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Rakennus-, maalaus- ja 
lattianpäällystysala
Työajan	lyhennyksestä	ja	arkipyhistä	maksetaan	
kaikille	 työntekijöille	erillistä	7,7	prosentin	pal-	
kan		osaa	jokaisen	säännöllisen	palkanmaksun	yh-
teydessä.	

Palkanosa	maksetaan	myös	lyhennettyä	työ-
päivää	tekeville,	sitä	ei	voi	sisällyttää	työntekijän	
aika-,	urakka-	tai	palkkiopalkkaan.	Palkanosa	on	
aina	eriteltävä	palkkalaskelmassa.	Mikäli	työnte-
kijä	on	töissä	arkipyhänä,	maksetaan	hänelle	palk-
ka	kuten	sunnuntaityöstä.

Itsenäisyyspäivän	palkan	maksua	koskee	laki	
itsenäisyyspäivän	viettämisestä	yleisenä	juhla-	ja	
vapaapäivänä.	Tänä	vuonna	6.	joulukuuta	ajoittui	
sunnuntaiksi.

Talotekniikka-ala 
Talotekniikka-alalla	 korvattavia	 arkipyhiä	 ovat	
jouluaatto,	ensimmäinen	ja	toinen	joulupäivä,	uu-
denvuoden	päivä,	loppiainen,	pitkäperjantai,	toi-
nen	pääsiäispäivä,	vapunpäivä,	helatorstai	 ja	 ju-
hannusaatto.

Korvausperusteena	 käytetään	 työehtosopi-
muksen	tarkoittamaa	keskituntiansiota.	Korvaus	
maksetaan,	mikäli	edellä	mainitut	päivät	osuvat	
työpäiville.	Vapaapäiville	osuvilta	arkipyhiltä	ei	
korvausta	makseta.

Korvausta	ei	kuitenkaan	makseta	seuraavissa	
tilanteissa:	
•	 Työsuhde	on	kestänyt	alle	6	viikkoa	ennen	
arki	pyhää.

•	 Työntekijä	on	luvatta	poissa	arkipyhää	edeltä-
vänä	tai	lähinnä	seuraavana	työpäivänä.

•	 Arkipyhä	sijoittuu	lauantaille	tai	sunnuntaille.
•	 Arkipyhä	sijoittuu	vanhempain-,	perhe	tai	kun-
toutusvapaan	sisään.

•	 Arkipyhä	sijoittuu	lomautusta	seuranneen	kah-
den	ensimmäisen	viikon	ulkopuolelle.	

Itsenäisyyspäivä
Itsenäisyyspäivä	sattuu	tänä	vuonna	sunnuntaille.	
Talotekniikka-alan	 työehtosopimuksen	mukaan	
itsenäisyyspäivältä	maksetaan	palkka,	mikäli	se	
sattuu	työpäivälle.	Näin	ollen	tänä	vuonna	itsenäi-
syyspäivältä	 ei	 saa	 palkkaa,	 ellei	 sunnuntai	
6.12.2015	olisi	ollut	työpäivä.

Maa- ja vesirakennusala 
Maa-	ja	vesirakennusalalla	vuodenvaihteen	arki-
pyhät	korvataan,	mikäli	ne	olisivat	olleet	työpäi-
viä.

Jouluaatto,	ensimmäinen	 joulupäivä,	uuden-
vuodenpäivä	ja	loppiainen	maksetaan,	mikäli	työ-
suhde	on	kestänyt	vähintään	kuusi	viikkoa.	Palk-
ka	on	 ensimmäisessä,	 toisessa,	 kolmannessa	 ja	
neljännessä	 palkkaryhmän	 mukainen	 palkka.	
Muissa	 palkkaryhmissä	 maksetaan	 neljännen	
palkkaryhmän	palkka.	

Asfaltti 
Arkipyhäkorvauksen	piirissä	ovat	uudenvuoden-
päivä,	loppiainen,	pitkäperjantai,	toinen	pääsiäis-
päivä,	 vapunpäivä,	 helatorstai,	 juhannusaatto,	

jouluaatto,	ensimmäinen	joulupäivä	sekä	tapanin-
päivä.	

Arkipyhäkorvaus	on	aikapalkan	taulukkopal-
kan	mukainen	tuntipalkka	ilman	henkilökohtaista	
palkanosaa	ja	ilman	ammattitutkinto-	ja	erikois-
ammattitutkintolisää,	 työntekijän	 työtuntijärjes-
telmän	mukaisilta	säännöllisiltä	työtunneilta.	

Arkipyhäkorvauksen	 ehtona	 on	 työsuhteen	
jatkuminen	yhtäjaksoisesti	vähintään	kuusi	viik-
koa	ennen	kyseistä	arkipyhää.	

Itsenäisyyspäivältä	maksetaan	palkka	lain	mu-
kaisesti.	Mikäli	 työntekijällä	ei	ole	oikeutta	sai-
rautensa	vuoksi	itsenäisyyspäivän	palkkaan,	mak-
setaan	hänelle	siltä	päivältä	palkkaa	sairausajan	
palkkamääräysten	mukaisesti

	

Vedeneristys 
Arkipyhäkorvauksen	piirissä	ovat	uudenvuoden-
päivä,	loppiainen,	pitkäperjantai,	toinen	pääsiäis-
päivä,	vapunpäivä,	helatorstai,	juhannusaatto,	jou-
luaatto	ja	ensimmäinen	joulupäivä.	

Arkipyhäkorvaus	maksetaan	palkkaryhmä	2:n	
mukaan.	

Arkipyhäkorvauksen	ehtona	on,	että	työsuhde	
on	jatkunut	yhtäjaksoisesti	vähintään	kuusi	viik-
koa	ennen	kyseistä	arkipyhää.	

Rakennustuote
Tänä	vuonna	itsenäisyyspäivä	6.12.2014	on	sun-
nuntai.

Laissa	itsenäisyyspäivän	viettämisestä	yleise-
nä	juhla-	ja	vapaapäivänä	säädetään,	että	itsenäi-
syyspäivän	sattuessa	arkipäiväksi	työt	on	keskey-
tettävä,	kuten	sunnuntaina.	Töiden	keskeyttämi-
sestä	huolimatta	työntekijälle	maksetaan	itsenäi-
syyspäivältä,	 jos	se	muuten	olisi	ollut	 työpäivä,	
täyttä	 työpäivää	vastaava	palkka.	Edellytyksenä	
on,	että	työntekijän	työsuhde	on	jatkunut	ennen	it-
senäisyyspäivää	kuusi	päivää	ja	jatkuu	edelleen	it-
senäisyyspäivänä.

Mikäli	 itsenäisyyspäivä	on	 työntekijän	 työ-
tuntijärjestelmän	mukainen	 työpäivä,	 työt	 tulee	
keskeyttää	ja	työntekijälle	tulee	maksaa	itsenäi-
syyspäivän	 palkkana	 täyttä	 työpäivää	 vastaava	
palkka.

Keskeytymättömässä	3-vuorotyössä	 työtä	ei	
kuitenkaan	keskeytetä	 ja	 työssä	oleville	makse-
taan	normaalin	palkan	 lisäksi	 sunnuntaityökor-
vaus.	 Rakennustuoteteollisuuden	 työehtosopi-
muksen	19	§:n	mukaisesti	maksetaan	itsenäisyys-
päivältä	keskeytymätöntä	3-vuorotyötä	tekevälle	
työntekijälle	kahdeksan	tunnin	palkka	keskitunti-
ansion	mukaan	myös	silloin,	jos	itsenäisyyspäivä	
sattuu	 työntekijän	 työvuorojärjestelmän	mukai-
seksi	vapaapäiväksi.

RTT	ry:n	ja	Rakennusliiton	yhteisen	kannan	
mukaan	työntekijälle	tulee	maksaa	itsenäisyyspäi-
vän	johdosta	arkipyhäkorvaus,	jos	itsenäisyyspäi-
vä	on	työtuntijärjestelmän	mukaan	työntekijän	va-
paapäivä,	mikäli	työntekijän	työsuhde	on	ennen	it-
senäisyyspäivää	kestänyt	yhdenjaksoisesti	vähin-
tään	kolme	kuukautta.

Sairastuneelle	tai	lomautetulle	työntekijälle	ei	
lähtökohtaisesti	makseta	itsenäisyyspäivän	palkkaa.

Itsenäisyyspäivältä	maksetaan	kuitenkin	arki-
pyhäkorvaus	työehtosopimuksen	perusteella,	 jos	

sairaus	ei	ole	kestänyt	yli	3	kuukautta	ennen	itse-
näisyyspäivää,	työntekijä	on	lakisääteisellä		äitiys-,	
isyys-,	 tai	vanhempainvapaalla	 tai	vuosilomalla	
tai	työntekijä	on	lomautettuna,	eikä	lomautus	ole	
kestänyt	yli	2	viikkoa	ennen	itsenäisyyspäivää.

Vuodenvaihteen arkipyhät
Jouluaatolta	torstaina,	joulupäivältä	perjantaina,	ta-
paninpäivältä	lauantaina	 ja	uudenvuodenpäivältä	
perjantaina,	maksetaan	TES:n	mukaan	arkipyhä-
korvaus	riippumatta	siitä,	mille	viikonpäivälle	ky-
seinen	arkipyhä	sattuu.

Arkipyhäkorvauksen	suuruus	on	työntekijän	
säännöllistä	päivittäistä	työaikaa	vastaava	palkka	
keskituntiansion	mukaan	laskettuna.

Loppiaiselta	keskiviikkona	maksetaan	mene-
tettyä	ansiota	vastaava	korvaus	arkipyhäkor	vausta	
koskevien	määräysten	mukaisesti.	Jos	loppiaisena	
ollaan	työssä,	maksetaan	palkan	lisäksi	sunnuntai-
työkorvaus.

Mikäli	yritykselle	ei	ole	 laadittu	 työtuntijär-
jestelmää,	arkipyhäviikolla	viikkotyöaika	on	40	
tuntia	–	arkipyhät	(8	tuntia/arkipäivä).	Arkipyhä-
viikolla	viikkoylityötä	on	alennetun	viikkotunti-
määrän	ylittävä	osuus.	Kyseessä	on	kuitenkin	ns.	
tes-ylityö,	jota	ei	40	todelliseen	viikkotyötuntiin	
saakka	 tarvitse	 kirjata	 ylityönä	 työaikakirjan-
pitoon.

Arkipyhäkorvausta	 ei	 kuitenkaan	menetetä,	
vaikka	työntekijä	on	poissa	työstä	arkipyhää	edel-
tävänä	ja	sitä	seuraavana	työpäivänä,	jos	poissaolo	
johtuu:
•	 Sairaudesta,	joka	ei	ole	jatkunut	yli	3	kuukaut-
ta	ennen	ko.	arkipyhää

•	 Lakisääteisestä	äitiys-,	isyys	tai	vanhempain-
vapaasta	taikka	vuosilomasta

•	 Taloudellisista	tai	tuotannollisista	syistä	tapah-
tuneesta	lomautuksesta,	joka	ei	ole	kestänyt	yli	
2	viikkoa	ennen	ko.	arkipyhää

•	 Työntekijöiden	palkanmaksun	osalta	on	muis-
tettava	työntekijöiden	työehtosopimuksen	27	
§:n	3.	kohta,	jonka	mukaan	silloin	kun	palkan-
maksupäivä	siirtyy	joulunpyhien	vuoksi	
pyhien		jälkeiseen	arkipäivään,	tilikatkopäivä	
määritellään	normaalia	aikaisemmaksi,	niin	
että		palkan	normaali	laskenta-aika	huomioon	
ottaen	tili	on	työntekijän	nostettavissa	joulun-
pyhiä	edeltävänä	arkipäivänä.

Lomautettujen työntekijöiden  
arkipyhäkorvaukset
Rakennustuoteteollisuuden	työntekijöiden	työeh-
tosopimuksen	19	§:ssä	on	säännös	arkipyhä-kor-
vauksen	maksamisesta	 lomautetulle	 työntekijäl-
le.	Kuten	edellä	kohdassa	2.	on	todettu,	arkipyhä-
korvausta	ei	menetetä,	vaikka	työntekijä	on	pois-
sa	työstä	arkipyhää	edeltävänä	ja	sitä	seuraavana	
työpäivänä,	jos	poissaolo	johtuu	taloudellisista	ja	
tuotannollisista	 syistä	 tapahtuneesta	 lomautuk-
sesta,	joka	ei	ole	kestänyt	yli	kaksi	viikkoa	ennen	
kyseistä	arkipyhää.	Tämä	säännös	koskee	arkipy-
häkorvauksen	maksamista	kokoaikaisesti	lomau-
tetulle	 työntekijälle.	 Jos	 lomautus	on	 toteutettu	
vuorolomautuksena	 tai	 lyhennettynä	 työviikko-
na,	edellä	mainittu	säännös	ei	sovellu	sellaisiin	ta-
pauksiin.	n

Vuoden vaihteessa on palkallisia arkipyhiä
Jouluna ja vuodenvaihteessa on jälleen tänä vuonna arkipyhiä,  
joiden korvaaminen vaihtelee eri työehtosopimuksissa.


