
VEDENERISTYSALA  2020

Työehtoasioiden palvelunumero  020 690 232 

PALKANKOROTUKSET 1.9.2020
Palkkoja korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä alkavan 
palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 
1,6 %

Urakkapalkat nousevat 1,6 % %.

PALKKARYHMÄT 

Palkkaryhmä 1  10,69 €/h
* Harjoittelijat, opiskelijat.
* Matka-aika työaikana tai työajan ulkopuolella, sääeste ja 
    odotus työntekijän palkkaryhmästä riippumatta.

Palkkaryhmä 2  13,30 €/h
* Alle 2 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät.
* Alle 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan 
   työntekijät.
* Kuivaus, tulitöiden jälkivartiointi, varastotyö, mittaus ja  
    nostot palkkaryhmiin 2-4 kuuluville työntekijöille.
* Matka-aika työaikana.

Palkkaryhmä 3  15,40 €/h
* 2-10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät.
* Vähintään 5 vuotta alalla olleet muut kuin 
   vedeneristysalan työntekijät.
* Matka-aika päivärahaan oikeutetusta työmatkasta.

Palkkaryhmä 4  17,26 €/h
* Yli 10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan 
   työntekijät ja yli 5 vuotta alalla olleet soveltuvan  
   ammattitutkinnon suorittaneet vedeneristysalan työntekijät.

Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, 
pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, 
juhannusaatto, jouluaatto ja I joulupäivä. 
Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde. 
Korvaus palkkaryhmä 2 mukaan.

Päivittäiset matkakustannukset

O-pisteen ja  Edestakainen matka
työmaan välinen etäisyys
yli 4 km   5,60 €
yli 10 km   8,00 €
yli 20 km   12,00 €
yli 30 km   16,00 €
yli 40 km   19,40 €
yli 60 km   24,00 €
yli 80 km   30,00 €
yli 100 km  Sovittava erikseen
Korvauksen jakaminen. Jos työmaa vaihtuu ja eri etäisyydet. Mikäli työnte-
kijän päivä alkaa ja päättyy eri työmaille, käytetään molemmista matkoista 
puoliosuutta ja nämä lasketaan yhteen
Korvaus siirtymästä päivän aikana. Työnantajan pyynnöstä tehty siirtymä 
työmaiden välillä omaa kulkuneuvoa käyttäen korvataan verohallinnon 
vuosittain antaman päätöksen mukaisesti. 
Päivittäisiä matkakustannuksia koskevista määräyksistä voidaan paikallisesti 
sopia toisin

Sairausajan palkka
Sairausajan palkka lasketaan työntekijän kahdentoista (12) 
edellisen palkanmaksukauden säännöllisen työajan keskitunti-
ansion perusteella.

Kulukorvaukset v. 2021
Päiväraha 44 €
Yöpymisraha 13 €/vrk.

Matkakustannusten korvaus v. 2021
• henkilöauto 44 snt/km 
• henkilöiden kuljetus 3 snt/km/hlö
• perävaunu 7 snt/km
• asuntovaunu 11 snt/km
• koneet ja laitteet 3 snt/km 

Ateriakorvaus
Vuonna 2021 verohallinnon päätöksen mukainen ateriakorvaus on 11 €.
Työntekijälle, joka ei työskentele vakituisella työntekemispaikalla, 
maksetaan päivittäin verovapaa ateriakorvaus verohallinnon päätöksen 
mukaisesti. Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta 
ei suoriteta päivärahaa ja että työnantaja ei ole voinut järjestää hänelle 
työpaikkaruokailua. 


