MAALAUSALA 2018
PALKANKOROTUKSET 1.6.2018
Palkkoja korotetaan 1.6.218 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.
Yleiskorotus
0,30 €/h
Aikapalkat
Taulukkopalkkoja korotetaan 0,40 €/h
Palkkaryhmä
I 		
10,33 €/h
I B 		
11,68 €/h
II 		
12,71 €/h
III 		
14,13 €/h
IV 		
15,41 €/h
V 		
16,57 €/h
Ammattitutkintolisä 		
Erikoisammattitutkintolisä 		
Urakan takuupalkka
Nokkamiestehtävien hoito vähintään

0,44 €/h
0,76 €/h
16,57 €/h
16,57 €/h

Urakkapalkat
Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan
1,7 % urakan jäljellä olevassa osassa.
Erillinen palkanosa
Työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä, loppiaiselta,
pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä,
helatorstailta, juhannustaatolta, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä joulupäivältä arkipyhäkorvauksena erillistä palkanosaa
7,7 % jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Palkanosa sisältää
myös työajanlyhennysrahan.
Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka, mikäli se
olisi ollut muutoin työntekijän työpäivä.
Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä
työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai
palkkiopalkkaan. Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.
Sairauspoissaolot
Sairausajan enimmäispalkka on sairausvakuutuksen karenssiajalta enintään 16,57 €/h ja työkyvyttömyyden palkalliselta
loppujaksolta enintään 20,66 €/h. Yrityksissä on flunssatyyppisissä enintään 3 vuorokautta kestävissä sairauspoissaoloissa
sovittava omailmoitus menettelystä. Sopia ei voi, että aina
vaaditaan lääkärintodistus

Sääesteet
Mikäli työtä ei voida jatkaa sateen yms. sääesteen takia
työnantaja järjestää muuta työtä tai maksaa täyden palkan
odottelusta työvuoron loppuun asti. Sääolosuhteiden jatkuessa
ja sen estäessä työnteon kokonaisen työvuorokauden ajan,
maksetaan työntekijälle täyttä palkkaa (henkilökohtainen tuntipalkka) enintään 10 päivältä kalenterivuodessa. Työntekijällä on
kuitenkin yksi (1) omavastuupäivä.
Vuorotyölisät
Iltavuorolisä on 1,44 €/h ja yövuorolisä 2,71 €/h.
Lomarahan suuruus on 18,5 % laskettuna työssäoloajalta
maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 %.
Korvaukset matkatöissä
Päiväraha 		
42 €
Majoituskorvaus 		
57 €/vrk
Yöpymisraha 		
12 €/vrk
Matkat todellisten kulujen mukaan ja matka-ajan palkka
Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus
Työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset ovat
• yli 5 km 1,89 €
• yli 10 km 3,05 €
• yli 20 km 5,49 €
• yli 30 km 8,00 €
• yli 40 km 9,85 €
• yli 50 km 11,94 €
• yli 60 km 15,69 €
• yli 70 km 17,76 €
• yli 80 km 20,18 €
• yli 90 km 22,98 €
• yli 100 km 25,76 €
Verohallinnon päätöksen mukaisia verovapaita
kilometrikorvauksia
Matkakustannusten korvaus
• henkilöauto 		
42 snt/km
• perävaunu
7 snt/km
• asuntovaunu 		
11 snt/km
• koneet ja laitteet
3 snt/km
• henkilöiden kuljetus
3 snt/km/hlö
Työehtoasioiden palvelunumero

020 690 232

