ASFALTTIALA 2020
PALKANKOROTUKSET 1.9.2020
Palkkoja korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan
palkanmaksukauden alusta lukien 1,6 %:lla
Taulukkopalkkoja, suorituspalkkoja, rahamääräisiä lisiä ja
työntekijöiden edustajien erilliskorvausta korotetaan samalla
prosentilla.
Aikapalkka
Aikapalkkajärjestelmässä palkka muodostuu
kolmesta osatekijästä, jotka ovat:
1. Taulukkopalkka
2. Henkilökohtainen palkanosa
(pisteytyksen perusteella yksi piste on prosentti)
3. Ammattitutkintolisästä 0,34 €/h ja
erikoisammattitutkintolisästä 0,75 €/ tunti.
Palkkaryhmä
1
10,96 €/h
2
14,79 €/h
3
15,68 €/h
4
16,53 €/h
5
17,40 €/h

Tuotantopalkkion palkkaryhmät ovat samat kuin aikapalkkaryhmittelyssä.
TUOTANNON TAULUKKO alle 50 tonnin tuotanto-		
		
työkohteet
palkkiotyön
Palkka-					kok.palkka
ryhmä €/h		
€/h		
€/h
1
8,47		
13,72		
13,27
2
11,36		
16,65		
16,13
3
12,01		
17,33		
16,79
4
12,66		
18,00		
17,42
5
13,32		
18,66		
18,08
Tuotannon tulee olla 1.9.2020 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta
vähintään 5,16 €/h.
Matka-ajankorvaus 11,68 €/ tunti.
Poikkeuksen tekee palkkaryhmä 1, joka on palkkaryhmän mukainen.

Vuorotyölisät
Iltavuorolisä 1,52 €/h.
Yövuorolisä 5,00 €/h työstä, jota tehdään
klo 21.00- 05.00 välisenä aikana.
Siirretty työaika (klo 16.00-21.00) 1,52 €/h.
Tuotantopalkkiotyö
Tuotantopalkkiotyössä työntekijän palkka muodostuu
seuraavista osatekijöistä:
1. Tuotantopalkkion taulukkopalkasta.
2. Tuotannon määrään perustuvasta
tuotantopalkkiosta.
3. Tuotantopalkkion lisäksi maksettavasta
urakkapalkasta.
Alle 50 tonnin kohteissa maksetaan edellä mainittujen kohtien 1
ja 2 sijasta uutta kiinteää taulukkopalkkaa.

Työehtoasioiden palvelunumero

Ammattitutkintolisä 0,34 €/h ja erikoisammattitutkintolisä 0,75 €/h
maksetaan taulukkopalkojen (taulukkopalkka, kiinteä taulukkopalkka ja
kokonaistuntipalkka) päälle.

020 690 232

Luottamusmies
Pääluottamusmieheksi yritykseen tai sovitulle alueelle voidaan valita
toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tai kausiluonteisuudesta johtuen
määräaikaisessa työsuhteessa ja työssä oleva henkilö, joka on Rakennusliiton
jäsen ja perehtynyt edustamansa alan ja yrityksen olosuhteisiin.
Lyhennysvapaat
Kausiluontoisissa töissä, ennen 30.9. ansaittuja lyhennysvapaita, ei voi määrätä pidettäväksi työkauden päätyttyä, jollei paikallisesti ole muuta sovittu.
Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen,
pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä,
juhannusaatto, jouluaatto, I joulupäivä ja tapaninpäivä.
Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde. 6 viikon yhdenjaksoinen
työsuhde katsotaan syntyvän asfalttialan työehtosopimuksen (23§ 1 mom.)
laskentakaavan mukaisin edellytyksin. Korvaus aikapalkan palkkaryhmittelyn
mukaisesti ilman henkilökohtaista palkanosaa sekä ammattitutkintolisää.
Kulukorvaukset v. 2021
Päiväraha
44 €
Yöpymisraha
13 €/vrk
Matkakustannusten korvaus henkilöauto 44 snt/km
Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.

