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RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS 2015

PALKANKOROTUKSET 1.6.2015
Palkkoja korotetaan 1.6.2015 tai lähinnä sen jälkeen
alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 0,4 % 

Työnvaativuusluokan mukaiset tuntipalkat 
1.    9,52 €/h
2.    9,96 €/h  
3.  10,42 €/h 
4.  10,91 €/h
5.  11,42 €/h 
6.  11,95 €/h 
7.  12,49 €/h

Nuorten työntekijöiden tuntipalkat  
Alle 17-vuotiaat   8,03 €/h, 
alle 18-vuotiaat   8,41 €/h

Iltavuorolisä  1,32 €/h 
Yövuorolisä   2,28 €/h
Olosuhdelisä   0,68 €/h 
Kaivoslisä   2,08 €/h

Palvelusaikalisien määrät
Palveluksessa oloaika  lisän määrä
Yli 5 vuotta   0,27 €/h
Yli 10 vuotta   0,32 €/h
Yli 15 vuotta   0,38 €/h
Yli 20 vuotta    0,43 €/h
Yli 25 vuotta   0,49 €/h
Yli 30 vuotta   0,55 €/h 
Yli 35 vuotta   0,62 €/h

Palkanmaksu

Kun palkanmaksupäivä pääsiäisen, juhannuksen tai 
joulunpyhien vuoksi siirtyy pyhien jälkeiseen en-
simmäiseen arkipäivään, määritellään tilikatkopäivä 
normaalia aikaisemmaksi niin, että palkan normaali 
laskenta-aika huomioon ottaen tili on työntekijän nos-
tettavissa pyhiä edeltävänä arkipäivänä.

Työturvallisuus

Työnantaja hankkii optisesti hiotut häikäisyn estävät 
suojalasit niitä työssään tarvitseville, ellei häikäisyvaa-
raa muutoin voida torjua (esim. asentamalla työkonei-
siin häikäisysuojakalvot).

Sairausajan palkka
Osapuolet suosittelevat, että yrityksissä sovitaan paikallisesti 
menettelystä, jossa työnantaja tai tämän edustaja hyväksyy 
työntekijän ilmoituksen selvitykseksi työkyvyttömyydestä 
flunssatyyppisissä enintään kolme vuorokautta kestävissä 
sairauspoissaoloista. Osapuolet suosittelevat lisäksi, että tähän 
paikalliseen sopimukseen sisällytetään menettelytavat lapsen 
tilapäisestä hoidosta aiheutuvista poissaoloista.

Työajan lyhentäminen

Työntekijöille, joiden säännöllinen työaika on alle 40 ja vähin-
tään 24 tuntia viikossa ja jotka eivät lyhyemmän työaikansa 
vuoksi kuulu työajan lyhennysjärjestelmän piiriin, maksetaan 
1.9.2014 alkaen erillistä prosenttimääräistä palkanosaa, jonka 
suuruus on 5,85 % työssäolon ajalta maksetusta tai maksetta-
vaksi erääntyneestä palkasta yli- ja hätätyöstä maksettava kor-
vaus mukaan lukien. Prosenttikorvausta maksetaan erillisenä 
palkanosana, jota ei lasketa mukaan 15 §:n mukaiseen kes-
kituntiansioon eikä lomapalkkasopimuksen 2 §:n mukaiseen 
vuosilomakeskituntiansioon. 
Erillistä palkanosaa ei makseta keskeytymättömässä ja kes-
keytyvässä kolmivuorotyössä työskenteleville, joissa työajan 
lyhennys on huomioitu muulla tavalla, eikä enintään kolmeksi 
kuukaudeksi määräaikaiseen työsuhteeseen otetuille työnteki-
jöille, joilla ei ole oikeutta työajan lyhennykseen. Jos määräai-
kaista työsopimusta jatketaan, maksetaan erillistä palkanosaa 
työsuhteen alusta lukien. 
Mikäli alle 40 ja vähintään 24 tunnin säännöllistä työaikaa 
noudattava työntekijä tämän määräyksen voimassa ollessa 
siirtyy noudattamaan 40 tunnin säännöllistä työaikaa ja siirtyy 
samalla työajan lyhennysjärjestelmän piiriin ja saamaan työ-
ajan lyhennyskorvausta, erillisen tässä tarkoitetun palkanosan 
maksaminen päättyy. 

Rakennustuoteteollisuuden keskeytymättömän 
kolmivuorotyön työaika

Työajan lyhennyksestä aiheutuva ansion vähentyminen 
korvataan siten, että työntekijä ansaitsee jokaiselta asiano-
maisessa työaikamuodossa työskentelemältään säännöllisen 
työajan tunnilta senttimääräisen lisän, jonka suuruus on 16,8 % 
työntekijän työehtosopimuksen mukaisesta keskituntiansiosta. 
Tämä koskee myös työnantajan korvattavaa matkustamis- ja 
koulutusaikaa säännöllisen työajan osalta ja sitä aikaa, jolta 
työnantaja maksaa sairausajan palkkaa. 

Mainittua lisää ei oteta huomioon laskettaessa työehtosopi-
muksen mukaista keskituntiansiota. 
Ellei paikallisesti muuta sovita, lisä maksetaan normaalin 
palkanmaksun yhteydessä.


