisuus ry on ilmaissut haluavansa jatkossakin pitää yllä kestävät työmarkkinasuhteet 
ammattiliittojen kanssa ja sitoutunut neuvottelemaan koko toimialan kattavasta työehtosopimuksesta. 
Suomen Konepäällystöliitto ja Ammattiliitto Pro pitää tärkeänä, että toimivat työmarkkinarakenteet 
turvataan ja jäsenten ostovoima ja työsuhteen ehdot turvataan työehtosopimuksella. Liitot tavoittelevat 
yhdessä neuvottelutulosta ennen helmikuun loppua. 
Neuvottelutavoitteita on valmisteltu liittojen neuvottelukunnissa, ja tiedotamme neuvotteluiden kuluessa 
niiden etenemisestä. Liitot tavoittelevat ensisijaisesti neuvotteluista palkkaratkaisua, joka turvaa jäsenten 
ostovoiman. Neuvotteluissa olivat mukana myös SKL:n ja Pron kentän edustajat. Seuraava neuvottelu 
käydään Energiateollisuuden kanssa tammikuun lopussa.  Tiedotamme neuvotteluiden kuluessa niiden 
etenemisestä. Liiton sivuilla www.konepaallystoliitto.fi  ja Facebookissa tulemme myös tiedottamaan 
neuvotteluiden kulusta. 
Tämä tiedote jaetaan kaikille niille jäsenille, jotka työskentelevät tämän työehtosopimuksen piirissä ja jotka 
ovat toimittaneet liitoille ajan tasalla olevat sähköpostiosoitteensa. Muista ilmoittaa liitolle ajantasainen 
sähköpostiosoitteesi, jotta voimme toimittaa sinulle tarvittaessa ajantasaista tietoa neuvotteluista. 
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Kollektivavtalsförhandlingarna för energibranschens tjänstemän har startat 
 
Kollektivavtalet för energibranschens tjänstemän löper ut den 28 februari 2023 såvida överenskommelse om 
lönerna för år 2023 inte uppnås. Energibranschen, Finlands Maskinbefälsförbund och Fackförbundet Pro 
inledde kollektivavtalsförhandlingarna på måndagen den 23.01.2023. Energibranschens arbetsgivare har 
uttryckt en önskan att fortsätta att upprätthålla hållbara arbetsmarknadsrelationer med fackföreningar och 
har som mål att förhandla fram ett kollektivavtal som omfattar hela branschen. Finlands Maskin-
befälsförbund och Fackförbundet Pro anser att det är viktigt att fungerande arbetsmarknadsstrukturer säkras 
och att medlemmarnas köpkraft och anställningsvillkor tryggas genom kollektivavtal. Facken samarbetar för 
att nå ett förhandlingsresultat före slutet av februari. 
Förhandlingsmålen har utarbetats i fackförbundens rådgivande nämnder och vi kommer att informera er om 
deras framsteg under förhandlingarna. Fackförbunden söker i första hand en förhandlingslönelösning som 
säkrar medlemmarnas köpkraft. I förhandlingarna deltar även representanter från förbundets 
förhandlingsgrupp. Avtalsparterna fortsätter förhandlingarna vid slutet av januari. Vi kommer även att 
informera om förhandlingarna på förbundets hemsida och på vår Facebook sida.  
För att säkerställa att du får uppdaterad information om förhandlingarna till din e-post är det viktigt att 
komma ihåg att meddela oss såvida adressen har ändrats. 
Obs. Detta cirkulär skickas till alla de medlemmar som berörs av detta kollektivavtal och som skickat 
förbundet sina ikraftvarande kontaktuppgifter (elpost). 
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