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TALONRAKENNUSALA 2015
PALKANKOROTUKSET 1.6.2015
Palkkoja korotetaan 1.6.2015 jälkeen lähinnä alkavan 
palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus on 0.4 % joka maksetaan kaikille työnte-
kijöille. Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 
0,4 % urakan jäljellä olevassa osassa. 

Aikapalkat
Palkkaryhmä 
I   Aloitteleva työntekijä      9,83 €/h 
II  Vähän kokemusta omaava työntekijä  11,18 €/h 
III Aloitteleva ammattilainen   12,34 €/h 
IV Ammattilainen    13,68 €/h 
V Kokenut ammattilainen    14,96 €/h 
VI Erittäin kokenut ammattilainen   16,07 €/h 
Jokaiselle työntekijälle on palkkaryhmään perustuvan 
tuntipalkan lisäksi aina maksettava henkilökohtaista 
palkanosaa.

Erillinen palkanosa
Työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksena ja työ-
ajanlyhennysrahana erillistä palkanosaa 7,7 % jokaisen 
palkanmaksun yhteydessä.
Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä 
työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkka-
laskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän 
aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan. 
Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.
Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäi-
syyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäi-
vänä. Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi 
palkka tai sairausajalta sairausajan palkka.

Lomarahan suuruus on 18,5 % laskettuna työssä-
oloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen 
kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja 
ennen talviloman alkua 4,5 %. Lomarahaa kertyy myös 
sairaus- ja tapaturma-ajalta maksetusta palkasta.

Sairausajan palkka on enintään 16,07 €/h sairausva-
kuutuksen karenssiajalta (9 arkipäivää) ja mahdolliselta 
loppuosalta 20,11 €/h. 

Suojavaatetus ja suojavälineet
Uuden tes-määräyksen mukaisesti työnantaja hankkii 
optisesti hiotut, häikäisyn estävät suojalasit ja huomio-
väriset turvavaljaisiin integroituvat työkaluliivit niitä 
työssään tarvitseville.

Sairauspoissaolo työntekijän omalla ilmoituksella
Yrityksissä, joissa on työterveyshuolto, noudatetaan työkyvyttömyy-
den ilmoittamisessa sovittuja menettelyjä. Mikäli työnantaja ei ole 
järjestänyt työterveyshuoltolain edellyttämää vähimmäistasoista 
työterveyshuoltoa, selvitykseksi lyhytaikaisista, enintään kolme 
vuorokautta kestävistä sairauspoissaoloista riittää työnantajalle tai 
tämän edustajalle tehty oma ilmoitus. Ilmoituksen saatuaan työnan-
taja voi osoittaa työntekijän menemään lääkärin vastaanotolle. Tästä 
aiheutuvat kustannukset maksaa työnantaja. Määräystä sovelletaan 
myös alle 10- vuotiaan lapsen sairastumista koskeviin määräyksiin.

Vuorotyölisät: 
iltavuorolisä 1,12 €/h ja yövuorolisä 2,10 €/h. 

Päiväraha   40 €
Majoituskorvaus  57 €/vrk  
Yöpymisraha   12 €/vrk

Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus
Työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset ovat 
• yli 5 km       1,87 €
• yli 10 km     3,02 €
• yli 20 km     5,44 €
• yli 30 km     7,92 €
• yli 40 km     9,75 €
• yli 50 km   11,82 €

Asunnon ja työmaan välinen etäisyys mitataan yleisen liikenteen 
käytössä olevaa lyhyintä reittiä myöten.

Verohallinnon päätöksen mukaisia verovapaita 
kilometrikorvauksia
Matkakustannusten korvaus
• henkilöauto  44 snt/km 
• perävaunu   7 snt/km 
• asuntovaunu  11 snt/km 

Työkalukorvaukset
Korvauksena omien perustyökalujen käyttämisestä maksetaan:
Kirvesmiehelle           1,68 € pv.
Muille työntekijöille  1,01 € pv.
Laatoittajat, muurarit, rapparit, raudoittajat, tasoitemiehet,
sementtimiehet ym. sopimuksen mukaan.
Työnantaja hankkii työssä tarvittavat työkalut. Mikäli työntekijän 
kanssa sovitaan, että hän käyttää omia erikoistyökaluja, sovitaan 
myös niiden käyttöajan korvaamisesta (katso tes).

Henkilötunniste
Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä tulee olla 
näkyvästi esillä kuvallinen henkilötunniste. Henkilötunnisteessa on 
oltava myös veronumero.

• yli     60 km      15,53 €
• yli     70 km 17,59 €
• yli     80 km 19,98 €
• yli     90 km  22,75 €
• yli  100  km 25,50 €

• koneet ja laitteet        3 snt/km
• henkilöiden kuljetus 3 snt/km/hlö

Lisätietoja työehtoasioiden palvelunumerosta, puh.  020 690 232 
Palvelemme ma-to klo 8.30 – 16.00 ja pe klo 8.30 – 15.30


