
 

 

TALONRAKENNUSALAN NEUVOTTELUTULOS 

 

Keskeiset muutokset rakennusalan työehtosopimukseen: 

 

1. TES 34 §:n IV-osion 4. kohdan mukaiset sairausajan palkan leikkurit poistetaan pois lukien 
urakkapalkat. Teksti jää seuraavaan muotoon: Työkyvyttömyyden johtuessa sairaudesta 
maksettava palkka on urakkatyössä enintään 22 € tunnilta. Työkyvyttömyyden johtuessa 
tapaturmasta tai ammattitaudista, palkka maksetaan täysimääräisesti myös urakkatyössä. 

2. Työsuojeluvaltuutetun vapautus tehtävien hoitamista varten lasketaan siten, että 
työsuojeluvaltuutetun edustamien työntekijöiden lukumäärä kerrotaan luvulla 0,291 Näin saatu 
luku ilmoittaa työstä vapautuksen tuntimäärän neljän viikon jaksona. Tätä lukua sovelletaan myös 
alueelliseen työsuojeluvaltuutettuun. Poistetaan teksti: Yrityksen tai alueyksikön 
työsuojeluvaltuutetun, jonka tehtäviin ei kuulu työpaikan työsuojeluvaltuutetun tehtävät, työstä 
vapautus lasketaan kertomalla hänen toimialueellaan työskentelevien työntekijöiden lukumäärä 
luvulla 0,115. 

3. TES 29 §:n 3. kohta: luovutaan matkakustannusten maksamisesta II luokan mukaan. 
Matkakustannusten määräytymisen perusteet sovitaan ennen työmatkan alkamista. 

4. TES 31 §:n 1. kohdan loppuun: Edellä mainittuja matkakustannusten korvausten määriä (taulukko) 
korotetaan 1.1.2019 liittojen joulukuussa 2018 sovittavalla tavalla. 

5. Päivärahojen määrät muutetaan vastaamaan verohallinnon päätöksiä. 

6. Torninosturinkuljettajan työkohtainen lisä: Lisä on aina vähintään nosturin korkeus (= kiskosta 
puomin alapintaan) + puomin pituus (= rungon keskeltä puomin kärkeen) kertaa 0,065 euroa. 
Kenenkään palkka ei kuitenkaan nouse yleiskorotusta enempää. 

7. Mittamiesten koulutus: Mittalaitteeseen annettavaan koulutukseen tulee aina sisällyttää osio 
lasermittalaitteiden käytön turvallisuudesta mittalaitteen käyttäjälle ja muille mittalaitteen 
vaikutusalueella oleville. 

8. Vuosilomasopimus 5 §: Ulkomailta Suomeen lähetetylle työntekijälle lomaraha maksetaan 
kokonaisuudessaan jokaisen säännöllisen palkanmaksun yhteydessä. Lomarahan maksaminen 
eritellään työntekijälle annettavaan palkkalaskelmaan. 

9. TES 26§:n 2. kohta: Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenliikkeissä euromääräinen kirjallinen 
palkkalaskelma voidaan toimittaa työntekijöille sähköisesti. Mikäli työntekijällä ei ole 
mahdollisuuksia vastaanottaa sähköistä palkkalaskelmaa, työnantaja järjestää tähän tarvittavat 
laitteet tai toimittaa laskelman kirjeitse työntekijälle. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
PALKANKOROTUKSET, vuosi 2018 
 
Palkkoja korotetaan 1.6.2018 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. 
Yleiskorotus on 30 senttiä. Yleiskorotus maksetaan kaikille työntekijöille. Suoritus palkkoja korotetaan 1,7 %. Kesken olevissa 
urakoissa palkkoja korotetaan 1,7 % urakan jäljellä olevassa osassa.  
Taulukkopalkkoja korotetaan 40 senttiä 
 
Uudet aikapalkat, 1.6.2018 alkaen 
Palkkaryhmä  
I Aloitteleva työntekijä   10,33 €/h  
II Vähän kokemusta omaava työntekijä  11,68 €/h  
III Aloitteleva ammattilainen   12,84 €/h  
IV Ammattilainen   14,18 €/h  
V Kokenut ammattilainen   15,46 €/h  
VI Erittäin kokenut ammattilainen  16,57 €/h 

Esimerkkejä palkankorotusten laskentaan  

Esim. 1 

Työsopimuksessa on sovittu tuntipalkaksi palkkaryhmä 4. henkilökohtaiseksi palkanosuudeksi on sovittu 0,01 €/h. 

Palkka ennen korouksia: 

 13,78 €/h + 0,01 €/h = 13,79 €/h 

Palkka korotuksen jälkeen: 

 14,18 €/h + 0,01 €/h = 14,19 €/h → Palkankorotus 0,4 €/h 

Esim. 2 

Työsopimuksessa on sovittu tuntipalkaksi palkkaryhmä 4. henkilökohtaiseksi palkanosuudeksi on sovittu 0,05 €/h. 

Palkka ennen korouksia: 

 13,78 €/h + 0,05 €/h = 13,83 €/h 

Palkka korotuksen jälkeen: 

 14,18 €/h + 0,01 €/h = 14,19 €/h → Palkankorotus 0,36 €/h 

Esim. 3 

Työsopimuksessa on sovittu tuntipalkaksi palkkaryhmä 4. henkilökohtaiseksi palkanosuudeksi on sovittu 1,22 €/h. 

Palkka ennen korouksia: 

 13,78 €/h + 1,22 €/h = 15 €/h 

Palkka korotuksen jälkeen: 

 

 14,18 €/h + 1,12 €/h = 15,3 €/h → Palkankorotus 0,3 €/h 



 

 

 

 

PALKANKOROTUKSET, vuosi 2019 
 
Palkkoja korotetaan 1.6.2019 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. 
Yleiskorotus on 30 senttiä. Yleiskorotus maksetaan kaikille työntekijöille. Suoritus palkkoja korotetaan 2,0 %. Kesken olevissa 
urakoissa palkkoja korotetaan 1,7 % urakan jäljellä olevassa osassa.  
Taulukkopalkkoja korotetaan 40 senttiä 
 
Uudet aikapalkat, 1.6.2019 alkaen 
Palkkaryhmä  
I Aloitteleva työntekijä   10,73 €/h  
II Vähän kokemusta omaava työntekijä  12,08 €/h  
III Aloitteleva ammattilainen   13,24 €/h  
IV Ammattilainen   14,58 €/h  
V Kokenut ammattilainen   15,86 €/h  
VI Erittäin kokenut ammattilainen  16,97 €/h 

 

 

 

 


