
MAA- JA VESIRAKENNUSALA 2019

Työehtoasioiden palvelunumero  020 690 232 

PALKANKOROTUKSET 1.6.2019
Palkkoja korotetaan 1.6.2019 tai lähinnä alkavan palkanmaksu-
kauden alusta.  Yleiskorotus 30 senttiä.

Taulukkopalkkoja korotetaan 40 senttiä
AIKAPALKAT
I   11,57 €   IV  14,39 €
II  12,49 €  V   15,47 € *
III 13,38 €  VI  16,71 € **
*) Ammattitutkinnon tasoinen ammattitaito
**) Erikoisammattitutkinnon tasoinen ammattitaito

Käytännön palkkojen korotus toteutetaan leikkaamalla työnte-
kijän henkilökohtaista lisää siten, että aikapalkan korotukseksi 
tulee yleiskorotuksen suuruus 30 senttiä. Jos työkohtaistalisää 
ei leikata tai ei voida leikata palkankorotuksen suuruus on 
enintään 40 senttiä
Keskeneräisten urakoiden ja tuotantopalkkio töiden hintoja 
korotetaan 1,7 % jäljellä oleville tunneille.

Työkomennuksen jatkuessa 
erillisen lisän maksaminen viikonlopulta
Työnantaja maksaa työntekijälle, jonka työmaa sijaitsee yli 200 
km päässä työntekijän kotikunnan asunnosta, erillistä lisää. 
Lisän arvo on 1.1.2019 alkaen 42 €. 
Lisä maksetaan joka toinen viikonloppu laskettuna työkomen-
nuksen alkamisesta. Lisää ei makseta, mikäli työnantaja maksaa 
matkakulut.

Päiväraha 42 €,  yöpymisraha 13 €  ja ateriakorvaus 10,50 €
Kilometrikorvaus 43 senttiä,  lisähenkilömaksu 3 senttiä

TES:n mukaiset päivittäisten matkakustannusten korvaukset:
•  yli 5 km          3,20 €
•  yli 10 km        4,35 € 
•  yli 20 km        8,69 €
•  yli 30 km     11,58 €
•  yli 40 km     13,02 €

Majoitus on pääsääntöisesti järjestettävä niin, että työnteki-
jällä on oma huone yöpymistä varten. Pääsäännöstä voidaan 
poiketa, mikäli oman huoneen järjestäminen on olosuhteista 
johtuen mahdotonta tai oman huoneen järjestäminen aiheut-
taa kohtuuttomia kustannuksia. Asia on todettava yhteisesti 
luottamusmiehen tai majoittuvien työntekijöiden kanssa ennen 
majoittumisen alkamista. Liittojen välinen työryhmä valmistelee 
soveltamisohjeet

AJONEUVONOSTURINKULJETTAJAN TYÖKOHT. LISÄ
Ajoneuvonosturinkuljettajalle maksetaan työkohtaista lisää aina koneen 
teholliselta työajalta vähintään:
Nostokyky    Työkohtainen lisä 
30 tn tai alle    1,28 €
yli 30 tn, mutta alle 70 tn   1,63 €
70 tn, mutta alle 140 tn  1,79 €
140 tn mutta alle 200 tn  2,01 €
200 tn ja yli    2,34 €
Nostokoriautojen ja kurottajan kuljettajille maksetaan työkohtaista 
lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:
Nostokorkeus    Työkohtainen lisä
20 m tai alle    1,28 €
yli 20 m, mutta alle 60 m   1,63 €
60 m ja yli    1,79 €
Vuorolisät ja tunnelilisä:
Iltavuoro- ja iltatyölisä   1,26  €/h
Yövuoro- ja yötyölisä         2,37 €/h
Tunnelilisä              1,18 €/h

Lm- ja Tsv korvaukset
8-50 työntekijää   33,28 € 2 viikon tilijakso
51-100 työntekijää   41,60 € 2 viikon tilijakso
yli 100 työntekijää   62,27 € 2 viikon tilijakso
Työpaikkakohtainen luottamusmies
25 työntekijää tai enemmän   33,28 €/ 2 viikon tilijakso

Työehtosopimus hoidon alueurakoinnin työaikamääräyksistä
Lauantaina tehdystä työstä, joka ei ole vuoro-, yli- eikä hätätyötä, makse-
taan lauantailisää 3,47 euroa tunnille (1.10.2019 alkaen 3,57 eur/h), lukuun 
ottamatta pääsiäislauantaita, jos työntekijällä on oikeus pääsiäislauantaina 
työehtosopimuksen 11.3 §:n mukaiseen korotukseen.
Varallaolokorvaus 23,64 euroa / varallaolovuorokausi  1.6.2019 alkaen.

Sairausajan palkka maksetaan työntekijän keskituntiansion perusteella. 
Keskituntiansio saadaan jakamalla työntekijän sairastumispäivää edeltävän 
kuuden kuukauden säännöllisen työajan ajalta ansaittu palkka tehdyillä 
tunneilla.
Säännöllisen työajan ulkopuolella järjestetystä tarkastuksesta maksetaan 
perustuntipalkka, kuitenkin enintään kahdelta tunnilta. Lisäksi korvataan 
välttämättömät matkakustannukset, mikäli työntekijä matkustaa terveystar-
kastukseen vapaapäivinään. 

•  yli 50 km     17,37 €
•  yli 70 km     21, 16 €
•  yli 90 km      24,58 €
•  yli 120 km    28,93 €


