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LÖNEFÖRHÖJNINGAR 1.3.2016  
Lönerna höjs den 1 mars 2016 eller från och med början av närmast infallande lönebetalningsperiod.  
Generell lönehöjning 10 cent, minst 0,43 %  
TIDLÖNER  
I  10,77 €  
II  11,69 €  
III  12,59 €  
IV  13,59 €  
V  14,67 € *)  
VI  15,91 € **) 

*) Yrkesskicklighet på yrkesexamensnivå  
**) Yrkesskicklighet på specialyrkesexamensnivå  
Helgdagsersättningar  
De dagar som ersätts är nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, första maj, midsommarafton, 
självständighetsdagen *), julafton och juldagen.  
Förutsättningen för ersättning är sex veckors anställning.  
*) För självständighetsdagen betalas lön enligt lagen om självständighetsdagens firande såsom allmän högtids- och fridag.  
Betalning av separat tillägg för veckoslut då arbetskommenderingen fortsätter  
Arbetsgivaren betalar ett separat tillägg till arbetstagare, vars arbetsplats ligger över 200 km från bostaden i arbetstagarens hemkommun.  
Från och med 1 januari 2016 uppgår tillägget till 40 euro.  
Tillägget betalas vartannat veckoslut räknat från det arbetskommenderingen började. Tillägget betalas inte, om arbetsgivaren betalar 

resekostnaderna. 

Dagtraktamente  40 €   Övernattningspenning  12 €  
Måltidsersättning  10 €  
Kilometerersättning  43 cent   Tillägg för extra person  3 cent  

 
Kollektivavtalsenliga ersättningar för dagliga resekostnader:  
• över 5 km   3,11 €  
• över 10 km   4,22 €  
• över 20 km   8,43 €  
• över 30 km   11,23 €  
• över 40 km   12,63 €  
• över 50 km   16,85 €  
• över 70 km   20,53 €  
• över 90 km   23,85 €  
• över 120 km  28,07 € 

 
UPPGIFTSBASERAT TILLÄGG TILL FÖRARE AV FORDONSLYFTKRAN  
Till förare av fordonslyftkran betalas ett uppgiftsbaserat tillägg alltid för effektiv arbetstid för maskinen på minst:  
Lyftkapacitet uppgiftsbaserat tillägg  
30 ton eller under   1,24 €  
över 30 ton, men under 70 ton  1,57 €  
70 ton, men under 140 ton   1,72 €  
140 ton, men under 200 ton   1,95 €  
200 ton och över   2,26 €  
Till förare av lyftkorgs- och mobilkranar betalas ett uppgiftsbaserat tillägg alltid för effektiv arbetstid för maskinen på minst:  
Lyfthöjd Uppgiftsbaserat tillägg  
20 m eller under   1,24 €  
över 20 m, men under 60 m   1,57 €  
60 m och över   1,73 € 

Kollektivavtal för förvaltning av områdesentreprenadens arbetstidsbestämmelser  
För på lördagar utfört arbete, som inte är skift-, övertids- eller nödarbete, utbetalas ett lördagstillägg om 3,41 euro per timme, bortsett från 
påskaftonen, om arbetstagaren har rätt till tillägg för påskaftonen i enlighet med kollektivavtalet 11.3 §. Ersättning för beredskap 22,85 
euro/beredskapsdygn.  
Kontinuerligt tvåskiftsarbete  
Utjämningstillägg för arbetstiden 4,9 %.  
Lönegrupper  
En arbetstagare som avlagt examen för förare av fordonslyftkran hör alltid minst till lönegrupp tre.  
Faktorer som höjer det uppgiftsbaserade tillägget  
Arbetstagarens gällande uppgiftsbaserade tillägg bör höjas, om någon av de svårighetsfaktorer som nämns i 15 § i lönesystemet uppfylls. De 
förhöjda tilläggen gäller under den tid arbetstagaren utför arbete som uppfyller de nämnda kraven.  
 
För mer information om arbets- och anställningsvillkor, ring servicenumret tfn 020 690 232.  
Vi har öppet mån–tors kl. 8.30–16.00 och fre kl. 8.30–15.30. 


