
VATTENISOLERINGSBRANSCHEN 2015 (vedeneristysala) 

LÖNEFÖRHÖJNINGAR 1.6.2015 

Lönerna höjs från och med början av den lönebetalningsperiod som följer närmast efter 1.6.2015. 

Generell lönehöjning 0,4 % 

Ackordslönerna stiger med 0,4 % 

För oavslutade ackord betalas 0,07 €/h. 

LÖNEGRUPPER 

Lönegrupp 1  9,82 €/h 

* Praktikanter, studerande 

* Restid under eller utanför arbetstid, väderhinder och väntetid oberoende av arbetstagarens 

lönegrupp 

Lönegrupp 2 12,39 €/h 

* Arbetstagare inom vattenisoleringsbranschen med under två års erfarenhet. 

* Andra arbetstagare inom branschen utöver arbetstagare inom vattenisoleringsbranschen med under 

fem års erfarenhet. 

* Torkning, efterbevakning av eldarbeten, lagerarbete, mätning och lyft för arbetstagare som hör till 

lönegrupperna 2–4.   

* Restid under arbetstid. 

Lönegrupp 3  14,46 €/h 

* Arbetstagare inom vattenisoleringsbranschen med 2–10 års erfarenhet. 

* Andra arbetstagare inom branschen utöver arbetstagare inom vattenisoleringsbranschen med minst 

fem års erfarenhet. 

* Restid för arbetsresa som berättigar till traktamente. 

Lönegrupp 4  16,29 €/h 

* Arbetstagare inom vattenisoleringsbranschen med över tio år inom branschen och arbetstagare inom 

vattenisoleringsbranschen med lämplig yrkesexamen med över fem år inom branschen. 

Helgdagsersättningar 

Dagar som ersätts är nyårsdagen, trettondagen, långfredag, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, 

första maj, midsommarafton, julafton och juldagen. 

Förutsättningen för ersättning är 6 veckors anställning. 

Ersättning enligt lönegrupp 2. 

 



Lön under sjukfrånvaro 

Lönen för sjuktid räknas utgående från arbetstagarens genomsnittliga timlön med regelbunden 

arbetstid under de tolv (12) föregående lönebetalningsperioderna. 

Årligen fastställda kostnadsersättningar 

Dagtraktamente 40 € 

Inkvarterings- och övernattningspenning 

Ersättning för inkvartering 48 €/dygn och övernattningspenning 12 €/dygn. 

Ersättning för resekostnader 

• personbil 44 cent/km 

Dagliga arbetsresor med allmänna transportmedel. 

Måltidsersättning 10 € 

Till arbetstagare som inte arbetar på den ordinarie arbetsplatsen betalas dagligen en skattefri 

måltidsersättning i enlighet med skatteförvaltningens beslut. Förutsättningen för utbetalning av 

måltidsersättning är att något traktamente inte utbetalas för arbetsresan och att arbetsgivaren inte har 

kunnat arrangera arbetsplatsbespisning för arbetstagaren. 

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. 

 

 

              www.rakennusliitto.fi/se/ 


