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PALKANKOROTUKSET 1.5.2023
Palkkoja korotetaan 1.5.2023 lähinnä jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta 4 %. Työehtosopimuksen 
rahamääräisiä lisiä korotetaan 4 %. Henkilöstön edusta-
jan erilliskorvauksia korotetaan 4 %.

Aikapalkka
Aikapalkkajärjestelmässä palkka muodostuu kolmesta 
osatekijästä, jotka ovat:

1. Taulukkopalkka

2. Henkilökohtainen palkanosa  
(pisteytyksen perusteella yksi piste on prosentti)

3. Ammattitutkintolisä 0,36€/h ja  
erikoisammattitutkintolisä 0,80€/h.

Palkkaryhmä
1     11,78 €/h 
2    15,90 €/h 
3    16,85 €/h 
4    17,76 €/h 
5    18,70 €/h

Vuorotyölisät
Iltavuorolisä 1,67 €/h

Yövuorolisä 5,31 €/h 
(työstä, jota tehdään klo 21.00–5.00 välisenä aikana)

Siirretty työaika 1,67 €/h 
(klo 16.00–21.00 välisenä aikana)

Tuotantopalkkiotyö
Tuotantopalkkiotyössä työntekijän palkka muodostuu 
seuraavista osatekijöistä:

1. Tuotantopalkkion taulukkopalkasta

2. Tuotannon määrään perustuvasta tuotantopalkkiosta

3. Tuotantopalkkion lisäksi maksettavasta urakkapal-
kasta.

Ammattitutkintolisä 0,36€/h ja  
erikoisammattitutkintolisä 0,80€/h  
maksetaan taulukkopalkojen (taulukkopalkka, kiinteä 
taulukkopalkka ja kokonaistuntipalkka) päälle.

Tuotantopalkkion palkkaryhmät ovat samat kuin aika-
palkkaryhmittelyssä.

Tuotannon taulukko

Alle 50 tonnin 
työkohteet

Tuotanto- 
palkkiotyön 
kok.palkka

Palkka-
ryhmä

€/h €/h €/h

1 9,11 14,74 14,26

2 12,21 17,89 17,34

3 12,90 18,63 18,05

4 13,60 19,35 18,72

5 14,31 20,06 19,43

Tuotannon tulee olla 1.5.2023 lähinnä jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta vähintään 5,55 €/h.

Matka-ajan korvaus 12,56 €/h.

Poikkeuksen tekee palkkaryhmä 1, joka on palkkaryh-
män mukainen.

Luottamusmies
Pääluottamusmieheksi yritykseen tai sovitulle alueelle 
voidaan valita toistaiseksi voimassa olevassa työsuh-
teessa tai kausiluonteisuudesta johtuen määräaikai-
sessa työsuhteessa ja työssä oleva henkilö, joka on 
Rakennusliiton jäsen ja perehtynyt edustamansa alan ja 
yrityksen olosuhteisiin.

Lyhennysvapaat
Kausiluontoisissa töissä, ennen 30.9. ansaittuja ly-
hennysvapaita, ei voi määrätä pidettäväksi työkauden 
päätyttyä, jollei paikallisesti ole muuta sovittu.

Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, 
pitkäperjantai, 2. pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, 
juhannusaatto, jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä.

Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde. 6 viikon 
yhdenjaksoinen työsuhde katsotaan syntyvän asfaltti-
alan työehtosopimuksen (23§ 1 mom.) laskentakaavan 
mukaisin edellytyksin. Korvaus aikapalkan palkkaryh-
mittelyn mukaisesti ilman henkilökohtaista palkanosaa 
sekä ammattitutkintolisää.

Kulukorvaukset v. 2023
Päiväraha 48 € 
Yöpymisraha 15 €/vrk 
Matkakustannusten korvaus henkilöauto 53 snt/km 
Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mu-
kaan.


