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RAKENTAJA  7/2018

Byggnads och Byggnadsindustrin RT nådde för-
handlingsresultat för alla kollektivavtalsbranscher 
mellan förbunden den 9 maj. Byggnads styrelse 

godkände avtalen den 15 maj. 
Avtalen har gemensamma saker, som skrivs in i 

samma form i alla kollektivavtal. Dessutom har man i 
de branschvisa avtalen avtalat om kollektivavtalsför-
ändringar som bara gäller respektive bransch. I de 
branschvisa redovisningarna berättar vi om avtalsänd-
ringarna inom respektive bransch.

Kollektivavtalet gäller till den 30 april 2020.

Löneuppgörelsen
Alla tabellöner höjs från den löneperiod som börjar när-
mast 1.6.2018 med 40 cent och samtidigt träder en all-
män förhöjning på 30 cent i kraft. Förhöjningen genom-
förs så att ingens lön stiger mer än den allmänna förhöj-
ningen.

Lönen mellan tabellönen och den praktiska lönen, 
till exempel den personliga lönedelen i kollektivavtalet 
för byggbranschen, skärs med 10 cent. Om den person-
liga lönedel som betalas utöver tabellönen är mindre än 
10 cent eller om den inte alls har betalats, blir löneför-
höjningen på motsvarande sätt 30 cent högre och är allt-
så som mest lika stor som förhöjningen av tabellönen.

Prestationslönerna höjs från samma tidpunkt. Dessa 

förhöjningar och hur det ges framgår av de branschvisa 
texterna.

Specialersättningen till arbetstagarnas företrädare 
höjs med en gång för hela avtalsperioden med 3,4 pro-
cent.

Nästa löneförhöjning betalas från den löneperiod 
som börjar närmast 1 juni 2019. Alla tabeller stiger med 
40 cent och den allmänna förhöjningen med 30 cent. 
Förhöjningen görs på samma sätt som 2018.

Egenanmälan vid sjukfrånvaro
Företagen ska avtala om förfarandet med egenanmälan 
i sjukdomsfall av förkylningskaraktär som pågår i högst 
3 dagar. Man kan inte avtala om att det alltid krävs lä-
karintyg. Det är skäl att göra avtalet skriftligt.

Om man inte avtalat om egenanmälan, godkänner 
arbetsgivaren eller hens företrädare arbetstagarens med-
delande om orsaken till arbetsoförmågan i sjukfrånvaro 
av förkylningskaraktär i högst 3 dygn. I detta fall följs 
följande regler om egenanmälan.
• Arbetstagaren ska meddela sin egen förman om 

sjukfrånvaron omedelbart eller senast innan arbets-
skiftet börjar. Om anmälan inte gjorts förrän arbets-
skiftet började, betalas inte lön för sjukfrånvaron.

• Arbetsgivaren kan av grundat skäl, då arbetstagaren 
har flera upprepade sjukfrånvaron, kräva läkarintyg 

för att bevisa arbetsoförmågan. 
• Egenanmälan gäller inte under semester. 

Parterna rekommenderar att man då man tillämpar 
förfarandet med egenanmälan i det lokala avtalet 
skriver in förfarandet för frånvaro för tillfällig vård 
av under 10-årigt barn.

• Ett halvt års anställning slopar karensdagen för 
sjuktid. 
Förutsättningen för att karensdagen vid sjuktid slo-
pas förkortas till 6 månaders anställning.

Uppgifter som ges till förtroendevalda
Huvudförtroendemannen, förtroendemannen och arbe-
tarskyddsfullmäktigen bör få skriftliga uppgifter om den 
arbetskraft som används inom deras verksamhetsområde 
för underentreprenader och som inhyrd arbetskraft. De 
ska ha tillgång till uppgifterna redan då arbetena inleds.

Gemensamma arbetsgrupper, utredningar och 
andra åtgärder
Parterna avtalade om flera arbetsgrupper, bland annat 
om att utveckla produktiviteten inom branschen. De ti-
digare avtalen om hur skolelever kan bekanta sig med 
arbetslivet fortsätter. Man avstod från arbetsprövningen 
på sex euro, eftersom försöket inte ledde till de resultat 
man väntade sig.

Nya kollektivavtal från juni

ASFALTBRANSCHEN
Avtalsperioden är 1.5.2018-
30.4.2020

Allmän förhöjning 1.6.2018
Lönerna höjs från början av den löneperi-
od som är närmast 1.6.2018 med en all-
män förhöjning, som är 30 cent i timmen. 
Tabellönerna höjs med 40 cent i timmen. 
Prestationslönerna (ackords- och produk-
tionslöner) höjs med 1,7 procent. Oavslu-
tade ackord höjs med 1,7 procent för de 
återstående timmarna av ackordet.

Förhöjningen av tabellönen får inte ge 
en förhöjning av den personliga lönen 
som är större än den allmänna förhöjning-
en utom då förhöjningen av den personli-
ga lönen beror enbart på en förhöjning av 
tabellönen.

Förhöjningen av de praktiska lönerna 
genomförs genom att arbetstagarens ar-
betsspecifika tillägg beskärs så att förhöj-
ningen av tidlönen blir densamma som 
den allmänna förhöjningen, 30 cent. Om 
det arbetsspecifika tillägget inte beskärs 
eller kan beskäras, kan löneförhöjningen 
vara högst 40 cent. Arbetstagarens lön bör 
vara lika stor som den nya tabellönen ut-
ökad med det arbetsspecifika tillägget.

Tidlönesystemet
De nya tabellönerna, som gäller från den 
löneperiod som börjar närmast 1.6.2018:
Lönegrupp Grundtimlön
I ........................................................10,39 €/h
II .......................................................14,16 €/h
III ......................................................15,03 €/h
IV ......................................................15,87 €/h
V .......................................................16,73 €/h

Produktionsarvodessystem
Tabellönerna vid produktionsarvodessys-
temet, som gäller från den löneperiod som 
börjar närmast 1.6.2018:
Lönegrupp Tabellön för produktionen
I ..........................................................7,94 €/h
II .......................................................10,78 €/h
III ......................................................11,42 €/h

IV ......................................................12,06 €/h
V .......................................................12,71 €/h

Fast tabellön i arbeten på under 50 ton
Lönegrupp Tabellön för produktionen
I ........................................................13,10 €/h
II .......................................................15,99 €/h
III ......................................................16,66 €/h
IV ......................................................17,32 €/h
V .......................................................17,97 €/h

Totaltimlönerna i produktionsarvo
desarbete
Lönegrupp Tabellön för produktionen
I ........................................................12,66 €/h
II .......................................................15,48 €/h
III ......................................................16,13 €/h
IV ......................................................16,75 €/h
V .......................................................17,40 €/h

Arvode som baserar sig på 
produktionsmängden 
Koefficienten som fastställs enlig storle-
ken på arbetet räknas år 2018 på följande 
sätt (från början av den löneperiod som 
börjar närmast 1.6.2018):

Gator, gårdar och motsvarande
Arbetets storlek: 50–1 000 ton
Koefficient = 15,692*(Arbetets storlek 
(-0,497)), euro/ton
Koefficienten uppges med 3 decimaler.
Arbetets storlek: över 1 000 ton
Koefficient = 0,530 euro/ton
Produktionslönen (euro) får man genom 
att multiplicera ovan uträknade koeffi-
cient (euro/ton) med den utbredda 
massamängden (ton).

Vägar, motorleder, flygfält och mot
svarande
Arbetets storlek: 50–1 000 ton
Koefficient = 31,740*(Arbetets storlek 
(-0,6614)), euro/ton
Koefficienten uppges med 3 decimaler.
Arbetets storlek: över 1 000 ton
Koefficient = 0,337 euro/ton
Produktionslönen (euro) får man genom 
att multiplicera ovan uträknade koeffi-

cient (euro/ton) med den utbredda 
massamängden (ton).

Allmän förhöjning 1.6.2019
Lönerna höjs från början av den löneperi-
od som är närmast 1.6.2019 med en all-
män förhöjning, som är 30 cent i timmen. 
Tabellönerna höjs med 40 cent i timmen. 
Prestationslönerna (ackords- och produk-
tionslöner) höjs på basis av ökad produk-
tivitet på grund av försök med lokala av-
tal, flexibla arbetstider och digitala hjälp-
medel med 2,0 procent. Oavslutade ack-
ord höjs med 1,7 procent för de återståen-
de timmarna av ackordet.
Förhöjningen av tabellönen får inte ge en 
förhöjning av den personliga lönen som 
är större än den allmänna förhöjningen ut-
om då förhöjningen av den personliga lö-
nen beror enbart på en förhöjning av ta-
bellönen.
Förhöjningen av de praktiska lönerna ge-
nomförs genom att arbetstagarens arbets-
specifika tillägg beskärs så att förhöjning-
en av tidlönen blir densamma som den all-
männa förhöjningen, 30 cent. Om det ar-
betsspecifika tillägget inte beskärs eller 
kan beskäras, kan löneförhöjningen vara 
högst 40 cent. Arbetstagarens lön bör va-
ra lika stor som den nya tabellönen utö-
kad med det arbetsspecifika tillägget.

Tidlönesystemet
De nya tabellönerna från den löneperid 
som börjar närmast 1.6.2019:
Lönegrupp Grundtimlön
II .......................................................10,79 €/h
II .......................................................14,56 €/h
III ......................................................15,43 €/h
IV ......................................................16,27 €/h
V .......................................................17,13 €/h

Produktionsarvodessystemet
Tabellönerna i produktionsarvodessyste-
met är från den löneperiod som börjar 
närmast 1.6.2019:
Lönegrupp ..... Lönetabellen i produktionen
II .........................................................8,34 €/h
II .......................................................11,18 €/h

III ......................................................11,82 €/h
IV ......................................................12,46 €/h
V .......................................................13,11 €/h

Fast tabellön i arbeten under 50 ton
Lönegrupp Tabellön i produktionen
II .......................................................13,50 €/h
II .......................................................16,39 €/h
III ......................................................17,06 €/h
IV ......................................................17,72 €/h
V .......................................................18,37 €/h

Totaltimön i produktionsarvodesarbe
te
Lönegrupp Tabellön i produktionen
II .......................................................13,06 €/h
II .......................................................15,88 €/h
III ......................................................16,53 €/h
IV ......................................................17,15 €/h
V .......................................................17,80 €/h

Arvode baserat på 
produktionsmängden
Koefficienten som fastställs enlig storle-
ken på arbetet räknas år 2018 på följande 
sätt (från den löneperiod som börjar när-
mast 1.6.2018):
Gator, gårdar och motsvarande
Arbetets storlek: 50–1 000 ton
Koefficient = 16,006*(Arbetets storlek 
(-0,497)), euro/ton
Koefficienten uppges med 3 decimaler.
Arbetets storlek: över 1 000 ton
Koefficient = 0,541 euro/ton
Produktionslönen (euro) får man genom 
att multiplicera ovan uträknade koeffi-
cient (euro/ton) med den utbredda 
massamängden (ton).

Vägar, motorleder, flygfält och mot
svarande
Arbetets storlek: 50–1 000 ton
Koefficient = 32,375*(Arbetets storlek 
(-0,6614)), euro/ton
Koefficienten uppges med 3 decimaler.
Arbetets storlek: över 1 000 ton
Koefficient = 0,344 euro/ton
Produktionslönen (euro) får man genom 
att multiplicera ovan uträknade koeffi-



2

cient (euro/ton) med den utbredda 
massamängden (ton).

Tillägg i pengar
Särskilda tillägg 
I skiftarbete betalas ett tillägg på 1,47 eu-
ro för kvällsskift. Tillägget är 1,50 euro 
från den löneperiod som börjar närmast 
1.6.2019.
För arbete, som utförs klockan 21.00-
05.00, betalas ett nattarbetstillägg som är 
4,85 euro i timmen från den löneperiod 
som börjar närmast 1.6.2018 . Tillägget 
uppgår till 4,93 euro i timmen från början 
av den löneperiod som börjar närmast 
1.6.2019.

Arbetslöner
Tidslönesystemet
Tillägg för yrkesexamen. Tillägget för yr-
kesexamen är 0,32 euro/h och för specia-
lyrkesexamen 0,73 euro/h. Från den löne-
period som börjar närmast 1.6.2019 är 
tillägget för yrkesexamen 0,33 euro/h och 
för specialyrkesexamen 0,74 euro/h.

Produktionsarvodessystemet
Tillägg för yrkesexamen. Tillägget för yr-
kesexamen är 0,32 euro/h och för specia-
lyrkesexamen 0,73 euro/h. Från den löne-
period som börjar närmast 1.6.2019 är 
tillägget för yrkesexamen 0,33 euro/h och 
för specialyrkesexamen 0,74 euro/h.

Särskilda bestämmelser
Arbetstagarens produktionsarvode kan i 
produktionsarvodesarbete inte vara under 
4,99 €/h under en beräkningsperiod på en 
vecka (från början av löneperioden när-
mast 1.6.2019 under 5,08 €/h).

För installering av nät vid utbredning 
av utjämningsmassa eller asfaltsplatta vid 
massautbredning betalas, utöver produk-
tionsarvodet, ett tillägg för obekvämt ar-
bete på 0,94 euro i timmen (från början av 
den löneperiod som börjar närmast 
1.6.2019 betalas 0,95 euro) till de arbets-
tagare som är berättigade till produktions-
arvode på ifrågavarande arbetsplats

Ackordslöner i beläggningsarbete
Direkta ackord vid produktionlön
För att gå ner i och stiga upp ur brunnar 
betalas 42,65 euro/st (från löneperioden 
som börjar närmast 1.6.2019 betalas 
43,38 /st), om det till arbetet hör pikning 
samt murning och betonggjutning då ar-
betsgivaren ordnar med kompressor för 
brunnsarbetarna. För nedgång i och upp-
stigning från brunn betalas 26,26 euro/
brunn (från den löneperiod som börjar 
närmast 1.6.2019 betalas som ackordspris 
26,71 euro/brunn) då maskinell pikning 
och avlägsnande av avfall ingår. 

För upplösning som görs för hand be-
talas ett ackordspris på 0,12 euro/m2.

Dagtraktamente och ersättning för 
resekostnader
För varje ovan nämnt dygn betalas ett 
dagtraktamente på 42 euro från början av 
1.1.2018. Om man har avtalat om att ar-
betsgivaren inte ordnar logi för arbetsta-
garen, betalas utöver dagtraktamentet en 
övernattningspeng på 12 euro.

För den tid som åtgått till resa betalas 
till arbetstagaren 11,31 €/h (från den lö-
neperiod som börjar närmast 1.6.2019 be-
talas 11,50 €/h).

Dagliga resekostnader
Arbetsgivaren betalar sina arbetstagare 
för tid som använts för resor för resetim-
mar på längre avstånd än 4 kilometer 
11,31 e/h (från början av löneperioden 
som börjar närmast 1.6.2019 betalas 
11,50 €/h).

Kollektivavtal on lönerna för 
vägmärkare
Tillägget för upprätthållande är från bör-
jan av den löneperiod som börjar närmast 
1.6.2018 i grupp (A) 5,67 €/h, i grupp (B) 
2,32 €/h och i grupp (C) 1,03 €/h.

Tillägget för upprätthållande är från 
början av den löneperiod som börjar när-
mast 1.6.2019 i grupp (A) 5,77 €/h, i grupp 
(B) 2,36 €/h och i grupp (C) 1,04 €/h.

Om regn eller snö hindrar att arbetet 
utförs betalas 11,31 €/h för den tid väder-
hindret pågår (från den löneperiod som 
börjar närmast 1.6.2019 betalas 11,50 
€/h).

Textändringar
Särskilda tillägg
I skiftarbete betalas ett kvällstillägg på 
1,47 euro. Tillägget uppgår till 1,50 euro 
från den löneperiod som börjar närmast 
1.6.2019.

För arbete, som utförs klockan 21.00–
05.00, betalas ett nattarbetstillägg på 4,85 
euro i timmen från den löneperiod som 
börjar närmast 1.6.2018. Tillägget är 4,93 
euro i timmen från den löneperiod som 
börjar närmast 1.6.2019.

Nattarbetstillägget höjs till 5,10 euro, 
då arbetstagaren har arbetet natt i minst 4 
veckor utan avbrott.

Nattarbetstillägget höjs till 5,35 euro, 
då arbetstagaren har arbetet natt i minst 8 
timmar utan avbrott.

Nattarbetstillägget höjs till 5,60 euro, 
då arbetstgaren har arbetat natt i minst 12 
veckor utan avbrott.

Arbete utan avbrott bryts då nattarbe-
tet avbryts för minst en vecka.

För den flyttade arbetstid som avses i 
kollektivavtalets 3 § 4 punkt 3 stycket be-
talas för arbete klockan 16.00–21.00 en 
ersättning enligt punkt 1. För arbete 
klockan 21.00–05.00 betalas ersättning 
enligt punkt 2.

Arbetslöner
Fastställande av produktionsarvode
Om arbetstagaren utanför produktionsar-
vodesarbete utför rapporterings- och an-
dra uppgifter som bereder eller avslutar 
byggen, betalas totaltimlön för den tid 
som används för detta arbete.

Ackordslöner utöver 
produktionsarvodet
Ändras:
Utöver produktionsarvodet betalas följan-
de ackordslöner:

För lyft av flytande brunn betalas i 
samband med massaläggning för höjning 
till rätt nivå ett tilläggspris på 6,27 euro/
brunn/arbetsgrupp. Höjning av fast brunn 
med en tilläggsram av metall eller annat 
material ersätts som flytande brunn. Er-
sättningen betalas en gång per höjd brunn, 
inte enligt antalet ramar.

För byggande av brädränna och 5 cm 
triangellist betalas ett totalpris på 0,15 eu-
ro/m + produktionsarvode.

För byggande av stupränna, triangel-
list större än 5 cm och s.k. korv med an-
vändning av schablon betalas 0,44 euro/m 
+ produktionsarvode.

Man kan lokalt även avtala separat 
om ackordslönerna.

Dagtraktamente och ersättning för 
resekostnader
Om en arbetstagare på arbetsgivarens be-
gäran reser till arbetet utanför sin hemort, 
som han inte kan åka till för natten, ar-
rangerar arbetsgivaren utan ersättning 
med beaktande av de lokala förhållande-
na skäligt logi.

Login ska i regel arrangeras så att ar-
betstagaren har ett eget rum där han kan 
övernatta.

Man kan avvika från regeln om det 
med tanke på omständigheterna är omöj-
ligt att ordna ett eget rum eller om det le-
der till oskäliga kostnader. Saken bör kon-
stateras gemensamt med förtroendeman-
nen eller de arbetstagare som ska inkvar-
teras innan inkvarteringen börjar.

Företaget kan göra upp skriftliga be-
stämmelser för logi, där man slår fast för-
utsättningarna för att ordna logi och andra 
detaljer kring inkvarteringen.

Om man har avtalat om att arbetsgi-
varen inte ordnar med logi, betalas till ar-
betstagaren utöver dagtraktamentet en 
övernattningspeng på 12 euro.

Lön för sjuktid
Om arbetstagaren har varit anställd av 
samma arbetsgivare under på varandra 
följande arbetsperioder, räknas den enhet-
liga anställningen enligt de på varandra 
följande arbetsperiodernas längd.

Lön till arbetstagarnas företrädare
Till en huvudförtroendeman i företaget 
betalas en separat ersättning utgående 
från hur många arbetstagare hen företrä-
der:
10–50 arbetstagare 33,28 euro/2 veckors 
löneperiod
51–100 arbetstagare 41,60 euro/2 veck-
ors löneperiod
över 100 arbetstagare 62,37 euro/2 veck-
ors löneperiod
Ersättningens storlek fastställs enligt an-
talet arbetstagare den 1 juni respektive år.

Arbetarskyddsfullmäktig eller 
huvudförtroendeman
Till arbetarskyddsfullmäktige eller regio-
nal huvudförtroendeman betalas en sepa-
rat ersättning utgående från hur många ar-
betstagare hen företräder:

10 arbetstagare eller fler 33,28 euro/2 
veckors löneperiod

Ersättningens storlek fastställs enligt 
antalet arbetstagare den 1 juni respektive 
år.

Då huvudförtroendemannens eller 
den regionala förtroendemannens ersätta-
re till exempel på grund av förtroende-
mannens semester eller sjukdom sköter 
huvudförtroendemannauppdraget i minst 
2 veckor, betalas den separata ersättning-
en till ersättaren.

Om företaget inte har verksamhet un-
der permittering, semester eller jämförba-
ra orsaker, betalas ingen separat ersätt-
ning.

Om arbetstagaren sköter flera repre-
sentationsuppdrag, har hen rätt till bara en 
separat ersättning.

Arbetsgrupperna inom 
asfaltbranschen
Minskande av nattarbete
INFRA ry och Byggnadsförbundet rf till-
sätter en arbetsgrupp, som gemensamt id-
kar påverkning för att minska nattarbetet. 
Dessutom följer förbunden med hur kol-
lektivavtalsskrivelserna om nattarbete 
fungerar.

Spelregler för passerkontroll och 
lokalisering
INFRA ry och Byggnadsförbundet rf till-
sätter en arbetsgrupp, som går igenom 
lagstiftningen om passerkontroll och lo-
kalisering och ger vid behov anvisningar 
om rätta handlingssätt.

Tillämpningsdirektiv för kollektiv
avtalet för asfaltbranschen för 
bemanningsföretag
INFRA ry och Byggnadsförbundet rf till-
sätter en arbetsgrupp, som gör upp till-
lämpningsdirektiv för bemanningsföre-
tag, som är skyldiga att tillämpa kollek-

tivavtalet för asfaltbranschen. Tillämp-
ningsdirektivet görs upp till 1.3.2019.

Ersättning för resekostnader
INFRA ry och Byggnadsförbundet rf till-
sätter en arbetsgrupp, som behoven att ut-
veckla och förnya texterna om ersättning-
arna för resekostnader i kollektivavtalet 
för asfaltbranschen.

Arbetsgrupp för uppföljning av 
ändringarna i arbetstidslagen
INFRA ry och Byggnadsförbundet rf till-
sätter en arbetsgrupp, som utreder hur 
ändringarna i arbetstidslagen påverkar 
kollektivavtalet och utreder eventuella be-
hov att ändra kollektivavtalet.

GOLVLÄGGNINGS-
BRANSCHEN
Löneuppgörelsen
Från början av den löneperiod som börjar 
närmast 1.6.2018 
• allmän förhöjning 0,30 €/h
• tabellönerna höjs med 0,40 €/h
• ackordslönerna höjs med 1,7 procent
• oavslutade ackord höjs med 1,7 pro-

cent för de återstående timmarna av 
ackordet

Arbetstagarens personliga lönetillägg be-
skärs, om ett sådant finns, om förhöjning-
en blir större än den allmänna förhöjning-
en av tabellönerna. Nedskärningen är 
högst 0,10 €/h. Om något tillägg inte finns 
är löneförhöjningen 0,40 €/h.
Tabellönerna:
0 ........................................................10,91 €/h
I ........................................................12,50 €/h
II .......................................................14,68 €/h
III ......................................................16,14 €/h
Kvällsskift ..........................................1,44 €/h
Nattskift .............................................2,78 €/h
Ersättning till arbetstagarnas 
företrädare .................................... 72,11 €/kk

Från början av löneperioden närmast 
1.6.2019 
• allmän förhöjning 0,30 €/h
• tabellönerna höjs 0,40 €/h
• ackordslönerna höjs med 2,0 procent
• oavslutade ackord höjs med 1,7 pro-

cent för de återstående timmarna av 
ackordet

Arbetstagarens personliga lönetillägg be-
skärs, om ett sådant finns, om förhöjning-
en blir större än den allmänna förhöjning-
en av tabellönerna. Nedskärningen är 
högst 0,10 €/h. Om något tillägg inte finns 
är löneförhöjningen 0,40 €/h.

Tabellönerna:
0 ........................................................11,31 €/h
I ........................................................12,90 €/h
II .......................................................15,08 €/h
III ......................................................16,54 €/h
Kvällsskift ..........................................1,46 €/h
Nattskift .............................................2,83 €/h
Ersättning till arbetstagarnas 
företrädare .................................... 72,11 €/kk

Textändringarna
Ny regler för skiftarbete
Innan arbetsgivaren genomför en avvi-
kande placering eller flyttning av arbets-
tiden kartläggs vilka frivilliga, som har 
möjlighet att regelbundet arbeta utanför 
den gängse arbetstiden. Arbetsgivaren har 
rätt att, efter att ha utfört kartläggningen, 
besluta om att låta utföra skiftarbete med 
beaktande av den arbetstid som avtalats i 
arbetstagarens arbetsavtal.
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Bas
Man ska alltid separat skriftligen avtala 
om basuppdraget för respektive arbets-
plats. Den som åtar sig uppdraget ska gö-
ra det frivilligt. I avtalet ska åtminstone 
framstå huvudpunkterna i uppgifterna 
och de fullmakter, som den som blir bas 
förbinder sig till. Basen har dock inte en 
ställning som arbetsgivarens företrädare i 
relation till övriga arbetstagare.

Basen får en lön som motsvarar med-
eltimlönen i ackordsarbete för den tid hen 
sköter uppgifterna. I timarbete avtalas lö-
nen lokalt.

Skyddsklädsel
Arbetsgivaren skaffar dem som har ett ar-
bete som kräver noggrannhet optiskt sli-
pade skyddsglasögon om företagshälso-
vården har konstaterat att sådana behövs.

Lön för sjuk och olycksfallstid
Företagen ska avtala om egen anmälan i 
sjukdomar av förkylningskaraktär om 
frånvaro som räcker 3 dygn. Det är skäl 
att ingå avtalet skriftligt.

Anställningsvillkoret om en karens-
dag vid sjuktid förkortas från ett år till sex 
månader.

Ersättning för resekostnader i resear
beten
Man ska på förhand komma överens med 
arbetsgivaren om resor, som utförs på be-
gäran av arbetsgivaren. Arbetsgivaren be-
talar de verkliga resekostnaderna för 
dessa resor enligt avtalat fordon (egen bil/
kollektivtrafik) eller ordnar transporten.

Om resan utförs under den arbetstid 
som avtalats i arbetsavtalet, betalas per-
sonlig timlön för resetiden. För resor ut-
anför den avtalade arbetstiden betalas lön 
enligt lönegrupp I.

Arbetstagarnas företrädare
Huvudförtroendemannen, förtroende-
mannen och arbetarskyddsfullmäktigen 
ska få skriftliga uppgifter om den arbets-
kraft som används för underentreprenader 
och som inhyrd arbetskraft inom deras 
verksamhetsområde. De ska ha tillgång 
till uppgifterna då arbetena inleds.

Ackordsarbete
Ackordsprissättning av mattarbeten
Mattläggning av köks- och andra skåp 
med vattenbehållare på tre sidor samt kitt-
ning av rör och hörn 12,00 €/st. Om arbe-
tet avviker från ovan nämnda, avtalas lo-
kalt om priset.
Begränsningen på 20 m² stryks från 
tappavsatser.

Priset för vältning betalas om de krävs 
i monteringsanvisningarna eller arbetsgi-
varen det kräver. 

Priset för fastsättning av gummimat-
tor är 20 procent högre än priset för plast-
mattor.

Golvlist, standardmodell 80 mm plast, 
gummi eller stegvinkel. Förhöjningen 5 
procent år 2018 och 5 procent år 2019.

Priserna gäller inte kardborrsfästning.
Om monteringen sker som tejpning, 

avtalar man om priset lokalt.
Skydd av färdigt golv med papper/

skyddsfilm med tejpade kanter 0,27/€/m².

Ackordsprissättning för 
parkettarbeten
Fästning av mosaikparkett, fjällmall, 
gropförhöjning 15 procent.

Fästning av tunnstavsparkett, fjäll-
mall, gropförhöjning 10 procent.

Tilläggspris fjällmall, gropförhöjning 
15 procent. 

Objekt under 80 m² enskilt utförda, 
pris 15 procent högre än är större objekt, 
dock under 200 m² .

• Exempel 1. Arbetstagare i lönegrupp 3 och HPO 1,50 €
Timlön före löneförhöjningen Allmän förhöjning 0,30 €, tabellönen höjs med 0,40 €
Timlön 17,28 € Nya timlönen 17,58 € (löneförhöjning 0,30 €)
Personlig lönedel 1,50 € Ny personlig lönedel 1,40 €
Tabellön 15,78 € Ny personlig lönedel 1,40 €
 Den del som skärs från den personliga lönedelen 0,10 €
 Ny tabellön 16,18 €
Om arbetstagarens personliga lönedel är 0,11 euro eller mer, är förhöljningen 0,30 euro.

• Exempel 2. Arbetstagare i lönegrupp 3 och HPO 0,01 euro
Timlön före löneförhöjningen Almän förhöjning 0,30 €, tabellönen höjs med 0,40 €
Timlönen 15,79 € Ny timlön 16,19 € (löneförhöjning 0,40 €)
Personlig lönedel 0,01 € Ny personlig lönedel 0,01 €
 Den del som skärs från den personliga lönedelen 0,00 €
Tabellönen 15,78 € Ny tabellön 16,18 €

Arbetstagarens lön skulle efter den allmänna förhöjningen understiga den nya tabellö-
nen med 0,30 euro. Arbetstagaren ska alltid få grundtimlönen + en personlig lönedel på 
minst 0,01 euro. Därför är förhöjningen i exemplet 0,40 euro.

• Exempel 3. Arbetstagare i lönegrupp 3 och HPO 0,07 euro
Timlön före löneförhöjningen Allmän förhöjning 0,30 €, tabellönen höjs med 0,40 €
Timlön 15,85 € Ny timlön 16,19 € (löneförhöjning 0,34 €)
Personlig lönedel 0,07 € Ny personlig lönedel 0,06 €
 Den del som skärs från den personliga lönedelen 0,06 €
Tabellön 15,78 Ny tabellön 16,18 €
Arbetstagarens lön skulle efter den allmänna förhöjningen på 0,30 euro ligga under den 
nya tabellönen. Arbetstagaren ska alltid få grundtimlönen + en personlig lönedel på 
minst 0,01 euro. Därför är förhöjningen i exempelfallet 0,34 euro.

Tillägg €/h
Kvällsskiftstillägg ................................... 1,02
Nattskiftstillägg ...................................... 2,06
Kvällsarbetstillägg ................................. 1,02
Nattarbetstillägg .................................... 2,06
Förseningstillägg för anmälan on flytt av 
arbetsskift .............................................. 2 ,41
Yrkesexamenstillägg ............................. 0,50
Specialyrkesexamenstillägg ................. 0,92

Arbetsredskapsersättning för 
rörisoleringsbranschen
Arbetsredskapsersättningen är 1,77 euro/
dag från den löneperiod som börjar när-
mast 1.6.2018.

Bastillägg inom rör- och  
VS-branscherna
Bastilläggets garanterade del är 0,36 €/h
Bastillägget i arbeten som utförs med tid-
lön är 0,57 €/h

Specialersättning som betalas till 
huvudförtroendeman och 
arbetarskyddsfullmäktig
Antalet företrädda euro/två 
arbetstagare veckors löneperiod
10–50 arbetstagare .............................. 33,28
51–100 arbetstagare ............................ 41,60
över 100 arbetstagare ......................... 62,37

Medeltiminkomst
Förhöjningsprocenten för medeltimin-
komsten för semestern för kvalifikations-
året 1.4.2018-31.3.2019 är 2,0 procent 
från 1.6.2018.

Andra förhöjningsfasen, våren 2019
Personliga tidlöner (PTP + HPO) höjs 
från den lönebetalningsperiod som börjar 
närmast 1.6.2019 med en allmän förhöj-
ning på 0,30 €/h.

Grundtimlönerna 
Grundtimlönerna höjs med 0,40 euro.
Grundtimlönerna från 1.6.2019 eller den 
löneperiod som börjar närmast den:
Lönegrupp €/h
S ............................................................. 11,06
1 .............................................................. 13,34
2 .............................................................. 15,78
3 .............................................................. 16,58
4 .............................................................. 17,50

Den personliga lönedelen bildas så att 
man från arbetstagarens förhöjda tidslön 
(PTP + HPO) drav av den nya grundtim-
lönen. Skillnaden är arbetstagarens nya 
personliga lönedel.

Månadslöner
Alla månadslöner höjs från början av den 
löneperiod som börjar 1.6.2019 med 
51,90 euro.
Månadslönerna justeras efter förhöjning-
arna så att de uppfyller bestämmelserna i 
punkt 10.5 i kollektivavtalet.

Medeltiminkomst
Förhöjningsprocenten för medeltimin-
komsten för semestern för kvalifikations-
året 1.4.2019-31.3.2020 är 1,85 procent.

De prestationsbundna lönerna i 
kollektivavtalet
Löneförhöjningen genomförs från början 
av den löneperiod som börjar 1.6.2019 el-
ler närmast det datumet.

Ackord och arvodeslönearbeten 
Normtimkoefficienten för rör- och venti-
lationsbranschen 16,73 €/NH.

Penningkoefficienten för ackordspris-
sättningen i rörisoleringsbranschen 3,70 
€/enhet.

Normtimkoefficienten för rör- och 
isoleringsbranschen och penningkoeffi-
cienten för rörisoleringsbranschen tas i 
bruk så att förhöjningens effekt beaktas i 
relation till utförda arbetstimmar.

Arvodeslönearbeten
För arbeten, där arvodeslöneavtalet har 
ingåtts före 1.6.2019 eller den löneperiod 
som började närmast det, betalas för arbe-
tade timmar ett särskilt tillägg på 0,33 €/h 
per löneperiod fram till följande löneför-
höjningsfas. Detta särskilda tillägg avdras 
inte från prestationslönesumman.

För arbeten, där arvodeslöneavtalet 
har ingåtts före 1.6.2018 eller den lönepe-
riod som började närmast det, betalas för 
arbetade timmar ett särskilt tillägg på 0,60 
€/h (0,33 €/h + 0,27 €/h)per löneperiod 
fram till följande löneförhöjningsfas. Det-
ta särskilda tillägg avdras inte från presta-
tionslönesumman.

Exempel på löneförhöjningar

Fiskbensparkett 6,50 €/m² , om ingen 
annan parkett ska läggas i samma objekt 
(till exempel privatbostäder) pris 7,50 €/
m².

Skydd av färdigt golv med papper/
skyddsfilm med tejpade kanter 0,27 €/m².

Plattläggningsarbeten
Priset för små golv/plattor blev mer moti-
verande i ackordsarbete. Eget pris för mo-
saikgolv 17,80 €/m².

Ackordsprissättning för 
massgolvarbeten
Den ackordsprissättning som använts på 
prov skrivs in i kollektivavtalet.

HUSTEKNIKBRANSCHEN
Löneförhöjningar
Första förhöjningsfasen, våren 2018
Personliga tidslöner, grundtimlöner + per-
sonliga lönedelar (PTP + HPO) höjs från 
den löneperiod som börjar 1.6.2018 eller 
närmast den med en allmän förhöjning, 
som är 0,30 euro.

Grundtimlöner
Grundtimlönerna höjs med 0,40 euro.
Grundtimlönerna från 1.6.2018 eller den 
löneperiod som börjar närmast den:
Lönegrupp €/h
S ............................................................. 10,66
1 .............................................................. 12,94
2 .............................................................. 15,38
3 .............................................................. 16,18
4 ................................................................ 17,1

Den personliga lönedelen bildas så att 
man från arbetstagarens förhöjda tidslön 
(PTP + HPO) dra av den nya grundtimlö-
nen. Skillnaden är arbetstagarens nya per-
sonliga lönedel.

Månadslöner
Alla månadslöner höjs från början av den 
lönebetalningsperiod som börjar 1.6.2018 
med 51,90 euro. Den nya, avtalade må-
nadslönen ska vara minst 175 x ifrågava-
rande arbetstagarens grundtimlön och den 
modifierade månadslönen 173 x hens per-
sonliga tidlön. 

De prestationsbundna lönerna i 
kollektivavtalet
Löneförhöjningen genomförs från den lö-
neperiod som börjar närmast 1.6.2018.

Ackord och arvodeslönearbeten 
Normtimkoefficienten för rör- och venti-
lationsbranschen 16,40 €/NH.

Penningkoefficienten för ackordspris-
sättningen i rörisoleringsbranschen 3,63 
€/enhet.

Normtimkoefficienten för rör- och 
isoleringsbranschen och penningkoeffi-
cienten för rörisoleringsbranschen tas i 
bruk så att förhöjningens effekt beaktas i 
relation till utförda arbetstimmar.

Arvodeslönearbeten
För arbeten, där arvodeslöneavtalet har 
ingåtts före 1.6.2018 eller den löneperiod 
som började närmast det datumet, betalas 
för utförda timmar ett särskilt tillägg på 
0,27 €/h per löneperiod fram till följande 
löneförhöjningsfas. Detta särskilda till-
lägg avdras inte från prestationslönesum-
man.

Tilläggen i kollektivavtalet
Tilläggen från den löneperiod som börjar 
närmast 1.6.2018 
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cient (euro/ton) med den utbredda 
massamängden (ton).

Tillägg i pengar
Särskilda tillägg 
I skiftarbete betalas ett tillägg på 1,47 eu-
ro för kvällsskift. Tillägget är 1,50 euro 
från den löneperiod som börjar närmast 
1.6.2019.
För arbete, som utförs klockan 21.00-
05.00, betalas ett nattarbetstillägg som är 
4,85 euro i timmen från den löneperiod 
som börjar närmast 1.6.2018 . Tillägget 
uppgår till 4,93 euro i timmen från början 
av den löneperiod som börjar närmast 
1.6.2019.

Arbetslöner
Tidslönesystemet
Tillägg för yrkesexamen. Tillägget för yr-
kesexamen är 0,32 euro/h och för specia-
lyrkesexamen 0,73 euro/h. Från den löne-
period som börjar närmast 1.6.2019 är 
tillägget för yrkesexamen 0,33 euro/h och 
för specialyrkesexamen 0,74 euro/h.

Produktionsarvodessystemet
Tillägg för yrkesexamen. Tillägget för yr-
kesexamen är 0,32 euro/h och för specia-
lyrkesexamen 0,73 euro/h. Från den löne-
period som börjar närmast 1.6.2019 är 
tillägget för yrkesexamen 0,33 euro/h och 
för specialyrkesexamen 0,74 euro/h.

Särskilda bestämmelser
Arbetstagarens produktionsarvode kan i 
produktionsarvodesarbete inte vara under 
4,99 €/h under en beräkningsperiod på en 
vecka (från början av löneperioden när-
mast 1.6.2019 under 5,08 €/h).

För installering av nät vid utbredning 
av utjämningsmassa eller asfaltsplatta vid 
massautbredning betalas, utöver produk-
tionsarvodet, ett tillägg för obekvämt ar-
bete på 0,94 euro i timmen (från början av 
den löneperiod som börjar närmast 
1.6.2019 betalas 0,95 euro) till de arbets-
tagare som är berättigade till produktions-
arvode på ifrågavarande arbetsplats

Ackordslöner i beläggningsarbete
Direkta ackord vid produktionlön
För att gå ner i och stiga upp ur brunnar 
betalas 42,65 euro/st (från löneperioden 
som börjar närmast 1.6.2019 betalas 
43,38 /st), om det till arbetet hör pikning 
samt murning och betonggjutning då ar-
betsgivaren ordnar med kompressor för 
brunnsarbetarna. För nedgång i och upp-
stigning från brunn betalas 26,26 euro/
brunn (från den löneperiod som börjar 
närmast 1.6.2019 betalas som ackordspris 
26,71 euro/brunn) då maskinell pikning 
och avlägsnande av avfall ingår. 

För upplösning som görs för hand be-
talas ett ackordspris på 0,12 euro/m2.

Dagtraktamente och ersättning för 
resekostnader
För varje ovan nämnt dygn betalas ett 
dagtraktamente på 42 euro från början av 
1.1.2018. Om man har avtalat om att ar-
betsgivaren inte ordnar logi för arbetsta-
garen, betalas utöver dagtraktamentet en 
övernattningspeng på 12 euro.

För den tid som åtgått till resa betalas 
till arbetstagaren 11,31 €/h (från den lö-
neperiod som börjar närmast 1.6.2019 be-
talas 11,50 €/h).

Dagliga resekostnader
Arbetsgivaren betalar sina arbetstagare 
för tid som använts för resor för resetim-
mar på längre avstånd än 4 kilometer 
11,31 e/h (från början av löneperioden 
som börjar närmast 1.6.2019 betalas 
11,50 €/h).

Kollektivavtal on lönerna för 
vägmärkare
Tillägget för upprätthållande är från bör-
jan av den löneperiod som börjar närmast 
1.6.2018 i grupp (A) 5,67 €/h, i grupp (B) 
2,32 €/h och i grupp (C) 1,03 €/h.

Tillägget för upprätthållande är från 
början av den löneperiod som börjar när-
mast 1.6.2019 i grupp (A) 5,77 €/h, i grupp 
(B) 2,36 €/h och i grupp (C) 1,04 €/h.

Om regn eller snö hindrar att arbetet 
utförs betalas 11,31 €/h för den tid väder-
hindret pågår (från den löneperiod som 
börjar närmast 1.6.2019 betalas 11,50 
€/h).

Textändringar
Särskilda tillägg
I skiftarbete betalas ett kvällstillägg på 
1,47 euro. Tillägget uppgår till 1,50 euro 
från den löneperiod som börjar närmast 
1.6.2019.

För arbete, som utförs klockan 21.00–
05.00, betalas ett nattarbetstillägg på 4,85 
euro i timmen från den löneperiod som 
börjar närmast 1.6.2018. Tillägget är 4,93 
euro i timmen från den löneperiod som 
börjar närmast 1.6.2019.

Nattarbetstillägget höjs till 5,10 euro, 
då arbetstagaren har arbetet natt i minst 4 
veckor utan avbrott.

Nattarbetstillägget höjs till 5,35 euro, 
då arbetstagaren har arbetet natt i minst 8 
timmar utan avbrott.

Nattarbetstillägget höjs till 5,60 euro, 
då arbetstgaren har arbetat natt i minst 12 
veckor utan avbrott.

Arbete utan avbrott bryts då nattarbe-
tet avbryts för minst en vecka.

För den flyttade arbetstid som avses i 
kollektivavtalets 3 § 4 punkt 3 stycket be-
talas för arbete klockan 16.00–21.00 en 
ersättning enligt punkt 1. För arbete 
klockan 21.00–05.00 betalas ersättning 
enligt punkt 2.

Arbetslöner
Fastställande av produktionsarvode
Om arbetstagaren utanför produktionsar-
vodesarbete utför rapporterings- och an-
dra uppgifter som bereder eller avslutar 
byggen, betalas totaltimlön för den tid 
som används för detta arbete.

Ackordslöner utöver 
produktionsarvodet
Ändras:
Utöver produktionsarvodet betalas följan-
de ackordslöner:

För lyft av flytande brunn betalas i 
samband med massaläggning för höjning 
till rätt nivå ett tilläggspris på 6,27 euro/
brunn/arbetsgrupp. Höjning av fast brunn 
med en tilläggsram av metall eller annat 
material ersätts som flytande brunn. Er-
sättningen betalas en gång per höjd brunn, 
inte enligt antalet ramar.

För byggande av brädränna och 5 cm 
triangellist betalas ett totalpris på 0,15 eu-
ro/m + produktionsarvode.

För byggande av stupränna, triangel-
list större än 5 cm och s.k. korv med an-
vändning av schablon betalas 0,44 euro/m 
+ produktionsarvode.

Man kan lokalt även avtala separat 
om ackordslönerna.

Dagtraktamente och ersättning för 
resekostnader
Om en arbetstagare på arbetsgivarens be-
gäran reser till arbetet utanför sin hemort, 
som han inte kan åka till för natten, ar-
rangerar arbetsgivaren utan ersättning 
med beaktande av de lokala förhållande-
na skäligt logi.

Login ska i regel arrangeras så att ar-
betstagaren har ett eget rum där han kan 
övernatta.

Man kan avvika från regeln om det 
med tanke på omständigheterna är omöj-
ligt att ordna ett eget rum eller om det le-
der till oskäliga kostnader. Saken bör kon-
stateras gemensamt med förtroendeman-
nen eller de arbetstagare som ska inkvar-
teras innan inkvarteringen börjar.

Företaget kan göra upp skriftliga be-
stämmelser för logi, där man slår fast för-
utsättningarna för att ordna logi och andra 
detaljer kring inkvarteringen.

Om man har avtalat om att arbetsgi-
varen inte ordnar med logi, betalas till ar-
betstagaren utöver dagtraktamentet en 
övernattningspeng på 12 euro.

Lön för sjuktid
Om arbetstagaren har varit anställd av 
samma arbetsgivare under på varandra 
följande arbetsperioder, räknas den enhet-
liga anställningen enligt de på varandra 
följande arbetsperiodernas längd.

Lön till arbetstagarnas företrädare
Till en huvudförtroendeman i företaget 
betalas en separat ersättning utgående 
från hur många arbetstagare hen företrä-
der:
10–50 arbetstagare 33,28 euro/2 veckors 
löneperiod
51–100 arbetstagare 41,60 euro/2 veck-
ors löneperiod
över 100 arbetstagare 62,37 euro/2 veck-
ors löneperiod
Ersättningens storlek fastställs enligt an-
talet arbetstagare den 1 juni respektive år.

Arbetarskyddsfullmäktig eller 
huvudförtroendeman
Till arbetarskyddsfullmäktige eller regio-
nal huvudförtroendeman betalas en sepa-
rat ersättning utgående från hur många ar-
betstagare hen företräder:

10 arbetstagare eller fler 33,28 euro/2 
veckors löneperiod

Ersättningens storlek fastställs enligt 
antalet arbetstagare den 1 juni respektive 
år.

Då huvudförtroendemannens eller 
den regionala förtroendemannens ersätta-
re till exempel på grund av förtroende-
mannens semester eller sjukdom sköter 
huvudförtroendemannauppdraget i minst 
2 veckor, betalas den separata ersättning-
en till ersättaren.

Om företaget inte har verksamhet un-
der permittering, semester eller jämförba-
ra orsaker, betalas ingen separat ersätt-
ning.

Om arbetstagaren sköter flera repre-
sentationsuppdrag, har hen rätt till bara en 
separat ersättning.

Arbetsgrupperna inom 
asfaltbranschen
Minskande av nattarbete
INFRA ry och Byggnadsförbundet rf till-
sätter en arbetsgrupp, som gemensamt id-
kar påverkning för att minska nattarbetet. 
Dessutom följer förbunden med hur kol-
lektivavtalsskrivelserna om nattarbete 
fungerar.

Spelregler för passerkontroll och 
lokalisering
INFRA ry och Byggnadsförbundet rf till-
sätter en arbetsgrupp, som går igenom 
lagstiftningen om passerkontroll och lo-
kalisering och ger vid behov anvisningar 
om rätta handlingssätt.

Tillämpningsdirektiv för kollektiv
avtalet för asfaltbranschen för 
bemanningsföretag
INFRA ry och Byggnadsförbundet rf till-
sätter en arbetsgrupp, som gör upp till-
lämpningsdirektiv för bemanningsföre-
tag, som är skyldiga att tillämpa kollek-

tivavtalet för asfaltbranschen. Tillämp-
ningsdirektivet görs upp till 1.3.2019.

Ersättning för resekostnader
INFRA ry och Byggnadsförbundet rf till-
sätter en arbetsgrupp, som behoven att ut-
veckla och förnya texterna om ersättning-
arna för resekostnader i kollektivavtalet 
för asfaltbranschen.

Arbetsgrupp för uppföljning av 
ändringarna i arbetstidslagen
INFRA ry och Byggnadsförbundet rf till-
sätter en arbetsgrupp, som utreder hur 
ändringarna i arbetstidslagen påverkar 
kollektivavtalet och utreder eventuella be-
hov att ändra kollektivavtalet.

GOLVLÄGGNINGS-
BRANSCHEN
Löneuppgörelsen
Från början av den löneperiod som börjar 
närmast 1.6.2018 
• allmän förhöjning 0,30 €/h
• tabellönerna höjs med 0,40 €/h
• ackordslönerna höjs med 1,7 procent
• oavslutade ackord höjs med 1,7 pro-

cent för de återstående timmarna av 
ackordet

Arbetstagarens personliga lönetillägg be-
skärs, om ett sådant finns, om förhöjning-
en blir större än den allmänna förhöjning-
en av tabellönerna. Nedskärningen är 
högst 0,10 €/h. Om något tillägg inte finns 
är löneförhöjningen 0,40 €/h.
Tabellönerna:
0 ........................................................10,91 €/h
I ........................................................12,50 €/h
II .......................................................14,68 €/h
III ......................................................16,14 €/h
Kvällsskift ..........................................1,44 €/h
Nattskift .............................................2,78 €/h
Ersättning till arbetstagarnas 
företrädare .................................... 72,11 €/kk

Från början av löneperioden närmast 
1.6.2019 
• allmän förhöjning 0,30 €/h
• tabellönerna höjs 0,40 €/h
• ackordslönerna höjs med 2,0 procent
• oavslutade ackord höjs med 1,7 pro-

cent för de återstående timmarna av 
ackordet

Arbetstagarens personliga lönetillägg be-
skärs, om ett sådant finns, om förhöjning-
en blir större än den allmänna förhöjning-
en av tabellönerna. Nedskärningen är 
högst 0,10 €/h. Om något tillägg inte finns 
är löneförhöjningen 0,40 €/h.

Tabellönerna:
0 ........................................................11,31 €/h
I ........................................................12,90 €/h
II .......................................................15,08 €/h
III ......................................................16,54 €/h
Kvällsskift ..........................................1,46 €/h
Nattskift .............................................2,83 €/h
Ersättning till arbetstagarnas 
företrädare .................................... 72,11 €/kk

Textändringarna
Ny regler för skiftarbete
Innan arbetsgivaren genomför en avvi-
kande placering eller flyttning av arbets-
tiden kartläggs vilka frivilliga, som har 
möjlighet att regelbundet arbeta utanför 
den gängse arbetstiden. Arbetsgivaren har 
rätt att, efter att ha utfört kartläggningen, 
besluta om att låta utföra skiftarbete med 
beaktande av den arbetstid som avtalats i 
arbetstagarens arbetsavtal.
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Tilläggen i kollektivavtalet
Tilläggen från den löneperiod som börjar 
närmast 1.6.2019 
Tillägg €/h
Kvällsskiftstillägg ................................... 1,04
Nattskiftstillägg ...................................... 2,10
Kvällsarbetstillägg ................................. 1,04
Nattarbetstillägg .................................... 2,10
Förseningstillägg för anmälan on 
flytt av arbetsskift ................................. 2 ,45
Yrkesexamenstillägg ............................. 0,51
Specialyrkesexamenstillägg ................. 0,94

Arbetsredskapsersättning för 
rörisoleringsbranschen
Arbetsredskapsersättningen är 1,80 euro/
dag från den löneperiod som börjar när-
mast 1.6.2019.

Bastillägg inom rör- och 
VS-branscherna
Bastilläggets garanterade del är 0,37 €/h
Bastillägget i arbeten som utförs med tid-
lön är 0,58 €/h

Specialersättning som betalas till hu-
vudförtroendeman och arbetarskyddsfull-
mäktig
Antalet företrädda euro/två 
arbetstagare veckors löneperiod
10–50 arbetstagare .............................. 33,28
51–100 arbetstagare ............................ 41,60
över 100 arbetstagare ......................... 62,37

Textändringarna i kollektivavtalet
Av den lagstadgade semesterlönen eller 
ersättningen betalas som semesterpremie 
50 procent av denna semesterlön eller er-
sättning. Rätt till semesterpremie har man 
inte då
• Arbetstagaren själv säger upp sig. 

Denna bestämmelser gäller till 
30.9.2019.

• Arbetsgivaren säger upp eller häver 
anställningen av orsak som beror på 
arbetstagaren.

Texten förblir oförändrad till övriga delar. 
Detta innebär att man från 1.10.2019 får 
semesterpremie (tidigare semesteråter-
komstvederlag) i alla andra än ovannämn-
da lägen.

Karens för löneutbetalning för 
sjuktid
Om anställningen har varat under 6 må-
nader (tidigare 1 år) och det inte är fråga 
om ett arbetsolycksfall, är dagen då ar-
betsoförmågan började eller om arbets-
oförmågan börjat under pågående arbets-
dag, den därpå följande dagen, oavlönad. 
Om arbetsoförmågan på grund av sjuk-
dom fortsätter efter insjukningsdagen i 
minst 6 vardagar, betalar arbetsgivaren 
lön för arbetsoförmågan från första bör-
jan.

Sjukfrånvaro genom att 
arbetstagarens egenanmälan
Företagen ska avtala om förfarandet med 
egenanmälan i sjukdomsfall av förkyl-
ningskaraktär som pågår i högst 3 dagar. 
Avtalet kan inte omfatta krav på läkarin-
tyg. Det är skäl att göra avtalet skriftligt.

Om man inte avtalat om egenanmä-
lan, godkänner arbetsgivaren eller hens 
företrädare arbetstagarens meddelande 
om orsaken till arbetsoförmågan i sjuk-
frånvaro av förkylningskaraktär i högst 3 
dygn. I detta fall följs följande regler om 
egenanmälan.
• Arbetstagaren ska meddela sin egen 

förman om sjukfrånvaron omedelbart 
eller senast innan arbetsskiftet börjar. 
Om anmälan inte gjorts förrän arbets-
skiftet började, betalas inte lön för 
sjukfrånvaron.

• Arbetsgivaren kan av grundat skäl, då 
arbetstagaren har flera upprepade 
sjukfrånvaron, kräva läkarintyg för att 

bevisa arbetsoförmågan. Egenanmälan 
gäller inte under semester.

Parterna rekommenderar att man då man 
tillämpar förfarandet med egenanmälan i 
det lokala avtalet skriver in förfarandet för 
frånvaro för tillfällig vård av under 
10-årigt barn.

Befrielse från arbete och ersättning 
för inkomstbortfall för 
arbetstagarnas företrädare
Huvudförtroendeman/förtroendeman och 
arbetarskyddsfullmäktig
Då antalet arbetstagare på verksamhets-
stället/enheten är:
Arbetstagare timmar/år
5–9 .............................................................. 52
10–14  .......................................................... 80
15–19  ........................................................ 110
20–29  ........................................................ 150
30–39  ........................................................ 200
40–79  ........................................................ 260
80–139  ...................................................... 340
140–99  ...................................................... 430
200–279  .................................................... 520
280–339  .................................................... 630
340– ......................................avtalas separat

Förtroendemännens och arbetarskydds-
fullmäktigens tidsanvändning bestäms 
enligt ovanstående tabell och de gamla 
koefficienter, som gällde arbetarskydds-
fullmäktiges tidsanvändning, slopas. Ar-
betarskyddsfullmäktigens tidsanvändning 
ökar i praktiken.

Försök med lokalt avtalade 
arbetstider för VVS-servicemontörer
Detta avtal har uppstått som resultat av en 
arbetsgrupp mellan Byggnadsförbundet 
och LVI-TU. Arbetsgruppens avsikt är att 
förnya kollektivavtalet för husteknikbran-
schens VVS-bransch så att det möjliggör 
ett mer ändamålsenligt arbete i underhålls- 
och serviceverksamhet utgående från läget 
i företagen och hos deras kunder.

Husteknikbranschens kollektivavtal, 
som ingåtts mellan Byggnasförbundet rf 
och LVI-TU ry, tillämpas på de vvs-servi-
cemontörer som är anställda i LVI-TU:s 
medlemsföretag. Man kan dock i LVI-
TU:s medlemsföretag avtala om arbetsti-
derna för vvs-servicemontörerna avvi-
kande från kollektivavtalet på det sätt som 
presenteras nedan. Arbetstidsförsöket på-
går 1.5.2018-30.4.2020.

Arbetstidsbestämmelser som  
avtalas lokalt
Vvs-servicemontören följer en genom-
snittlig arbetstid, som regelbundet utjäm-
nas till 37,5 eller 40 timmar i veckan un-
der en granskningsperiod på 4 månader. 
Någon arbetstidsplan per dag behöver in-
te göras upp för granskningsperioden, ut-
an arbetstiden bestäms enligt hur det är 
ändamålsenligt att utföra de dagliga arbe-
tena och vvs-servicemontörernas person-
liga behov enligt de spelregler man avta-
lat om i företaget.

Den dagliga arbetstiden börjar och 
slutar enligt givna arbetsuppgifter och 
vvs-servicemontörernas  övervägande. 
Målet är att man i relation till arbetsda-
gens längd uppnår så många sådana ar-
betstimmar som möjligt, som man kan 
fakturera beställaren för. Man eftersträvar 
dock att arbetsdagarna inte annat än till-
fälligt är kortare än sex (6) timmar eller 
längre än tio (10) timmar. Arbetstagaren 
ska alltid få hålla de vilotider som stadgas 
i arbetstidslagen.

Arbetstagaren meddelar att arbetsda-
gen har börjat och avslutats samt eventu-
ella besök enligt överenskommen praxis 
på arbetsställena med en elektronisk upp-
följningsapparat, till exempel en smartte-
lefon, som arbetsgivaren har skaffat. Nå-

gon annan kontinuerlig arbetstidsuppfölj-
ning görs inte under arbetsdagen. Om ar-
betsdagarna börjar eller slutar annanstans 
än i arbetsgivarens lokaler, ska man avta-
la om praxis i sådana situationer. Man ska 
likaså avtala om principerna för använd-
ning av servicebil för resor mellan arbets-
tagarens hem och arbetsställen.

Arbetstagaren har alltid rätt till en lön 
som minst är enligt arbetsavtalets regel-
bundna arbetstid. Arbetstagaren ska und-
vika att onödigt samla på sig övertidstim-
mar under den tid arbetstiden följs upp. 
Arbetsgivaren får å sin sida inte använda 
de väntetider som avses i kollektivavtalet 
för att jämna ut den genomsnittliga ar-
betstiden.

Om arbetstagarens arbetstid inte ut-
jämnas till 40 timmar i veckan under 
granskningsperioden på 4 månader, beta-
las för de första tio övertidstimmarna lö-
nen förhöjd med 50 procent. Efter det be-
talas för den första halvan övertidstimmar 
lönen förhöjd med 50 procent och för res-
ten med 100 procent.

Om arbetsgivaren separat ber arbets-
tagaren utföra övertidsarbete, räknas en 
sådan dag inte med i den genomsnittliga 
arbetstiden. Den dagen anses bestå av 8 
timmar och för övriga timmar betalas 
övertidsersättning på normalt sätt enligt 
kollektivavtalet. Om arbetstimmarna un-
der granskningsperioden blir i genomsnitt 
mindre än 37,5 eller 40 timmar i veckan, 
inverkar det inte minskande på arbetsta-
garens semesterförmåner.

Lönen betalas normalt per lönebetal-
ningsperiod enligt antalet regelbundna ar-
betstimmar i arbetsavtalet. När gransk-
ningsperioden upphört betalas de arbets-
timmar som överstiger den regelbundna 
arbetstiden i samband med följande lö-
neutbetalning.

Sjuk- och olycksfallslön betalas för 
arbetsdagar alltid för åtta (8) timmar.

Hur man ingår lokalt avtal
Det lokala avtalet om vvs-servicemontö-
rernas arbetstidsbestämmelser ingås av 
arbetsgivaren, huvudförtroendemannen 
och alla de vvs-servicemontörer, som vill 
vara med i detta arbetstidsarrangemang. 

Arbetsgivaren och vvs-servicemontö-
rerna avtalar sinsemellan om att höja tim-
lönen genom en gemensamt avtalad belö-
ningsmodell. En förutsättning för att 
vvs-servicemontören ska få en löneför-
höjning är att hen går med i detta försök. 
Den förhöjda timlönen betalas för varje 
arbetstimme under försöket.

Kollektivavtalets bestämmelser om 
lokala avtal tillämpas på detta lokala av-
tal. Huvudförtroendemannen kan dock 
säga upp avtalet för hela företagets del 
och en enskild vvs-servicemontör för 
egen del med en uppsägningstid på en må-
nad. Arbetsgivaren kan också med en må-
nads uppsägningstid säga upp avtalet för 
alla arbetstagare eller för enskilda vvs-ser-
vicemontörer. Efter att det lokala avtalet 
har upphört börjar vvs-servicemontörer-
na följa de normala arbetstiderna i kollek-
tivavtalet.

Försök med saneringstillägg i 
ventilationsbranschen 
Inom ventilationsbranschen införs ett sa-
neringstillägg på de arbetsplatser, där 
ackordavtalet mellan beställaren och en-
treprenörer baserar sig på den första ack-
ordsofferten som getts efter 1.7.2018. Sa-
neringstillägget gäller som ett försök till 
slutet av avtalsperioden, dock så att be-
stämmelsen gäller de byggen, som inletts 
innan avtalet löper ut fram till dess de är 
klara. Saneringstilläggsprocenterna ingår 
i bestämmelserna om prestationslönebe-
stämmelserna. 

Arbetsgrupper
Ersättning för resekostnader
Avtalsparterna tillsätter en arbetsgrupp 
för att förnya bestämmelserna om ersätt-
ningarna för resekostnader.

Ackordsprissättningen inom 
ventilationsbranschen
Avtalsparterna tillsätter en arbetsgrupp 
för att förnya ackordsprissättningen i ven-
tilationsbranschen.

Ackordsprissättningen inom 
rörläggningsbranschen
Avtalsparterna tillsätter en arbetsgrupp 
för att förnya ackordsprissättningen för 
rörbranschen, 3 § Installering av appara-
ter, mom. 4, mom. 5 och mom. 7.

Ackordsprissättningen för 
installation av sprinklers
Avtalsparterna fortsätter arbetet i arbets-
gruppen för att i sin helhet förnya ack-
ordsprissättningen för installation av 
sprinklers.

MÅLNINGSBRANSCHEN
Löneuppgörelsen
Från början av den löneperiod som börjar 
närmast 1.6.2018
• allmän förhöjning 0,30 €/h
• tabellönerna höjs med 0,40 €/h
• ackordslönerna höjs med 1,7 procent
• oavslutade ackord höjs med 1,7 pro-

cent för de återstående timmarna
Arbetstagarens personliga lönetillägg be-
skärs, om ett sådant finns, om förhöjning-
en blir större än den allmänna förhöjning-
en av tabellönerna. Nedskärningen är 
högst 0,10 €/h. Om något tillägg inte finns 
är löneförhöjningen 0,40 €/h.
Tabellönerna 
I ........................................................10,33 €/h
IB ......................................................11,68 €/h
II .......................................................12,71 €/h
III ......................................................14,13 €/h
IV ......................................................15,41 €/h
V .......................................................16,57 €/h
Yrkesexamenstillägg  ......................0,44 €/h
Specialyrkesexamenstillägg  ..........0,76 €/h
Kvällsskift  .........................................1,44 €/h
Nattskift  ............................................2,71 €/h
Ersättning till arbetstagarnas 
företrädare  ............................... 72,11 €/mån

Från den löneperiod som börjar närmast 
1.6.2019 
• allmän förhöjning 0,30 €/h
• tabellönerna höjs med 0,40 €/h
• ackordslönerna höjs med 2,0 procent
• oavslutade ackord höjs med 1,7 pro-

cent för de återstående timmarna
Arbetstagarens personliga lönetillägg be-
skärs, om ett sådant finns, om förhöjning-
en blir större än den allmänna förhöjning-
en av tabellönerna. Nedskärningen är 
högst 0,10 €/h. Om något tillägg inte finns 
är löneförhöjningen 0,40 €/h.
Tabellönerna:
I ........................................................10,73 €/h
IB ......................................................12,08 €/h
II .......................................................13,11 €/h
III ......................................................14,53 €/h
IV ......................................................15,81 €/h
V .......................................................16,97 €/h
Yrkesexamenstillägg  ......................0,45 €/h
Specialyrkesexamenstillägg  ..........0,77 €/h
Kvällsskift  .........................................1,46 €/h
Nattskift  ............................................2,76 €/h
Ersättning till arbetstagarnas  
företrädare  ............................... 72,11 €/mån
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över 70 ton, men under 140 ton ............ 1,76
över 140 ton, men under 200 ton .......... 1,98
200 ton och över ..................................... 2,30

Arbetsspecifikt tillägg för förare av lyft-
kransbil eller höjdlyftkran (kurottaja)
Lyfthöjd Arbetsspecifika tillägget €/h
20 m eller under ...................................... 1,26
över 20 m, men under 60 m ................... 1,60
60 m eller över ........................................ 1,76
Tillägg för arbete i tunnel och  
bergsskydd .......................................1,16 €/h

Kollektivavtal om arbetstidsbestäm
melser för områdesackord för skötsel 
(Förhöjningarna från 1.10.2018)
Lördagstillägg ...................................3,47 €/h
Ersättning för beredskap 23,24 €/ 
 beredskapsdygn

Specialersättningarna till arbetstagarnas 
företrädare höjs från den löneperiod som 
börjar närmast 1.6.2018 med 3,4 procent. 
Specialersättningarna till arbetstagarnas 
företrädare höjs inte i samband med löne-
förhöjningarna 2019.

Förtroendeman 
8–50 arbetstagare ............................33,28 €/
 2 veckors löneperiod
51–100 arbetstagare ........................41,60 €/
 2 veckors löneperiod
över 100 arbetstagare .....................62,37 €/
 2 veckors löneperiod

Arbetsplatsförtroendeman
25 arbetstagare eller fler ................33,28 €/
 2 veckors löneperiod

Arbetarskyddsfullmäktig
8–50 arbetstagare ............................33,28 €/
 2 veckors löneperiod
51–100 arbetstagare ........................41,60 €/
 2 veckors löneperiod
över 100 arbetstagare .....................62,37 €/
 2 veckors löneperiod

Allmän förhöjning 1.6.2019
Lönerna höjs från den lönebetalningspe-
riod som börjar närmast 1.6.2019 med en 
allmän förhöjning, som är 30 cent i tim-
men. Tabellönerna höjs med 40 cent i tim-
men. Prestationslönerna (ackords- och 
produktionslöner) höjs på basis av ökad 
produktivitet på grund av försök med lo-
kala avtal, flexibla arbetstider och digita-
la hjälpmedel med 2,0 procent. 

Oavslutade ackord höjs med 1,7 pro-
cent för de återstående timmarna av ack-
ordet.

Förhöjningen av tabellönen får inte ge 
en förhöjning av den personliga lönen 
som är större än den allmänna förhöjning-
en utom då förhöjningen av den personli-
ga lönen beror enbart på en förhöjning av 
tabellönen.

Förhöjningen av de praktiska lönerna 
genomförs genom att arbetstagarens ar-
betsspecifika tillägg beskärs så att förhöj-
ningen av tidlönen blir densamma som 
den allmänna förhöjningen, 30 cent. Om 
det arbetsspecifika tillägget inte beskärs 
eller kan beskäras, kan löneförhöjningen 
vara högst 40 cent. Arbetstagarens lön bör 
vara lika stor som den nya tabellönen ut-
ökad med det arbetsspecifika tillägget.

Grundtimlönerna från den löneperiod 
som börjar närmast 1.6.2019
Lönegrupp Grundtimlön €/h
I .............................................................. 11,57
II ............................................................. 12,49
III ............................................................ 13,38
IV ............................................................ 14,39
V ............................................................. 15,47
VI ............................................................ 16,71

Tilläggen i penningbelopp stiger från den 
löneperiod som börjar närmast 1.6.2019 
med 1,7 procent.

Ersättning för avvikande arbetstider
kvällsskifts- och kvällsarbetstillägg . 1,26 €/h
nattskifts- och nattarbetstillägg .....2,37 €/h

Arbetsspecifika tillägg för förare av 
fordonslyftkran, lyftkorgsbil och 
höjdlyftkran (kurottaja) samt i 
tunnel och bergskyddsarbete
Arbetsspecifikt tillägg till förare av for-
donslyftkran
Lyftkraft Arbetsspecifika tillägget €/h
30 ton eller under ................................... 1,28
över 30 ton, men under 70 ton .............. 1,63
över 70 ton, men under 140 ton ............ 1,79
över 140 ton, men under 200 ton .......... 2,01
200 ton och över ..................................... 2,34

Arbetsspecifikt tillägg för förare av lyft-
kransbil eller höjdlyftkran (kurottaja)
Lyfthöjd Arbetsspecifika tillägget €/h
20 m eller under ...................................... 1,28
över 20 m, men under 60 m ................... 1,63
60 m eller över ........................................ 1,79
Tillägg för arbete i tunnel och 
bergsskydd .......................................1,18 €/h

Kollektivavtal om arbetstidsbestämmel-
ser för områdesackord för skötsel (För-
höjningarna från 1.10.2019)
Lördagstillägg ...................................3,53 €/h
Ersättning för beredskap.................23,64 €/
 beredskapsdygn

Storleken på lön för sjuktid
Lön för sjuktid betalas enligt arbetstaga-
rens medeltiminkomst. Medeltiminkom-
sten räknas ut genom att dela den lön ar-
betstagaren tjänat under de 6 månaderna 
före insjuknandet med antalet arbetade 
timmar. Om anställningen har varat kor-
tare tid än 6 månader, är granskningsperi-
oden lika lång som anställningen.

Förfarande vid egenanmälan
Företagen ska avtala om förfarandet med 
egen anmälan i sjukdomsfall av förkyl-
ningskaraktär som pågår i högst 3 dagar. 
Avtalet kan inte omfatta krav på läkarin-
tyg. Det är skäl att göra avtalet skriftligt.

Om man inte avtalat om egenanmä-
lan, godkänner arbetsgivaren eller hens 
företrädare arbetstagarens meddelande 
om orsaken till arbetsoförmågan i sjuk-
frånvaro av förkylningskaraktär i högst 3 
dygn. I detta fall följs följande regler om 
egenanmälan.
• Arbetstagaren ska meddela sin egen 

förman om sjukfrånvaron omedelbart 
eller senast innan arbetsskiftet börjar. 
Om anmälan inte gjorts förrän arbets-
skiftet började, betalas inte lön för 
sjukfrånvaron.

• Arbetsgivaren kan av grundat skäl, då 
arbetstagaren har flera upprepade 
sjukfrånvaron, kräva läkarintyg för att 
bevisa arbetsoförmågan. 

• Egenanmälan gäller inte under semes-
ter.

Parterna rekommenderar att man då man 
tillämpar förfarandet med egenanmälan i 
det lokala avtalet skriver in förfarandet för 
frånvaro för tillfällig vård av under 
10-årigt barn.

Förutsättningen för att karensdagen 
slopas förkortas till 6 månaders anställning.

Hälsoundersökningar
För hälsogranskning under gängse arbets-
tid ersätts inkomstbortfall för hälso-
granskningstiden och för de regelbundna 
arbetstimmar arbetstagaren förlorat för 
resetiden enligt bestämmelserna om lön 
för sjuktid. Dessutom ersätts oundvikliga 
resekostnader.

Textändringar
Nya bestämmelser om skiftarbete
Innan arbetsgivaren genomför en avvi-
kande placering eller flyttning av arbets-
tiden kartläggs vilka frivilliga, som har 
möjlighet att regelbundet arbeta utanför 
den gängse arbetstiden. Arbetsgivaren har 
rätt att, efter att ha utfört kartläggningen, 
besluta om att låta utföra skiftarbete med 
beaktande av den arbetstid som avtalats i 
arbetstagarens arbetsavtal.

Arvodeslön
I fortsättningen kan arvodeslönesystemet 
användas bara i arbeten hos Pintaurakoit-
sijat ry:s medlemsaffärer. En skriftlig re-
dogörelse över arbetet ska göras och en 
slutredovisning på arbetet upphör. Av ut-
redningen ska framgå arbetets innehåll, 
arbetsställe, storleken på arvodet samt ga-
rantilönen.

Bas
Man ska alltid separat skriftligen avtala 
om basuppdraget för respektive arbets-
plats. Den som åtar sig uppdraget ska gö-
ra det frivilligt. I avtalet ska åtminstone 
framstå huvudpunkterna i uppgifterna 
och de fullmakter, som den som blir bas 
förbinder sig till. Basen har dock inte en 
ställning som arbetsgivarens företrädare i 
relation till övriga arbetstagare.

Basen får en lön som motsvarar med-
eltimlönen i ackordsarbete för den tid hen 
sköter uppgifterna. I timarbete ska lönen 
minst motsvara lönen i lönegrupp V, var-
till det är möjligt att avtala om bastillägg.

Väderförhållanden
I fortsättningen betalar arbetsgivaren, om 
arbetet avbryts på grund av väderhinder, 
lön till slutet av arbetsskiftet. Då väder-
hindret fortsätter och förhindrar arbetet 
under ett helt arbetsdygn betalas full lön 
till arbetstagaren (personlig timlön) för 
högst 10 dagar under ett kalenderår. Ar-
betstagaren har dock 1 självriskdag under 
året.

Parternas gemensamma mål är att 
undvika väderhinder till exempel genom 
att planera arbetsordningen gemensamt 
med beaktande av att exceptionella väder-
förhållanden kan uppstå. Arbetsgivaren 
bör redan på förhand med tanke på väder-
hinder sträva efter att utreda om hen kan 
erbjuda annat arbete eller ett annat bygge 
under den tid ett eventuellt hinder pågår. 
Man ska på bygget eller i företaget kom-
ma överens om hur man meddelar om vä-
derhinder.

Ersättning för resekostnader i 
researbeten
Man ska på förhand komma överens med 
arbetsgivaren om resor, som utförs på be-
gäran av arbetsgivaren. Arbetsgivaren be-
talar de verkliga resekostnaderna för 
dessa resor enligt avtalat fordon (egen bil/
kollektivtrafik) eller ordnar transporten.
Om resan utförs under den arbetstid som 
avtalats i arbetsavtalet, betalas personlig 
timlön för resetiden. För resor utanför den 
avtalade arbetstiden betalas lön enligt lö-
negrupp (högst lönegrupp III).

Lön för sjuk och olycksfallstid
Företagen ska avtala om förfarandet med 
egenanmälan i sjukdomsfall av förkyl-
ningskaraktär som pågår i högst 3 dagar. 
Avtalet kan inte omfatta krav på läkarin-
tyg. Det är skäl att göra avtalet skriftligt.

Anställningsvillkoret om en karens-
dag vid sjukdom förkortas från ett år till 
6 månader.

Skyddsklädsel
Arbetsgivaren skaffar dem som har ett ar-
bete som kräver noggrannhet optiskt sli-

pade skyddsglasögon om företagshälso-
vården har konstaterat att sådana behövs.
Skyddsanvisningen får en bestämmelse 
om att de selar, rep och bälten som an-
vänds i arbetet väljs utgående från hur de 
håller för målfärg och kemikalier.

Kollektivavtal om semester för 
arbetstagare inom målarbranschen
Till arbetstagare som skickats till Finland 
betalas semesterpremien (18,5 %) i sam-
band med varje likvid.

Arbetstagarnas företrädare
Huvudförtroendemannen, förtroende-
mannen och arbetarskyddsfullmäktigen 
ska få skriftliga uppgifter om den arbets-
kraft som används för underentreprenader 
och som inhyrd arbetskraft inom deras 
verksamhetsområde. De ska ha tillgång 
till uppgifterna då arbetena inleds.

JORD- OCH VATTEN-
BYGGNADSBRANSCHEN

Avtalsperioden är 1.5.2018–
30.4.2020

Löneförhöjningarna
Lönerna höjs från den lönebetalningspe-
riod som börjar närmast 1.6.2018 med en 
allmän förhöjning, som är 30 cent i tim-
men. Tabellönerna höjs med 40 cent i tim-
men. Prestationslönerna (ackords- och 
produktionslöner) höjs med 1,7 procent.

Oavslutade ackord höjs med 1,7 pro-
cent för de återstående timmarna av ack-
ordet.

Förhöjningen av tabellönen får inte ge 
en förhöjning av den personliga lönen 
som är större än den allmänna förhöjning-
en utom då förhöjningen av den personli-
ga lönen beror enbart på en förhöjning av 
tabellönen.

Förhöjningen av de praktiska lönerna 
genomförs genom att arbetstagarens ar-
betsspecifika tillägg beskärs så att förhöj-
ningen av tidlönen blir densamma som 
den allmänna förhöjningen, 30 cent. Om 
det arbetsspecifika tillägget inte beskärs 
eller kan beskäras, kan löneförhöjningen 
vara högst 40 cent. Arbetstagarens lön bör 
vara lika stor som den nya tabellönen ut-
ökad med det l arbetsspecifika tillägget.

Grundtimlönerna från den löneperiod 
som börjar närmast 1.6.2018
Lönegrupp Grundtimlön €/h
I .............................................................. 11,17
II ............................................................. 12,09
III ............................................................ 12,98
IV ............................................................ 13,99
V ............................................................. 15,07
VI ............................................................ 16,31

Tilläggen i penningbelopp stiger med 1,7 
procent från löneperioden närmast 
1.6.2018.

Ersättning för avvikande arbetstider
kvällsskifts- och kvällsarbets- 
tillägg .................................................1,24 €/h
nattskifts- och nattarbetstillägg .....2,33 €/h

Arbetsspecifika tillägg för förare av 
fordonslyftkran, lyftkorgsbil och höjd
lyftkran (kurottaja) samt i tunnel och 
bergskyddsarbete
Arbetsspecifikt tillägg till förare av for-
donslyftkran
Lyftkraft Arbetsspecifika tillägget €/h
30 ton eller under ................................... 1,26
över 30 ton, men under 70 ton .............. 1,60
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Tilläggen i kollektivavtalet
Tilläggen från den löneperiod som börjar 
närmast 1.6.2019 
Tillägg €/h
Kvällsskiftstillägg ................................... 1,04
Nattskiftstillägg ...................................... 2,10
Kvällsarbetstillägg ................................. 1,04
Nattarbetstillägg .................................... 2,10
Förseningstillägg för anmälan on 
flytt av arbetsskift ................................. 2 ,45
Yrkesexamenstillägg ............................. 0,51
Specialyrkesexamenstillägg ................. 0,94

Arbetsredskapsersättning för 
rörisoleringsbranschen
Arbetsredskapsersättningen är 1,80 euro/
dag från den löneperiod som börjar när-
mast 1.6.2019.

Bastillägg inom rör- och 
VS-branscherna
Bastilläggets garanterade del är 0,37 €/h
Bastillägget i arbeten som utförs med tid-
lön är 0,58 €/h

Specialersättning som betalas till hu-
vudförtroendeman och arbetarskyddsfull-
mäktig
Antalet företrädda euro/två 
arbetstagare veckors löneperiod
10–50 arbetstagare .............................. 33,28
51–100 arbetstagare ............................ 41,60
över 100 arbetstagare ......................... 62,37

Textändringarna i kollektivavtalet
Av den lagstadgade semesterlönen eller 
ersättningen betalas som semesterpremie 
50 procent av denna semesterlön eller er-
sättning. Rätt till semesterpremie har man 
inte då
• Arbetstagaren själv säger upp sig. 

Denna bestämmelser gäller till 
30.9.2019.

• Arbetsgivaren säger upp eller häver 
anställningen av orsak som beror på 
arbetstagaren.

Texten förblir oförändrad till övriga delar. 
Detta innebär att man från 1.10.2019 får 
semesterpremie (tidigare semesteråter-
komstvederlag) i alla andra än ovannämn-
da lägen.

Karens för löneutbetalning för 
sjuktid
Om anställningen har varat under 6 må-
nader (tidigare 1 år) och det inte är fråga 
om ett arbetsolycksfall, är dagen då ar-
betsoförmågan började eller om arbets-
oförmågan börjat under pågående arbets-
dag, den därpå följande dagen, oavlönad. 
Om arbetsoförmågan på grund av sjuk-
dom fortsätter efter insjukningsdagen i 
minst 6 vardagar, betalar arbetsgivaren 
lön för arbetsoförmågan från första bör-
jan.

Sjukfrånvaro genom att 
arbetstagarens egenanmälan
Företagen ska avtala om förfarandet med 
egenanmälan i sjukdomsfall av förkyl-
ningskaraktär som pågår i högst 3 dagar. 
Avtalet kan inte omfatta krav på läkarin-
tyg. Det är skäl att göra avtalet skriftligt.

Om man inte avtalat om egenanmä-
lan, godkänner arbetsgivaren eller hens 
företrädare arbetstagarens meddelande 
om orsaken till arbetsoförmågan i sjuk-
frånvaro av förkylningskaraktär i högst 3 
dygn. I detta fall följs följande regler om 
egenanmälan.
• Arbetstagaren ska meddela sin egen 

förman om sjukfrånvaron omedelbart 
eller senast innan arbetsskiftet börjar. 
Om anmälan inte gjorts förrän arbets-
skiftet började, betalas inte lön för 
sjukfrånvaron.

• Arbetsgivaren kan av grundat skäl, då 
arbetstagaren har flera upprepade 
sjukfrånvaron, kräva läkarintyg för att 

bevisa arbetsoförmågan. Egenanmälan 
gäller inte under semester.

Parterna rekommenderar att man då man 
tillämpar förfarandet med egenanmälan i 
det lokala avtalet skriver in förfarandet för 
frånvaro för tillfällig vård av under 
10-årigt barn.

Befrielse från arbete och ersättning 
för inkomstbortfall för 
arbetstagarnas företrädare
Huvudförtroendeman/förtroendeman och 
arbetarskyddsfullmäktig
Då antalet arbetstagare på verksamhets-
stället/enheten är:
Arbetstagare timmar/år
5–9 .............................................................. 52
10–14  .......................................................... 80
15–19  ........................................................ 110
20–29  ........................................................ 150
30–39  ........................................................ 200
40–79  ........................................................ 260
80–139  ...................................................... 340
140–99  ...................................................... 430
200–279  .................................................... 520
280–339  .................................................... 630
340– ......................................avtalas separat

Förtroendemännens och arbetarskydds-
fullmäktigens tidsanvändning bestäms 
enligt ovanstående tabell och de gamla 
koefficienter, som gällde arbetarskydds-
fullmäktiges tidsanvändning, slopas. Ar-
betarskyddsfullmäktigens tidsanvändning 
ökar i praktiken.

Försök med lokalt avtalade 
arbetstider för VVS-servicemontörer
Detta avtal har uppstått som resultat av en 
arbetsgrupp mellan Byggnadsförbundet 
och LVI-TU. Arbetsgruppens avsikt är att 
förnya kollektivavtalet för husteknikbran-
schens VVS-bransch så att det möjliggör 
ett mer ändamålsenligt arbete i underhålls- 
och serviceverksamhet utgående från läget 
i företagen och hos deras kunder.

Husteknikbranschens kollektivavtal, 
som ingåtts mellan Byggnasförbundet rf 
och LVI-TU ry, tillämpas på de vvs-servi-
cemontörer som är anställda i LVI-TU:s 
medlemsföretag. Man kan dock i LVI-
TU:s medlemsföretag avtala om arbetsti-
derna för vvs-servicemontörerna avvi-
kande från kollektivavtalet på det sätt som 
presenteras nedan. Arbetstidsförsöket på-
går 1.5.2018-30.4.2020.

Arbetstidsbestämmelser som  
avtalas lokalt
Vvs-servicemontören följer en genom-
snittlig arbetstid, som regelbundet utjäm-
nas till 37,5 eller 40 timmar i veckan un-
der en granskningsperiod på 4 månader. 
Någon arbetstidsplan per dag behöver in-
te göras upp för granskningsperioden, ut-
an arbetstiden bestäms enligt hur det är 
ändamålsenligt att utföra de dagliga arbe-
tena och vvs-servicemontörernas person-
liga behov enligt de spelregler man avta-
lat om i företaget.

Den dagliga arbetstiden börjar och 
slutar enligt givna arbetsuppgifter och 
vvs-servicemontörernas  övervägande. 
Målet är att man i relation till arbetsda-
gens längd uppnår så många sådana ar-
betstimmar som möjligt, som man kan 
fakturera beställaren för. Man eftersträvar 
dock att arbetsdagarna inte annat än till-
fälligt är kortare än sex (6) timmar eller 
längre än tio (10) timmar. Arbetstagaren 
ska alltid få hålla de vilotider som stadgas 
i arbetstidslagen.

Arbetstagaren meddelar att arbetsda-
gen har börjat och avslutats samt eventu-
ella besök enligt överenskommen praxis 
på arbetsställena med en elektronisk upp-
följningsapparat, till exempel en smartte-
lefon, som arbetsgivaren har skaffat. Nå-

gon annan kontinuerlig arbetstidsuppfölj-
ning görs inte under arbetsdagen. Om ar-
betsdagarna börjar eller slutar annanstans 
än i arbetsgivarens lokaler, ska man avta-
la om praxis i sådana situationer. Man ska 
likaså avtala om principerna för använd-
ning av servicebil för resor mellan arbets-
tagarens hem och arbetsställen.

Arbetstagaren har alltid rätt till en lön 
som minst är enligt arbetsavtalets regel-
bundna arbetstid. Arbetstagaren ska und-
vika att onödigt samla på sig övertidstim-
mar under den tid arbetstiden följs upp. 
Arbetsgivaren får å sin sida inte använda 
de väntetider som avses i kollektivavtalet 
för att jämna ut den genomsnittliga ar-
betstiden.

Om arbetstagarens arbetstid inte ut-
jämnas till 40 timmar i veckan under 
granskningsperioden på 4 månader, beta-
las för de första tio övertidstimmarna lö-
nen förhöjd med 50 procent. Efter det be-
talas för den första halvan övertidstimmar 
lönen förhöjd med 50 procent och för res-
ten med 100 procent.

Om arbetsgivaren separat ber arbets-
tagaren utföra övertidsarbete, räknas en 
sådan dag inte med i den genomsnittliga 
arbetstiden. Den dagen anses bestå av 8 
timmar och för övriga timmar betalas 
övertidsersättning på normalt sätt enligt 
kollektivavtalet. Om arbetstimmarna un-
der granskningsperioden blir i genomsnitt 
mindre än 37,5 eller 40 timmar i veckan, 
inverkar det inte minskande på arbetsta-
garens semesterförmåner.

Lönen betalas normalt per lönebetal-
ningsperiod enligt antalet regelbundna ar-
betstimmar i arbetsavtalet. När gransk-
ningsperioden upphört betalas de arbets-
timmar som överstiger den regelbundna 
arbetstiden i samband med följande lö-
neutbetalning.

Sjuk- och olycksfallslön betalas för 
arbetsdagar alltid för åtta (8) timmar.

Hur man ingår lokalt avtal
Det lokala avtalet om vvs-servicemontö-
rernas arbetstidsbestämmelser ingås av 
arbetsgivaren, huvudförtroendemannen 
och alla de vvs-servicemontörer, som vill 
vara med i detta arbetstidsarrangemang. 

Arbetsgivaren och vvs-servicemontö-
rerna avtalar sinsemellan om att höja tim-
lönen genom en gemensamt avtalad belö-
ningsmodell. En förutsättning för att 
vvs-servicemontören ska få en löneför-
höjning är att hen går med i detta försök. 
Den förhöjda timlönen betalas för varje 
arbetstimme under försöket.

Kollektivavtalets bestämmelser om 
lokala avtal tillämpas på detta lokala av-
tal. Huvudförtroendemannen kan dock 
säga upp avtalet för hela företagets del 
och en enskild vvs-servicemontör för 
egen del med en uppsägningstid på en må-
nad. Arbetsgivaren kan också med en må-
nads uppsägningstid säga upp avtalet för 
alla arbetstagare eller för enskilda vvs-ser-
vicemontörer. Efter att det lokala avtalet 
har upphört börjar vvs-servicemontörer-
na följa de normala arbetstiderna i kollek-
tivavtalet.

Försök med saneringstillägg i 
ventilationsbranschen 
Inom ventilationsbranschen införs ett sa-
neringstillägg på de arbetsplatser, där 
ackordavtalet mellan beställaren och en-
treprenörer baserar sig på den första ack-
ordsofferten som getts efter 1.7.2018. Sa-
neringstillägget gäller som ett försök till 
slutet av avtalsperioden, dock så att be-
stämmelsen gäller de byggen, som inletts 
innan avtalet löper ut fram till dess de är 
klara. Saneringstilläggsprocenterna ingår 
i bestämmelserna om prestationslönebe-
stämmelserna. 

Arbetsgrupper
Ersättning för resekostnader
Avtalsparterna tillsätter en arbetsgrupp 
för att förnya bestämmelserna om ersätt-
ningarna för resekostnader.

Ackordsprissättningen inom 
ventilationsbranschen
Avtalsparterna tillsätter en arbetsgrupp 
för att förnya ackordsprissättningen i ven-
tilationsbranschen.

Ackordsprissättningen inom 
rörläggningsbranschen
Avtalsparterna tillsätter en arbetsgrupp 
för att förnya ackordsprissättningen för 
rörbranschen, 3 § Installering av appara-
ter, mom. 4, mom. 5 och mom. 7.

Ackordsprissättningen för 
installation av sprinklers
Avtalsparterna fortsätter arbetet i arbets-
gruppen för att i sin helhet förnya ack-
ordsprissättningen för installation av 
sprinklers.

MÅLNINGSBRANSCHEN
Löneuppgörelsen
Från början av den löneperiod som börjar 
närmast 1.6.2018
• allmän förhöjning 0,30 €/h
• tabellönerna höjs med 0,40 €/h
• ackordslönerna höjs med 1,7 procent
• oavslutade ackord höjs med 1,7 pro-

cent för de återstående timmarna
Arbetstagarens personliga lönetillägg be-
skärs, om ett sådant finns, om förhöjning-
en blir större än den allmänna förhöjning-
en av tabellönerna. Nedskärningen är 
högst 0,10 €/h. Om något tillägg inte finns 
är löneförhöjningen 0,40 €/h.
Tabellönerna 
I ........................................................10,33 €/h
IB ......................................................11,68 €/h
II .......................................................12,71 €/h
III ......................................................14,13 €/h
IV ......................................................15,41 €/h
V .......................................................16,57 €/h
Yrkesexamenstillägg  ......................0,44 €/h
Specialyrkesexamenstillägg  ..........0,76 €/h
Kvällsskift  .........................................1,44 €/h
Nattskift  ............................................2,71 €/h
Ersättning till arbetstagarnas 
företrädare  ............................... 72,11 €/mån

Från den löneperiod som börjar närmast 
1.6.2019 
• allmän förhöjning 0,30 €/h
• tabellönerna höjs med 0,40 €/h
• ackordslönerna höjs med 2,0 procent
• oavslutade ackord höjs med 1,7 pro-

cent för de återstående timmarna
Arbetstagarens personliga lönetillägg be-
skärs, om ett sådant finns, om förhöjning-
en blir större än den allmänna förhöjning-
en av tabellönerna. Nedskärningen är 
högst 0,10 €/h. Om något tillägg inte finns 
är löneförhöjningen 0,40 €/h.
Tabellönerna:
I ........................................................10,73 €/h
IB ......................................................12,08 €/h
II .......................................................13,11 €/h
III ......................................................14,53 €/h
IV ......................................................15,81 €/h
V .......................................................16,97 €/h
Yrkesexamenstillägg  ......................0,45 €/h
Specialyrkesexamenstillägg  ..........0,77 €/h
Kvällsskift  .........................................1,46 €/h
Nattskift  ............................................2,76 €/h
Ersättning till arbetstagarnas  
företrädare  ............................... 72,11 €/mån
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De arbetsplatsspecifika timlönerna enligt 
arbetsvärderingsklassificeringen från den 
lönebetalningsperiod som börjar närmast 
1.6.2018:
Svårighetssklass/cent
1. .............................................................. 1042
2. .............................................................. 1086
3. .............................................................. 1132
4. .............................................................. 1181
5. .............................................................. 1232
6. .............................................................. 1285
7. .............................................................. 1339

Timlönerna för unga arbetstagare från den 
löneperiod som börjar närmast 1.6.2019:
under 17 år 893 cent
under 18 år 931 cent

Tilläggen i penningar höjs med 1,7 pro-
cent. 

De specifika tilläggen i kollektivavta-
lets 14 § är från den löneperiod som bör-
jar närmast 1.6.2019 
• skifttillägget i kvällsarbete är 137 cent 

i timmen och i nattarbete 237 cent i 
timmen. 

• miljötillägget är 70 cent i timmen 
• gruvtillägget är 216 cent i timmen.

Tjänstgöringstillägget är från den lönepe-
riod som börjar närmast 1.6.2019: 
Tjänstgöringstid tillägget
Över 5 år ............................ 28 cent i timmen
Över 10 ”.................................................. 33 ”
Över 15 ”.................................................. 40 ”
Över 20 ”.................................................. 44 ”
Över 25 ”.................................................. 51 ”
Över 30 ”.................................................. 57 ”
Över 35 ”.................................................. 64 ”

Den specifika ersättningen till arbetsta-
garnas företrädare höjs inte 2019.

Oavslutade ackord höjs med 1,7 pro-
cent för de återstående timmarna.

Prestationslönerna (ackords- och pro-
duktionslöner) höjs på basis av ökad pro-
duktivitet på grund av försök med lokala 
avtal, flexibla arbetstider och digitala 
hjälpmedel med 2,0 procent. 

Tidlöner
De kollektivavtalsenliga tidlönerna ska 
höjas så som ovan har sagts. Förhöjning-
en av tabellönen får inte ge en förhöjning 
av den personliga lönen som är större än 
den allmänna förhöjningen utom då för-
höjningen av den personliga lönen beror 
enbart på en förhöjning av tabellönen.

Om förhöjningen av arbetsvärde-
ringsklasslönen år 2018 eller 2019 leder 
till en höjning av totallönen som är större 
än den allmänna förhöjningen, skärs ar-
betstagarens tidlöneandel med genomsla-
get eller så införs en negativ tidlönsandel. 
Löneförhöjningen är 30 cent 2018 och 30 
cent 2019.

Exempel 1
Den personliga tidlönen (HAP) som beta-
las till arbetstagaren består av den arbets-
specifika lönen (TKO), den personliga lö-
nedelen (HKO) och en eventuell tidlöne-
del (APO). Arbetets svårighetsgrad är 4.
4 svårighetsgrad gamla  nya
 HAP (cent)  HAP (cent)
TKO 1101 1141
HKO 14% 154 160
APO 50 34 (50)
HAP 1305 1335 (1351)

Om tidlönedelen skulle förbli oförändrad 
i exemplet, skulle arbetstagarens person-
liga tidlön stiga (siffrorna inom parentes) 
mer än 30 cent i timme, och då skärs ar-
betstagarens tidlön med detta genomslag, 
dvs. 16 cent. Arbetstagarens lön stiger 
med 30 cent.

Byggnadsförbundet rf:s och Raken-

För hälsogranskning utanför gängse 
arbetstid betalas grundtimlön för den tid 
som går åt till undersökningen, dock för 
högst 2 timmar. Dessutom ersätts ound-
vikliga resekostnader, om arbetstagaren 
åker till hälsogranskning på sin lediga 
dag.

Ersättning för resekostnader
Arbetsgivaren arrangerar med beaktande 
av de lokala förhållandena en ersättnings-
fri skälig inkvartering.

Om det inte är fråga om inkvartering 
i resandehem/hotell, bör det i inkvarte-
ringen eller dess omedelbara närhet fin-
nas möjlighet att laga mat och tvätta sig.
Inkvarteringen bör huvudsakligen arrang-
eras så att arbetstagaren har ett eget rum 
för övernattning.

Man kan avvika från regeln o det med 
tanke på omständigheterna är omöjligt att 
ordna ett eget rum eller om det leder till 
oskäliga kostnader. Saken bör konstateras 
gemensamt med förtroendemannen eller 
de arbetstagare som ska inkvarteras innan 
inkvarteringen börjar.

Företaget kan göra upp skriftliga be-
stämmelser för logi, där man slår fast för-
utsättningarna för att ordna logi och andra 
detaljer kring inkvarteringen.

Om man har avtalat om att arbetsgi-
varen inte ordnar med logi, betalas till ar-
betstagaren utöver dagtraktamentet en 
övernattningspeng på 12 euro.

Parterna konstaterar som sin gemen-
samma tolkning att om man för byggar-
betsplatsen bildar en tillfällig inkvarte-
ring (barackby av permanent karaktär), 
bör nivån på denna inkvartering motsva-
ra bestämmelserna om inkvarteringsbyg-
gen i gällande Kollektivavtal för bygg-
nadsbranschen. Man kan inte i enlighet 
med lagen om kollektivavtal kräva gott-
görelsebot för förseelse mot bestämmel-
serna om inkvarteringsbyggen i arbets-
domstolen.

I annan inkvartering följs inkvarte-
ringsbestämmelserna i kollektivavtalet 
för jord- och vattenbyggnadsbranschen.

Arbete utomlands
Arbetstagaren har rätt till för tillfället gäl-
lande av Skatteförvaltningen fastställt ut-
rikesdagtraktamente för arbetslandet.

Arbetsgivaren bekostar arbetstaga-
rens resor till och från arbetsstället från 
och till arbetstagarens hemort då utrikes-
kommenderingen börjar och slutar. Ar-
betsgivaren och arbetstagaren avtalar se-
parat om vilka övriga hemresor, lön för 
resetid samt ersättning för resekostnader 
som arbetsgivaren bekostar.

Arbetsgivaren arrangerar med beak-
tande av de lokala förhållandena en ersätt-
ningsfri skälig inkvartering.

Utbildningsavtal
Yrkesutbildning
Yrkesutbildning eller utbildningar i an-
slutning till yrket betalas:
Utbildning under gängse arbetstid
• ersätts de direkta kostnaderna för ut-

bildning samt
• betalas inkomstbortfall för regelbun-

den arbetstid under kurs- och reseti-
den.

Utbildning utanför gängse arbetstid
• ersätts de direkta kostnaderna för ut-

bildning samt
• betalas grundtimlön eller ges motsva-

rande ledigt för kurstiden, dock för 
högst åtta timmar per dag. Någon er-
sättning betalas inte för den tid som 
går åt till resor.

Man bör före anmälan till utbildningen, 
konstatera att det är fråga om här avsedd 
utbildning.

Med direkta kostnader avses resekost-
nader, kursavgifter, kostnader för utbild-
ningsmaterial enligt kursprogrammet, 
helpensionsavgift för internatkurser och 
för andra än internatkurser ersättningar 
för resekostnader enligt kollektivavtalet.

Arbetsgrupper mellan INFRA ry och 
Byggnadsförbundet rf
Semesterlönen
En procentbaserad (18,5 %) semesterlön 
införs från det kvalifikationsår som börjar 
1.4.2020. INFRA ry och Byggnadsför-
bundet rf tillsätter en arbetsgrupp som fö-
re 30.11.2019 reder ut kostnadseffekterna 
för en procentbaserad semesterlön och 
övriga detaljer med beaktande av ändring-
arna i semesterlagen. Förändringarna ge-
nomförs kostnadsneutralt på det sätt man 
kommer överens om i arbetsgruppen.

Om parterna inte når enighet, förblir 
kollektivavtalets bestämmelser om se-
mesterlönen oförändrade.

Arbetstiden
INFRA ry och Byggnadsförbundet rf till-
sätter en arbetsgrupp som utreder kollek-
tivavtalets och arbetstidslagens möjlighe-
ter till arbetstidsarrangemang. Arbets-
gruppen gör dessutom vid behov upp till-
lämpningsanvisningar och modeller.
Arbetsgruppen utreder dessutom behovet 
av ändringar av arbetstidsbestämmelser-
na om skötseln av områdesackord.

Ständigt två och kontinuerligt 
treskiftsarbete
INFRA ry och Byggnadsförbundet rf till-
sätter en arbetsgrupp som under kollektiv-
avtalsperioden utreder behovet av änd-
ringar i kollektivavtalet om ständigt två- 
och kontinuerligt treskiftsarbete samt gör 
upp de skrivningar som behövs för följan-
de kollektivavtal. Arbetsgruppen utreder 
speciellt behovet att utvidga kollektivav-
talets tillämpningsbransch för ständigt 
två- och kontinuerligt treskiftsarbete samt 
frågor som gäller arbetstid och pauser.

Utvecklande av lönesystemet
INFRA ry och Byggnadsförbundet rf till-
sätter en arbetsgrupp mellan kontoren för 
att fundera på hur lönesystemet kan ut-
vecklas.

Ersättning för resekostnader
INFRA ry och Byggnadsförbundet rf till-
sätter en arbetsgrupp som gör upp till-
lämpningsdirektiv för kollektivavtalets 
inkvarteringstext samt modeller för skrift-
liga inkvarteringsbestämmelser.

Uppgifter som ges till 
förtroendevalda
Huvudförtroendemannen, förtroende-
mannen och arbetarskyddsfullmäktigen 
bör få skriftliga uppgifter om den arbets-
kraft som används inom deras verksam-
hetsområde för underentreprenader och 
som inhyrd arbetskraft. De ska ha tillgång 
till uppgifterna redan då arbetena inleds.

Rekommendationen Bekanta dig 
med arbetslivet och tjäna en slant
Inom alla kollektivavtalsbranscher god-
känns den senaste rekommendationen 
som undertecknats av centralorganisatio-
nerna om Bekanta dig med arbetslivet och 
tjäna en slant.

Praktikanter och studerande
Den anvisning som parterna underteck-
nade 26.3.2009 om utbildnings- och 
praktikplatser förnyas under denna av-
talsperiod.

BYGGNADSPRODUKT-
INDUSTRIN
Löneförhöjningarna 
Lönerna höjs från den löneperiod som 
börjar närmast 1.6.2018 med en allmän 
förhöjning, som är 30 cent i timmen. Ta-
bellönerna höjs med 40 cent i timmen.
Den allmänna förhöjningen är alltså 30 
cent. Den betalas till alla arbetstagare. 
Förhöjningen av tabellönen får inte ge en 
förhöjning av den personliga lönen som 
är större än den allmänna förhöjningen ut-
om då förhöjningen av den personliga lö-
nen beror enbart på en förhöjning av ta-
bellönen.

De arbetsplatsspecifika timlönerna 
enligt arbetsvärderingsklassificeringen 
från den lönebetalningsperiod som börjar 
närmast 1.6.2018:
Svårighetsklass/cent
1. .............................................................. 1002
2. .............................................................. 1046
3. .............................................................. 1092
4. .............................................................. 1141
5. .............................................................. 1192
6. .............................................................. 1245
7. .............................................................. 1299

Timlönerna för unga arbetstagare från den 
löneperiod som börjar närmast 1.6.2018:
under 17 år ............................................... 853
under 18 år ............................................... 891

Tilläggen i penningar höjs med 1,7 pro-
cent. De specifika tilläggen i kollektivav-
talets 14 § är från början av den löneperi-
od som börjar närmast 1.6.2018 
• skifttillägget i kvällsarbete är 135 cent 

i timmen och i nattarbete 233 cent i 
timmen. 

• miljötillägget är 69 cent i timmen 
• gruvtillägget är 213 cent i timmen.

Tjänstgöringstillägget är från den lönepe-
riod som börjar närmast 1.6.2018: 
Tjänstgöringstid tillägget
Över 5 år ............................ 27 cent i timmen
Över 10 ”.................................................. 33 ”
Över 15 ”.................................................. 39 ”
Över 20 ”.................................................. 44 ”
Över 25 ”.................................................. 50 ”
Över 30 ”.................................................. 56 ”
Över 35 ”.................................................. 63 ”

Minimilönen för inhyrd utländsk arbets-
tagare än 11,41 euro i timmen från 
1.6.2018.

Till företagets eller den regionala en-
hetens huvudförtroendeman och arbetar-
skyddsfullmäktiga, som är medlem i 
Byggnads, betalas en separat ersättning 
enligt hur många arbetstagare hen företrä-
der enligt § 29 i kollektivavtalet.

Den separata ersättningen till arbets-
tagarnas företrädare höjs med 3,4 procent 
för hela avtalsperioden. 

Den separata ersättningen är från den 
löneperiod som börjar närmast 1.6.2018:
Antalet företrädda 
arbetstagare euro/månad
10–50 arbetstagare .............................. 72,11  
51–100 arbetstagare ............................ 90,12  
Över 100 arbetstagare ....................... 135,12

Prestationslönerna höjs med 1,7 procent.
Oavslutade ackord höjs med 1,7 pro-

cent för de återstående timmarna.
År 2019 höjs lönerna med en allmän 

förhöjning på 30 cent från den löneperiod 
som börjar närmast 1.6.2019.

Tabellönerna höjs med 40 cent från 
den löneperiod som börjar närmast 
1.6.2019.
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nustuoteteollisuus gemensamma åsikt är 
att den personliga tidlönen i vissa fall kan 
vara mindre än grundlönen (grundlön = 
arbetsspecifik lön + personlig lönedel). 
Om det inte finns en tidlönedel eller om 
den inte räcker till för att korrigera ge-
nomslaget, kan tidlönedelen i ett sådant 
fall bli negativ, för att den personliga tid-
lönen inte ska stiga mer än 30 cent.

Exempel 2
Arbetstagrens grundlön (PP) utgörs av 
den arbetsspecifika lönen (TKO) och den 
personliga lönedelen (HKO). I detta ex-
empel har arbetstagaren inte någon tidlö-
nedel och svårighetsgraden är 4.
4 svårighetsgrad gamla  nya
 HAP (cent)  HAP (cent)
TKO 1101 1141
HKO 14% 154 160 
PP 1255 1301
APO 0 -16
HAP 1255 1285

Eftersom arbetstagarens personliga tidlön 
i exemplet skulle stiga mer än 30 cent i 
timmen och tidlönedelen redan sedan ti-
digare är noll, antecknas ett negativt tal 
som tidlönedel. I detta fall är alltså den 
personliga tidlönen lägre än grundlönen. 
Löneförhöjningen är 30 cent.

Exempel 3
Förhöjningen av tabellönerna får inte ge 
en förhöjning av den personliga lönen 
som är större än den allmänna förhöjning-
en utom då förhöjningen av den personli-
ga lönen beror enbart på en förhöjning av 
tabellönen.
2 svårighetsgrad gamla lönen nya lönen
TKO 1006 1046

I exemplet skulle den personliga tidlönen 
stiga med 40 cent i timmen. Tabellönen 
slår igenom, eftersom den personliga lö-
nedelen inte har fastställts.

Prestationslöner
Efter att de nya lönebestämmelserna har 
trätt i kraft ska de nya ackordspris, del-
ackords- och produktionsarvodesprissätt-
ningar som införs basera sig på de pris-
sättningsgrunder som träder i kraft nämn-
da dag.

I delackord och produktionsarvodes-
arbeten kan löneförhöjningen genomför-
as genom att bara höja lönens fasta del el-
ler bara lönens rörliga del eller genom att 
höja båda så att man får den förutsatta all-
männa förhöjningen per timme.

I produktionsarvodessystem, där en 
förhöjning av tabellönerna leder till en 
större förhöjning än den allmänna, kan 
man använda de tabellöner som användes 
tidigare dock så att de nya produktionsar-
vodeslönerna stiger lika mycket som den 
allmänna förhöjningen.

Om man inte lokalt kan nå enighet om 
hur löneförhöjningen ska göras i delack-
ord, inskrivs en del av den allmänna för-
höjningen i vardera lönedelen i relation 
till delarna.

Förhöjning av medeltiminkomsten
Då man efter att kollektivavtalet har trätt 
i kraft använder den medeltiminkomst 
som räknas ut per kvartal, ska den höjas 
så, att man beaktar den allmänna förhöj-
ningen till den del denna inte ingår i med-
eltiminkomsten.

Då avtalet träder i kraft höjs skift-
tilläggen för de skiftarbetare som regel-
bundet arbetar skift enligt ovan nämnda 
princip.

Övergångsbestämmelse
De justeringar av prissättningsgrunderna 
och rikttimlönerna som det nya kollektiv-

avtalet förutsätter och de extra förhöj-
ningar av arbetslönerna dessa eventuellt 
leder till, ska göras så snabbt som det kal-
kyleringsmässigt är möjligt, dock senast 
inom 2 månader från att förhöjningarna 
trädde i kraft.

Under övergångsperioden betalas de 
tidigare tid- och prestationslönerna höjda 
med den allmänna förhöjningen. När de 
slutliga justeringarna har utförts betalas 
en eventuell löneökning retroaktivt från 
ovan nämnda tidpunkt.

Avtalade ändringar i kollektivavtalet
Följande avtal mellan Byggnadsförbundet 
rf och Rakennustuoteteollisuus RTT följs 
som delar av kollektivatalet:

Allmänt avtal
Allmänt avtal om uppsägningsskydd och 
permittering med tillämpningsanvisning

Semesterlönsavtal
Ovan uppräknade avtal baserar sig på de 
centralorganisationsavtal som centralor-
ganisationerna har ingått och som EK sa-
de upp 15.2.2017. Vid tolkning av avtalet 
gäller tolkningspraxis för centralorgani-
sationsavtal till tillämpliga delar.

Lokalt avtal om produktiv och 
uppmuntrande lönesättning
Man kan inom byggnadsbranschen avta-
la med en arbetstagare eller arbetstagar-
grupp om produktiv och uppmuntrande 
lönesättning. I avtalet kan man komma 
överens om bland annat:
• Måltidtabellen för det arbete som av-

talet gäller
• Arbetstidsarrangemang för arbetet;
•  för att förbättra smidigheten och pro-

duktiviteten i arbetet kan man arbeta 
en söckenhelg som infaller mitt i 
veckan. Den söckenhelg man inte hål-
lit ledigt ersätts med ledig tid eller 
pengar enligt arbetstidslagen och nå-
gon separat söckenhelgsersättning be-
talas inte.

•  I avtalet om produktiv och uppmunt-
rande lönesättning kan man avtala om 
den arbetstidsflexibilitet som är möj-
lig enligt kollektivavtalet och arbets-
tidslagen såsom flexibel arbetstid och 
genomsnittlig arbetstid.

• Den kvalitet slutresultatet ska ha 
• Kvantiteten och kvaliteten på det ma-

terial som används i arbetet
• Arvodets storlek och hur ovan nämn-

da faktorer påverkar arvodets storlek
• När arvodet betalas
• Garantilön, som betalas också i det 

fall att överenskomna mål eller arbetet 
inte blev klart på grund av orsaker 
som inte berodde på arbetstagaren el-
ler arbetstagarna.

Kollektivavtalsparterna är redo att för-
bättra produktiviteten inom branschen 
med gemensamma åtgärder, till exempel 
genom gemensam utbildning, där man lär 
sig den produktiva och uppmuntrande lö-
nesättningen samt användningen av flex-
ibla arbetstider.

Avtalsarbetsgrupper
Lönesättningen inom 
byggnadsproduktindustrin
Parterna har kommit överens om att för-
nya lönesystemet inom byggnadsproduk-
tindustrin. Företagen kan ta det nya syste-
met i bruk som försök från 31.10.2018.
Arbetstagarna placeras i olika lönegrup-
per på följande sätt:

1. Arbetstagare, som är nybörjare
En arbetstagare som är nybörjare inom 
byggnadsproduktindustribranschen utför 
arbete, som inte förutsätter tidigare prak-
tisk erfarenhet av branschen. Anvisning-

arna för arbetet är klara och situationer 
där det krävs självständigt övervägande 
förekommer sällan. Personer som deltar i 
yrkesutbildar inom branschen samt stude-
rande inom byggnadsproduktbranschen 
som arbetar under sina skollov hör till 
denna lönegrupp. 

Rikttimlönerna för unga, under 18 år, 
gäller inte dem som är i yrkesutbildning 
inom branschen eller har avlagt den.

2. Arbetstagare med ringa erfarenhet
En arbetstagare med ringa erfarenhet av 
byggnadsproduktindustribranschen för 
sådant produktionsarbetet där hans eget 
övervägande har betydelse för hur arbetet 
lyckas, men där situationer som kräver 
övervägande inte förekommer hela tiden. 
De arbeten som ska utföras kräver arbete 
och arbetserfarenhet av uppgifter inom 
byggnadsproduktindustrin. Arbetstagaren 
klarar av hjälparbeten utan ständig hand-
ledning. 

3. Yrkesarbetare som inleder 
karriären
En yrkesarbetare som inleder karriären 
inom byggnadsproduktindustribranschen 
utför självständigt arbete inom produktio-
nen, där det krävs vaksamhet. Störningar 
i arbetet påverkar övrig produktion. 

4. Yrkesarbetare
En yrkesarbetare inom byggnadsproduk-
tindustrin utför självständigt mångsidiga 
arbeten inom produktion och underhåll, 
där det förutsätts självständigt omdöme 
och beslut samt vaksamhet. Avbrott kan 
ha stor betydelse för den övriga produk-
tionen. De yrkesarbetare som skaffat sig 
grundläggande yrkesskicklighet hör till 
denna lönegrupp.

5. Erfaren yrkesarbetare
En erfaren yrkesarbetare inom byggnads-
produktindustribranschen utför arbeten in-
om produktion och underhåll, som kräver 
stor vaksamhet, för störningar kan ha ome-
delbar betydelse för övrig produktion och 
de kan leda till förluster inom produktio-
nen. Arbetstagaren utför självständigt och 
mångsidigt ovan nämnda uppgifter eller 
klarar självständigt och mångsidigt av de 
flesta uppgifter för yrkesarbetare inom 
byggnadsproduktindustrin. Erfarna arbets-
tagare som behärskar krävande arbeten in-
om produktionen hör till denna lönegrupp.

6. Mycket erfaren yrkesarbetare inom 
branschen
En mycket erfaren yrkesarbetare inom 
byggnadsproduktindustribranschen utför 
sådana krävande arbeten, där man själv-
ständigt ansvarar för verksamhet, som har 
central betydelse för att enheten fungerar 
utan störningar och för att processen är 
smidig och/eller mångsidig yrkesskick-
lighet för krävande underhållsarbete. Ar-
betstagaren utför självständigt och mång-
sidigt ovan nämnda uppgifter eller klarar 
självständigt och mångsidigt av de flesta 
arbetsuppgifter för yrkesarbetare inom 
byggnadsproduktindustrin. Synnerligen 
erfarna yrkesarbetare som behärskar de 
krävande arbetena inom produktionen hör 
till denna lönegrupp.

Placering i lönegrupper
Arbetsgivaren placerar arbetstagaren i nå-
gon av ovanstående lönegrupper då an-
ställningen börjar. Lönegruppen kan jus-
teras efter prövotiden.

Lönegruppen kan ändras, om arbets-
tagaren av någon orsak bestående är oför-
mögen att utföra de arbeten som krävs i 
lönegruppen.

Lönegruppen kan ändras, om det ar-
bete som förutsätter en högre lönegrupp, 

upphör permanent. Då är lönegruppen en-
ligt det nya arbetet.

Lönegrupperingen tillämpas också på 
inhyrd arbetskraft i företaget.

Personlig lönedel
Arbetstagarens personliga timlön består 
av lön enligt lönegrupperingen och en 
personlig lönedel, som uppgår till minst 1 
cent. Den personliga timlönen är den mi-
nimilön som betalas till arbetstagaren i 
tidarbete. 

Den personliga lönedelen slås fast då 
anställningen börjar och den justeras se-
nast då prövotiden upphör på basis av 
faktorer som har betydelse för arbetet. 
Sådana är bland annat yrkesskicklighet, 
regelbundenhet, noggrannhet samt mång-
sidighet.

Arbetstagarens personliga lönedel 
kan inte sjunka. När arbetstagarens lö-
negrupp höjs förblir den personliga löne-
delen oförändrad.

Arbetsgrupp för att förnya 
lönesystemet
Försöket med det nya lönesystemet har 
avtalats i kollektivavtalet. En arbetsgrupp 
tillsätts för att utveckla lönesystemet, gö-
ra upp anvisningar och leda de företag, 
som vill införa det nya lönesystemet. För-
söket med lönesystemet kan inledas efter 
31.10.2018. Innan systemet tas i bruk bör 
nödvändiga ändringar göras i företagets 
löneuträkningssystem och de ska testas 
grundligt. Man avtalar lokalt om att infö-
ra lönesystemet.

Under nästa kollektivavtalsförhand-
lingar behandlar parterna eventuella bris-
ter som uppdagats i systemet och behov 
av korrigeringar

Det nya lönesystemet blir en del av 
kollektivavtalet och det träder i kraft 6 
månader efter att nästa avtalsperiod bör-
jat. Då övergår också de företag, som in-
te tidigare infört det nya lönesystemet, till 
det nya systemet om man inte i företaget 
följer ett i kollektivavtalet avtalat presta-
tionslönesystem.

Om man i företaget har övergått till 
det nya lönesystemet, men lönesystemet 
inte som sådant blir en del av det allmän-
bindande kollektivavtalet för byggnads-
produktindustrin, fortsätter de i företagen 
avtalade lönesystem, som införts under 
denna försökstid, som lokala avtal. Dessa 
lokala avtal kan sägas upp enligt bestäm-
melserna i kollektivavtalet. 

Förnyelsen av lönesystemet genom-
förs utan kostnadseffekter, och ingens lön 
stiger eller sjunker på grund av övergång-
en till det nya systemet. 

Begränsningar för arbetsgruppen
När man avtalar om det nya lönesystemet 
ska man beakta eventuella effekter åt-
minstone på bestämmelserna i 11-15 § i 
nuvarande kollektivavtal. Arbetsgruppen 
kommer överens om detaljerna. Arbets-
gruppen granskar i synnerhet effekterna 
på bestämmelserna om prestationslöner.

Svårighetsklassificeringar enligt § 11 i 
nuvarande kollektivavtal utförs inte längre. 

Lönegruppslönerna utgör minimilö-
ner för arbetstagarna inom byggnadspro-
duktindustrin och man kan inte underskri-
da dem genom företagsvisa lönesystem. 
Inom prestationslönearbete utgör lönepe-
riod granskningsperiod.

Förändringen av lönesystemet har in-
te effekt på de prestationslönesystem man 
enligt gällande kollektivavtal har avtalat 
inom företaget eller på andra lokalt avta-
lade företagsvisa lönesystem.

Övergångsbestämmelse
När företaget går över till det nya lönesys-
temet och arbetstagarna placeras i löne-
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De arbetsplatsspecifika timlönerna enligt 
arbetsvärderingsklassificeringen från den 
lönebetalningsperiod som börjar närmast 
1.6.2018:
Svårighetssklass/cent
1. .............................................................. 1042
2. .............................................................. 1086
3. .............................................................. 1132
4. .............................................................. 1181
5. .............................................................. 1232
6. .............................................................. 1285
7. .............................................................. 1339

Timlönerna för unga arbetstagare från den 
löneperiod som börjar närmast 1.6.2019:
under 17 år 893 cent
under 18 år 931 cent

Tilläggen i penningar höjs med 1,7 pro-
cent. 

De specifika tilläggen i kollektivavta-
lets 14 § är från den löneperiod som bör-
jar närmast 1.6.2019 
• skifttillägget i kvällsarbete är 137 cent 

i timmen och i nattarbete 237 cent i 
timmen. 

• miljötillägget är 70 cent i timmen 
• gruvtillägget är 216 cent i timmen.

Tjänstgöringstillägget är från den lönepe-
riod som börjar närmast 1.6.2019: 
Tjänstgöringstid tillägget
Över 5 år ............................ 28 cent i timmen
Över 10 ”.................................................. 33 ”
Över 15 ”.................................................. 40 ”
Över 20 ”.................................................. 44 ”
Över 25 ”.................................................. 51 ”
Över 30 ”.................................................. 57 ”
Över 35 ”.................................................. 64 ”

Den specifika ersättningen till arbetsta-
garnas företrädare höjs inte 2019.

Oavslutade ackord höjs med 1,7 pro-
cent för de återstående timmarna.

Prestationslönerna (ackords- och pro-
duktionslöner) höjs på basis av ökad pro-
duktivitet på grund av försök med lokala 
avtal, flexibla arbetstider och digitala 
hjälpmedel med 2,0 procent. 

Tidlöner
De kollektivavtalsenliga tidlönerna ska 
höjas så som ovan har sagts. Förhöjning-
en av tabellönen får inte ge en förhöjning 
av den personliga lönen som är större än 
den allmänna förhöjningen utom då för-
höjningen av den personliga lönen beror 
enbart på en förhöjning av tabellönen.

Om förhöjningen av arbetsvärde-
ringsklasslönen år 2018 eller 2019 leder 
till en höjning av totallönen som är större 
än den allmänna förhöjningen, skärs ar-
betstagarens tidlöneandel med genomsla-
get eller så införs en negativ tidlönsandel. 
Löneförhöjningen är 30 cent 2018 och 30 
cent 2019.

Exempel 1
Den personliga tidlönen (HAP) som beta-
las till arbetstagaren består av den arbets-
specifika lönen (TKO), den personliga lö-
nedelen (HKO) och en eventuell tidlöne-
del (APO). Arbetets svårighetsgrad är 4.
4 svårighetsgrad gamla  nya
 HAP (cent)  HAP (cent)
TKO 1101 1141
HKO 14% 154 160
APO 50 34 (50)
HAP 1305 1335 (1351)

Om tidlönedelen skulle förbli oförändrad 
i exemplet, skulle arbetstagarens person-
liga tidlön stiga (siffrorna inom parentes) 
mer än 30 cent i timme, och då skärs ar-
betstagarens tidlön med detta genomslag, 
dvs. 16 cent. Arbetstagarens lön stiger 
med 30 cent.

Byggnadsförbundet rf:s och Raken-

För hälsogranskning utanför gängse 
arbetstid betalas grundtimlön för den tid 
som går åt till undersökningen, dock för 
högst 2 timmar. Dessutom ersätts ound-
vikliga resekostnader, om arbetstagaren 
åker till hälsogranskning på sin lediga 
dag.

Ersättning för resekostnader
Arbetsgivaren arrangerar med beaktande 
av de lokala förhållandena en ersättnings-
fri skälig inkvartering.

Om det inte är fråga om inkvartering 
i resandehem/hotell, bör det i inkvarte-
ringen eller dess omedelbara närhet fin-
nas möjlighet att laga mat och tvätta sig.
Inkvarteringen bör huvudsakligen arrang-
eras så att arbetstagaren har ett eget rum 
för övernattning.

Man kan avvika från regeln o det med 
tanke på omständigheterna är omöjligt att 
ordna ett eget rum eller om det leder till 
oskäliga kostnader. Saken bör konstateras 
gemensamt med förtroendemannen eller 
de arbetstagare som ska inkvarteras innan 
inkvarteringen börjar.

Företaget kan göra upp skriftliga be-
stämmelser för logi, där man slår fast för-
utsättningarna för att ordna logi och andra 
detaljer kring inkvarteringen.

Om man har avtalat om att arbetsgi-
varen inte ordnar med logi, betalas till ar-
betstagaren utöver dagtraktamentet en 
övernattningspeng på 12 euro.

Parterna konstaterar som sin gemen-
samma tolkning att om man för byggar-
betsplatsen bildar en tillfällig inkvarte-
ring (barackby av permanent karaktär), 
bör nivån på denna inkvartering motsva-
ra bestämmelserna om inkvarteringsbyg-
gen i gällande Kollektivavtal för bygg-
nadsbranschen. Man kan inte i enlighet 
med lagen om kollektivavtal kräva gott-
görelsebot för förseelse mot bestämmel-
serna om inkvarteringsbyggen i arbets-
domstolen.

I annan inkvartering följs inkvarte-
ringsbestämmelserna i kollektivavtalet 
för jord- och vattenbyggnadsbranschen.

Arbete utomlands
Arbetstagaren har rätt till för tillfället gäl-
lande av Skatteförvaltningen fastställt ut-
rikesdagtraktamente för arbetslandet.

Arbetsgivaren bekostar arbetstaga-
rens resor till och från arbetsstället från 
och till arbetstagarens hemort då utrikes-
kommenderingen börjar och slutar. Ar-
betsgivaren och arbetstagaren avtalar se-
parat om vilka övriga hemresor, lön för 
resetid samt ersättning för resekostnader 
som arbetsgivaren bekostar.

Arbetsgivaren arrangerar med beak-
tande av de lokala förhållandena en ersätt-
ningsfri skälig inkvartering.

Utbildningsavtal
Yrkesutbildning
Yrkesutbildning eller utbildningar i an-
slutning till yrket betalas:
Utbildning under gängse arbetstid
• ersätts de direkta kostnaderna för ut-

bildning samt
• betalas inkomstbortfall för regelbun-

den arbetstid under kurs- och reseti-
den.

Utbildning utanför gängse arbetstid
• ersätts de direkta kostnaderna för ut-

bildning samt
• betalas grundtimlön eller ges motsva-

rande ledigt för kurstiden, dock för 
högst åtta timmar per dag. Någon er-
sättning betalas inte för den tid som 
går åt till resor.

Man bör före anmälan till utbildningen, 
konstatera att det är fråga om här avsedd 
utbildning.

Med direkta kostnader avses resekost-
nader, kursavgifter, kostnader för utbild-
ningsmaterial enligt kursprogrammet, 
helpensionsavgift för internatkurser och 
för andra än internatkurser ersättningar 
för resekostnader enligt kollektivavtalet.

Arbetsgrupper mellan INFRA ry och 
Byggnadsförbundet rf
Semesterlönen
En procentbaserad (18,5 %) semesterlön 
införs från det kvalifikationsår som börjar 
1.4.2020. INFRA ry och Byggnadsför-
bundet rf tillsätter en arbetsgrupp som fö-
re 30.11.2019 reder ut kostnadseffekterna 
för en procentbaserad semesterlön och 
övriga detaljer med beaktande av ändring-
arna i semesterlagen. Förändringarna ge-
nomförs kostnadsneutralt på det sätt man 
kommer överens om i arbetsgruppen.

Om parterna inte når enighet, förblir 
kollektivavtalets bestämmelser om se-
mesterlönen oförändrade.

Arbetstiden
INFRA ry och Byggnadsförbundet rf till-
sätter en arbetsgrupp som utreder kollek-
tivavtalets och arbetstidslagens möjlighe-
ter till arbetstidsarrangemang. Arbets-
gruppen gör dessutom vid behov upp till-
lämpningsanvisningar och modeller.
Arbetsgruppen utreder dessutom behovet 
av ändringar av arbetstidsbestämmelser-
na om skötseln av områdesackord.

Ständigt två och kontinuerligt 
treskiftsarbete
INFRA ry och Byggnadsförbundet rf till-
sätter en arbetsgrupp som under kollektiv-
avtalsperioden utreder behovet av änd-
ringar i kollektivavtalet om ständigt två- 
och kontinuerligt treskiftsarbete samt gör 
upp de skrivningar som behövs för följan-
de kollektivavtal. Arbetsgruppen utreder 
speciellt behovet att utvidga kollektivav-
talets tillämpningsbransch för ständigt 
två- och kontinuerligt treskiftsarbete samt 
frågor som gäller arbetstid och pauser.

Utvecklande av lönesystemet
INFRA ry och Byggnadsförbundet rf till-
sätter en arbetsgrupp mellan kontoren för 
att fundera på hur lönesystemet kan ut-
vecklas.

Ersättning för resekostnader
INFRA ry och Byggnadsförbundet rf till-
sätter en arbetsgrupp som gör upp till-
lämpningsdirektiv för kollektivavtalets 
inkvarteringstext samt modeller för skrift-
liga inkvarteringsbestämmelser.

Uppgifter som ges till 
förtroendevalda
Huvudförtroendemannen, förtroende-
mannen och arbetarskyddsfullmäktigen 
bör få skriftliga uppgifter om den arbets-
kraft som används inom deras verksam-
hetsområde för underentreprenader och 
som inhyrd arbetskraft. De ska ha tillgång 
till uppgifterna redan då arbetena inleds.

Rekommendationen Bekanta dig 
med arbetslivet och tjäna en slant
Inom alla kollektivavtalsbranscher god-
känns den senaste rekommendationen 
som undertecknats av centralorganisatio-
nerna om Bekanta dig med arbetslivet och 
tjäna en slant.

Praktikanter och studerande
Den anvisning som parterna underteck-
nade 26.3.2009 om utbildnings- och 
praktikplatser förnyas under denna av-
talsperiod.

BYGGNADSPRODUKT-
INDUSTRIN
Löneförhöjningarna 
Lönerna höjs från den löneperiod som 
börjar närmast 1.6.2018 med en allmän 
förhöjning, som är 30 cent i timmen. Ta-
bellönerna höjs med 40 cent i timmen.
Den allmänna förhöjningen är alltså 30 
cent. Den betalas till alla arbetstagare. 
Förhöjningen av tabellönen får inte ge en 
förhöjning av den personliga lönen som 
är större än den allmänna förhöjningen ut-
om då förhöjningen av den personliga lö-
nen beror enbart på en förhöjning av ta-
bellönen.

De arbetsplatsspecifika timlönerna 
enligt arbetsvärderingsklassificeringen 
från den lönebetalningsperiod som börjar 
närmast 1.6.2018:
Svårighetsklass/cent
1. .............................................................. 1002
2. .............................................................. 1046
3. .............................................................. 1092
4. .............................................................. 1141
5. .............................................................. 1192
6. .............................................................. 1245
7. .............................................................. 1299

Timlönerna för unga arbetstagare från den 
löneperiod som börjar närmast 1.6.2018:
under 17 år ............................................... 853
under 18 år ............................................... 891

Tilläggen i penningar höjs med 1,7 pro-
cent. De specifika tilläggen i kollektivav-
talets 14 § är från början av den löneperi-
od som börjar närmast 1.6.2018 
• skifttillägget i kvällsarbete är 135 cent 

i timmen och i nattarbete 233 cent i 
timmen. 

• miljötillägget är 69 cent i timmen 
• gruvtillägget är 213 cent i timmen.

Tjänstgöringstillägget är från den lönepe-
riod som börjar närmast 1.6.2018: 
Tjänstgöringstid tillägget
Över 5 år ............................ 27 cent i timmen
Över 10 ”.................................................. 33 ”
Över 15 ”.................................................. 39 ”
Över 20 ”.................................................. 44 ”
Över 25 ”.................................................. 50 ”
Över 30 ”.................................................. 56 ”
Över 35 ”.................................................. 63 ”

Minimilönen för inhyrd utländsk arbets-
tagare än 11,41 euro i timmen från 
1.6.2018.

Till företagets eller den regionala en-
hetens huvudförtroendeman och arbetar-
skyddsfullmäktiga, som är medlem i 
Byggnads, betalas en separat ersättning 
enligt hur många arbetstagare hen företrä-
der enligt § 29 i kollektivavtalet.

Den separata ersättningen till arbets-
tagarnas företrädare höjs med 3,4 procent 
för hela avtalsperioden. 

Den separata ersättningen är från den 
löneperiod som börjar närmast 1.6.2018:
Antalet företrädda 
arbetstagare euro/månad
10–50 arbetstagare .............................. 72,11  
51–100 arbetstagare ............................ 90,12  
Över 100 arbetstagare ....................... 135,12

Prestationslönerna höjs med 1,7 procent.
Oavslutade ackord höjs med 1,7 pro-

cent för de återstående timmarna.
År 2019 höjs lönerna med en allmän 

förhöjning på 30 cent från den löneperiod 
som börjar närmast 1.6.2019.

Tabellönerna höjs med 40 cent från 
den löneperiod som börjar närmast 
1.6.2019.
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grupper, kommer ingens lön att stiga eller 
sjunka på grund av den nya lönegrupps-
placeringen. När arbetstagaren har en lön 
som är högre än den nya lönegruppen ut-
gör det den personliga lönedelen. Om ar-
betstagarens lönegrupp har bedömts fel 
då man övergår till det nya lönesystemet 
och man måste justera den, kan den per-
sonliga lönedeln stiga eller sjunka medan 
den personliga timlönen förblir oföränd-
rad. De fel som skett vid placeringen i lö-
negrupper ska korrigeras senast inom 12 
månader från det att det nya lönesystemet 
har införts i företaget. 
Lönegruppslönerna enligt det nya löne-
systemet:
 från 1.6.2018 från 1.6.2019 
1. 10,46 €/h 10,86 €/h
2. 10,92 €/h 11,32 €/h
3. 11,41 €/h 11,81 €/h
4. 11,92 €/h 12,32 €/h
5. 12,45 €/h 12,85 €/h
6. 13,67 €/h 14,07 €/h

Utredning av att arbetstiderna 
används smidigt
Byggnadsförbundet rf och Rakennustuo-
teteollisuus RTT ry tillsätter en arbets-
grupp som utreder vilka möjligheter kol-
lektivavtalet och arbetstidslagen ger till 
olika arbetstidsarrangemang. Arbetsgrup-
pen gör vid behov dessutom upp nödvän-
diga anvisningar och modeller. 

HUSBYGGNADS-
BRANSCHEN

De centrala ändringarna i kollektiv
avtalet för byggnadsbranschen:

1.  Kollektivavtalets 34 § IV-del 4 punkt: 
skärningarna av lönen för sjuktid slo-
pas med undantag för ackordslönerna. 
Då arbetsoförmågan beror på sjukdom 
är lönen högst 22 euro i timmen i ack-
ordsarbete. Då arbetsoförmågan beror 
på olycksfall eller yrkessjukdom beta-
las lönen till fullt belopp också i ack-
ordsarbete.

2.  Arbetarskyddsfullmäktigens befrielse 
för att sköta sitt uppdrag räknas så att 
antalet arbetstagare som arbetar-
skyddsfullmäktigen företräder mul-
tipliceras med talet 0,291. Resultatet 
visar antalet timmar hen är befriad un-
der en 4 veckors period. Detta tal till-
lämpas också på regional arbetar-
skyddsfullmäktig.

3.  Kollektivavtalets 29 § 3 punkt: slopas 
betalning av resekostnader enligt II 
klass. Man avtalar om grunderna för 
resekostnaderna innan resan börjar.

4.  Kollektivavtalets 31 § 1 punkt, slutet: 
storleken på de ovan nämnda ersätt-
ningarna för resekostnader (tabell) 
höjs 1.1.2019 på det sätt förbunden av-
talar om i december 2018.

5.  Dagtraktamentens storlek ändras så att 
de motsvarar skatteförvaltningens be-
slut.

6.  Arbetsspecifikt tillägg för tornlyft-
kransförare: Tillägget är alltid minst 
lyftkranens höjd (= mätt från skenan 
till nedre delen av bommen) + bom-
mens längd (= från mitten av stommen 
till ändan på bommen) gånger 0,065 
euro. Ingens lön stiger dock mer än 
den allmänna förhöjningen.

7.  Utbildning av mätkarlar: Utbildningen 
i mätapparaten ska alltid ha en del om 
hur lasermätapparater används tryggt 
för användaren och andra som finns på 
mätningsområdet.

8.  Semesteravtalet 5 §: semesterpremien 
betalas i sin helhet i samband med var-
je regelbunden löneutbetalning till ar-
betstagare som skickats till Finland 
från utlandet. Betalningen av semes-
terpremien framgår som separat punkt 
i det lönekvitto arbetstagaren får.

9.  Kollektivavtalet 26 § 2 punkt: En 
skriftlig löneuträkning i euro kan 
skickas elektroniskt till anställda i Ta-
lonrakennusteollisuus ry:s medlems-
företag. Om arbetstagaren inte har 
möjlighet att ta emot ett elektroniskt 
lönekvitto, ordnar arbetsgivaren med 
den apparatur som behövs för detta el-
ler skickar uträkningen med brev till 
arbetstagaren.

10. Ackordsprissättningen ändrades i föl-
jande arbeten: golvläggningsarbeten, 
murning, armering, formarbeten och 
elementarbeten.

Löneförhöjningarna 2018
Lönerna höjs från den löneperiod som 
börjar närmast 1 juni.

Den allmänna förhöjningen är 30 
cent. Den allmänna förhöjningen betalas 
till alla arbetstagare. Prestationslönerna 
höjs med 1,7 procent. Oavslutade ackord 
höjs med 1,7 procent för det återstående 
ackordet.
Tabellönerna höjs med 40 cent
De nya tidlöner från 1.6.2018
Lönegrupp
I Nybörjare ......................................10,33 €/h
II Arbetstagare med ringa 
erfarenhet .......................................11,68 €/h
III Yrkesarbetare som inleder 
sin karriär ........................................12,84 €/h
IV Yrkesarbetare ............................14,18 €/h
V Erfaren yrkesarbetare ................15,46 €/h
VI Synnerligen erfaren 
yrkesarbetare .................................16,57 €/h

Exempel på hur löneförhöjningen räk
nas
Exempel 1
I arbetsavtalet har man avtalat om timlön 
i lönegrupp 4. Man har avtalat om att den 
personliga lönedelen är 0,01 €/h.
Lönen före förhöjningar:
13,78 €/h + 0,01 €/h = 13,79 €/h
Lönen efter förhöjningar:
14,18 €/h + 0,01 €/h = 14,19 €/h  Löne-
förhöjningen 40 cent

Exempel 2
I arbetsavtalet har man avtalat om timlön 
i lönegrupp 4. Man har avtalat om att den 
personliga lönedelen är 0,05 €/h.
Lönen före förhöjningar:
13,78 €/h + 0,05 €/h = 13,83 €/h
Lönen efter förhöjningen:
14,18 €/h + 0,01 €/h = 14,19 €/h  Löne-
förhöjningen 36 cent

Exempel 3
I arbetsavtalet har man avtalat om timlön 
i lönegrupp 4. Man har avtalat om att den 
personliga lönedelen är 1,22 €/h.
Lönen före förhöjningar:
13,78 €/h + 1,22 €/h = 15 €/h
Lönen efter förhöjningar:
14,18 €/h + 1,12 €/h = 15,3 €/h  Löne-
förhöjningen 30 cent
 
Löneförhöjningarna 2019
Lönerna höjs från den löneperiod som 
börjar närmast 1.6.2019.

Den allmänna förhöjningen är 30 cent. 

Den allmänna förhöjningen betalas till alla 
arbetstagare. Prestationslönerna höjs med 
2,0 procent. Oavslutade ackord höjs med 
1,7 procent för det återstående ackordet.

Tabellönerna höjs med 40 cent.
De nya tidlöner från 1.6.2019
Lönegrupp
I Nybörjare ......................................10,73 €/h
II Arbetstagare med ringa 
erfarenhet .......................................12,08 €/h
III Yrkesarbete som inleder 
sin karriär ........................................13,24 €/h
IV Yrkesarbetare ............................14,58 €/h
V Erfaren yrkesarbetare ................15,86 €/h
VI Synnerligen erfaren 
yrkesarbetare .................................16,97 €/h

VATTENISOLERING
Förhandlingsresultatet från det stora bor-
det blir en del av vattenisoleringsbran-
schens kollektivavtal med följande änd-
ringar:

Från den löneperiod som börjar 
närmast 1.6.2018
• tabellönerna höjs med 30 cent
• prestationslönerna (ackords- och pro-

duktionslöner) höjs med 2,20 procent
• oavslutade ackord höjs med 30 cent 

för de återstående timmarna
• tilläggen i penningar höjs med 1,7 

procent

Från den löneperiod som börjar 
närmast 1.6.2019
• tabellönerna höjs med 30 cent
• prestationslönerna (ackords- och pro-

duktionslöner) höjs med 2,50 procent
• oavslutade ackord höjs med 30 cent 

för de återstående timmarna
• tilläggen i penningar höjs med 2,0 

procent

Kollektivavtalsförändringarna för 
branschen
Utöver de gällande kollektivavtalsbe-
stämmelserna har man avtalat om följan-
de ändringar av ackordsprissättningen:
Arbeten med underlagspapp

Underlagspapp
vattentät sömlimning eller 
svetsning .........................................0,46 €/m2 

punkt och vattentät sömlimning ...0,54 €/m2 

Ytrännor och tak i en våning
Ny text om punkt- eller rand- och söm-
svetsning, priset höjs normalt under av-
talsperioden.

Remsor
remsor för underlagspapp, omfattar kvad-
rater under 350 mm ........................0,44 €/m2

eemsor för underlagspapp, 
omfattar 350–550 mm .....................0,56 €/m2

Ytpappsremsor. Olägenhetspriset omfat-
tar beskärning under eller 
jämt 550 mm. ...................................0,44 €/m2

nytt pris

Skärning av remsor på order av arbetsgi-
varen ................................................0,13 €/m2

Lutande ytor
Priset avtalas separat när den yta som ska 
isoleras är brantare än 1:2.
Genomfart som ska isoleras runt
ny låda: 501–1 000 mm höjd ...........4,45 €/st
• omfattar inte isolering av locket
• olägenhetspris, högst 2 m2

Horisontellt rör
Tilläggspriset betalas i samband med iso-
leringen av rännan, om den fortsätter ut-
anför kanten med över 300 mm (tillägg i 
texten)

Slopas i ackordsprissättningen
Tilläggspris för lättgrusarberte: sågning 
på order av arbetsgivaren.

Fästning av värmeisolering som hel-
het med bitumen.

Mattor för lagerkransning
Montering utan täckdike, 
omfattar skärning, rullens maximibredd 
2,5 meter .........................................0,30 €/m2

Extra priser
Trä-, betong- och bitumenholk .....0,36 €/jm
Mekanisk fästning på stående 
ytor i betong ................................3,00 €/10 st
Grundmurningsisolering av övre kant me-
kanisk fästning i betong, omfattande list 
med färdiga hål

Skyddsutrustning vid behandling av ke-
miska ämnen

Överförts till takförbundets (Kattoliit-
to) arbetarskyddsgrupp för uppgörande av 
separat anvisning, inte i kollektivavtalet

Överenskomna arbetsgrupper
Arbetsgrupp som utreder bestämmelser-
na om ackordsprissättning
• radonfiler
• monterings- och skärningsprissättning 

för plastbaserade värmeisoleringar
• montering av kilformade värmeisole-

ringar

Bevakning av heta arbeten
Byggnadsförbundet rf och Kattoliitto ry 
tillsätter en arbetsgrupp, som utreder om 
man kunde slopa bevakningen av heta ar-
beten i kollektivavtalet. Arbetsgruppen 
reder ut hur den nuvarande praxisen med 
bevakning av heta arbeten påverkar ack-
ordsinkomsten och hur det vore mest sti-
mulerande att betala lön för bevakning av 
heta arbeten. Utredningen ska vara klar 
1.1.2020. Parterna rekommenderar att 
man före det avtalar om saken lokalt.


