
          

HUSTEKNIKBRANSCHEN 2021 

(Talotekniikka-ala) 

 

Tidlöner 

Personliga tidlöner (grundtimlön + personlig lönedel) höjs från ingången av den 

lönebetalningsperiod som börjar 1.9.2021 eller närmast därefter med 1,3 %. 

 

Tabellöner 1.9.2021 

 

Lönegrupp €/h 

S 11,39 

1 13,73 

2 16,24 

3 17,07 

4 18,01 

 

Den personliga lönedelen bildas genom att man subtraherar den nya grundtimlönen från 

arbetstagarens förhöjda tidlön (grundtimlön + personlig lönedel). Skillnaden som kvarstår 

är arbetstagarens nya personliga lönedel. Den personliga lönedelen ska ändå alltid 

betalas åt arbetstagaren. 

 

Månadslöner 

Lönerna höjs från ingången av den lönebetalningsperiod som börjar 1.9.2021 eller 

närmast därefter med 1,3 %. 

 

Ackordslöner 

från ingången av den lönebetalningsperiod som börjar 1.9.2021 eller närmast därefter. 

 

Rör-, ventilations- och sprinklermonteringsbranscherna 

normtimkoefficienten 17,22 €/NH. 

Penningkoefficienten enligt ackordlönesättningen inom rörisoleringsbranschen 3,81 €/enh. 

 

Omgående totalbelopp för ackordarbetet (om inget annat överenskommits) 

lönegrupp S och 1  grundtimlön 

lönegrupper 2–4  18,77 €/h 

 

Premieavlöning (klumpackord) 

För arbeten för vilka ett avtal om premielön har ingåtts före den lönebetalningsperiod som 

börjar närmast 1.9.2021 betalas ett särskilt tillägg på 0,22 €/h för varje utförd arbetstimme  

per räkenskapsperiod till början av följande löneförhöjningsskede. Detta separata tillägg 

avdras inte från prestationslönesumman. 

 



 

För arbeten för vilka ett avtal om premielön ingåtts före den lönebetalningsperiod som 

börjar 1.9.2020, eller närmast därefter, betalas ett särskilt tillägg på 0,49 €/h (0,27 €/h + 

0,22 €/h) per räkenskapsperiod till början av följande löneförhöjningsskede.  

Detta separata tillägg avdras inte från prestationslönesumman. 

 

Kollektivavtalets tillägg 

• Kvällsskiftstillägg     1,07 €/h 

• Nattskiftstillägg     2,16 €/h 

• Kvällsarbetstillägg     1,07 €/h 

• Nattarbetstillägg     2,16 €/h 

• Tillägg för försenad anmälan om skiftesbyte 2,52 €/h 

• Yrkesexamenstillägg    0,53 €/h 

• Specialyrkesexamenstillägg   0,97 €/h 

 

Verktygsersättning inom rörisoleringsbranschen 

från ingången av den lönebetalningsperiod som börjar 1.9.2021 eller närmast därefter: 

1,85 €/dag. 

 

Arbetsledartillägg i rör-, ventilations- och sprinklerbranscherna 

För lönebetalningsperioden 1.9.2021 eller närmast den: 

• Arbetsledartillägg, garanterad del    0,38 €/h 

• Arbetsledartillägg för arbeten som utförs med tidlön  0,60 €/h 

 

Resekostnader 2020 

• Dagtraktamente   44 € 

• Partiellt dagtraktamente  20 € 

• Måltidsersättning   11 € 

 

Dagliga resor med allmänna kommunikationsmedel, såvida inget annat överenskommits. 

Kilometerersättning 44 cent/km 

 

 

Servicenumret för arbetsvillkorsärenden 020 690 232 


