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LATTIANPÄÄLLYSTYSALAN NEUVOTTELUTULOS 
 
 
 
Palkkaratkaisu 
 

 1.6.2018 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 
- yleiskorotus 0,30 €/h 
- taulukkopalkkoja korotetaan 0,40 €/h 
- urakkapalkkoja korotetaan 1,7 %:lla. 
- keskeneräisiä urakoita korotetaan 1,7 %:lla urakan jäljellä oleville tunneille 
  
Taulukkopalkkojen yleiskorotusta suuremmasta korotuksesta johtuen työntekijän 
henkilökohtaista palkanlisää leikataan, jos sellainen on. Leikkaus on maksimissaan 
0,10 €/h. Mikäli lisää ei ole, palkankorotus on 0,40 €/h 
 
Taulukkopalkat: 
0 10,91 €/h 
I 12,50 €/h 
II 14,68 €/h 
III 16,14 €/h 
 
Iltavuoro 1,44 €/h 
Yövuoro 2,78 €/h 
Työntekijöiden edustajien korvaus 72,11 €/kk 
 

 
1.6.2019 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 
 
- yleiskorotus 0,30 €/h 
- taulukkopalkkoja korotetaan 0,40 €/h 
- urakkapalkkoja korotetaan 2,0 %:lla. 
- keskeneräisiä urakoita korotetaan 1,7 %:lla urakan jäljellä oleville tunneille 
  
Taulukkopalkkojen yleiskorotusta suuremmasta korotuksesta johtuen työntekijän 
henkilökohtaista palkanlisää leikataan, jos sellainen on. Leikkaus on maksimissaan 
0,10 €/h. Mikäli lisää ei ole, palkankorotus on 0,40 €/h 
 
Taulukkopalkat: 
0 11,31 €/h 
I 12,90 €/h 
II 15,08 €/h 
III 16,54 €/h 
 
Iltavuoro 1,46 €/h 
Yövuoro 2,83 €/h 
Työntekijöiden edustajien korvaus 72,11 €/kk 
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Tekstimuutokset 
 
 Vuorotyöhön uusia säännöksiä 

Ennen työnantajan suorittamaa työajan poikkeavaa sijoittamista tai siirtämistä 
kartoitetaan ne vapaaehtoiset, joilla on mahdollisuus tehdä töitä säännöllisen työajan 
ulkopuolella. Työnantajalla on oikeus kartoituksen tehtyään päättää vuorotöiden 
teettämisestä huomioiden työntekijän työsopimuksessa sovittu työaika. 

  
 Nokkamies 
Nokkamiestehtävästä on sovittava aina erikseen kirjallisesti ja työmaakohtaisesti. 
Tehtävään ryhtymisen tulee olla vapaaehtoista. Sopimuksessa tulee mainita ainakin 
tehtävien pääkohdat ja valtuudet, joilla nokkamiehen tehtäviin sitoutunut toimii. 
Nokkamies ei kuitenkaan ole työnantajan edustajan asemassa muihin työntekijöihin 
nähden. 
 
Nokkamiehelle maksetaan urakkatyössä olevalle urakan keskituntiansion mukainen 
palkka tehtävien hoidon ajalta. Tuntityössä palkka sovitaan paikallisesti. 

 
 Suojavaatetus 
Tarkennetaan suojalaseja koskeva teksti: työnantaja hankkii tarkkuutta vaativissa 
tehtävissä työskenteleville työn niin vaatiessa optisesti hiotut suojalasit, mikäli 
työterveyshuolto on todennut ne tarpeelliseksi. 
 
Sairaus- ja tapaturma-ajan palkka  
Yrityksissä on flunssatyyppisissä enintään 3 vuorokautta kestävissä 
sairauspoissaoloissa sovittava omailmoitus menettelystä. Sopia ei voi, että aina 
vaaditaan lääkärintodistus. Sopimuksen on syytä olla kirjallisessa muodossa. 
 
Sairausajan yhden karenssipäivän työsuhde-ehto lyhenee vuodesta 6 kuukauteen. 
 
Matkakustannusten korvaus matkatöissä 
Matkoista, jotka tehdään työnantajan pyynnöstä, on sovittava etukäteen kulkeminen 
työnantajan kanssa. Työnantaja maksaa näistä matkoista todelliset matkakulut 
sovitun kulkuvälineen mukaisesti (oma auto/julkinen) tai järjestää kuljetuksen. 

 
Mikäli matka tehdään työsopimuksessa sovittuna työaikana, matka-ajalta maksetaan 
työntekijän henkilökohtainen tuntipalkka. Matkoista sovitun työajan ulkopuolella 
maksetaan palkkaryhmän I mukainen palkka- 

  
 Työntekijöiden edustajat 
Pääluottamusmiehelle, luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle tulee antaa tiedot 
toimialueellaan käytetystä työvoimasta aliurakoinnin ja vuokratyövoiman osalta 
kirjallisesti. Tietojen tulee olla käytettävissä töiden alkaessa. 

 
 

Urakkatyöt 
 Mattotöiden urakkahinnoittelu 

Keittiön ja vastaavien allaskaappien matotus 3 sivua ylösnostolla ja läpivientien sekä 
nurkkien kittaus 12,00 €/kpl. Jos työn sisältö on eri, sovitaan hinta paikallisesti. 

  
 20 m² raja otetaan pois porrastasoista 
 

Muokataan kohta 4.a: Jyräyksen hinta maksetaan, jos se vaaditaan asennusohjeissa 
tai työnantajan toimesta  
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Uusitaan kohta 4.b: Kumimattojen kiinnityshinnat ovat 20 % muovimattoja 
korkeampia 
 
Kuoppakorotus kohtaan 1008: Teksti: Jalkalista vakiomalli 80 mm muovi, kumi ja 
askelkulma. - vuonna 2018 5 % ja vuonna 2019 5 % 
Hinnat ei koske tarrakiinnitystä. 

 
Lisätään kohtaan 1104: Mikäli asennus tapahtuu teippaamalla, sovitaan hinta 
paikallisesti 
 
Lisätään uusi kohta lisätöihin 111: Valmiin lattian suojaus paperilla/suojakalvolla 
reunat teipaten 0,27 €/m2 

  
 
 Parkettitöiden urakkahinnoittelu 

1.4 Mosaiikkiparketin kiinnitys, valmis suomumalli kuoppakorotus 15 % 
1.4.a Ohutsauvaparketin kiinnitys, valmis suomumalli kuoppakorotus 10 % 
Lisähinta 1.6.b suomumalli kuoppakorotus 15 % 
 
kohtiin 1.1. – 1.6. uusi lisähinta: alle 80 m2 kohteet yksittäisenä tehtynä, hinnat 15 % 
suuremmat kuin alle 200 m2 
 
Lisätään uusi kohta 1.7.c. kalanruoto lautaparketti 6,50 €/m2, jos kohteessa ei ole 
muuta asennettavaa parkettia (esim. yksityisasunnot) hinta on 7,50 €/m2 

 
Lisätään uusi kohta 1.19: Valmiin lattian suojaus paperilla/suojakalvolla reunat 
teipaten 0,27 €/m2 

 
 Laatoitustyöt 

Hinnoittelu uusittiin niin, että pienten lattioiden/laattojen hinta saatiin 
kannustavammaksi urakkatyöhön. Mosaiikkilaatoille oma hinta 17,80 €/m2. 

 
Massalattiatöiden urakkahinnoittelu 
Kokeiluna ollut urakkahinnoittelu siirretään työehtosopimuksen osaksi 

 
  
 
 
 


