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VOIMASSAOLO 

• Työehtosopimus on tullut voimaan 

1.3.2012 lukien. 

• Sopimuskausi päättyy 28.2.2014 



Palkankorotukset 2013 

•  Palkkoja korotetaan 1.4.2013 lähinnä 

alkavan palkanmaksukauden alusta 

• Yleiskorotus on 1,9% joka maksetaan 

kaikille työntekijöille 

• Yleiskorotus lasketaan työntekijän 

työkohtaisesta palkasta  

• Yleiskorotus kasvattaa henkilökohtaista 

palkanosaa 



Palkkaryhmittelyn mukaiset 

tuntipalkat 1.4.2013 

I   Aloitteleva työntekijä     9,67€ 

II   Vähän kokemusta omaava  

   työntekijä     11,02€ 

III   Aloitteleva ammattilainen  12,17€ 

IV  Ammattilainen    13,51€ 

V  Kokenut ammattilainen  14,78€ 

VI Erittäin kokenut ammattilainen 15,89€ 



Urakkapalkat 

• Kesken olevissa urakoissa palkkoja 

korotetaan 1,9% tunnilta urakan jäljellä 

olevassa osassa 1.4.2013 lähinnä 

alkavan palkanmaksukauden alusta 

• Urakkahinnoittelun hintoja korotetaan 

1,9% 

• Korotettuja hinnoitteluja sovelletaan 

1.4.2013 alkaen 



Tavoiteansio  

• Hinnoittelemattoman urakkatyön 

tavoiteansio lV pr + 30% 

   - 1.3.2012 alkaen 17,24€ 

   - 1.4.2013 alkaen 17,56€ 

 

  

  

 



Urakkatyön vähimmäispalkka 

• 24§ Urakkapalkat   

2. Urakkatyössä on maksettava vähintään 

palkkaryhmän lV suuruista palkkaa 

(1.3.2012 13,26€ ja 1.4.2013  13,51€).  

 Mikäli todetaan, että työsaavutus ei 

vastaa tätä palkkaa, voidaan urakka 

molemmin puolin katkaista. 



Rahamääräiset lisät 

      1.3.2012   1.4.2013 

Iltavuorolisä   1,09€  1,11 

Yövuorolisä   2,04€  2,09€ 

Työajan siirto  2,04€  2,09€ 

Iltatyölisä   1,09€  1,11€ 

Yötyölisä   2,04€  2,09€ 

Valmiustyölisä  4,12€  4,20€ 

Hälytysraha  12,91€       13,16€ 



 Kulukorvaukset 

• 29 § Päiväraha ja matkakustannusten korvaus 

matkatöissä 

 2. Työntekijälle maksetaan jokaiselta edellisessä 

kohdassa tarkoitetulta vuorokaudelta päivärahaa 36€. 

Päivärahan määrää muutetaan 1.1.2013 ja 1.1.2014 

lukien liittojen sopimalla tavalla. Lisäksi työntekijälle 

maksetaan majoituskorvausta majoituspaikan laskun 

mukaan, kuitenkin enintään 57€ vuorokaudelta. 

Majoituskorvauksen määrää muutetaan 1.1.2013 ja 

1.1.2014 lukien liittojen sopimalla tavalla. Mikäli 

työntekijä ei esitä edellisessä kappaleessa sanottua 

laskua, maksetaan hänelle yöpymisrahaa 12€ 

vuorokaudelta. 

  



Kulukorvaukset 

• 30 § Työ ulkomailla 

 Työ Pohjoismaissa ja Euroopan Unionin 

jäsenmaissa 

 2. Työntekijällä on oikeus päivärahaan, jonka 

suuruus on 36 € ja joka maksetaan normaalin 

palkanmaksun yhteydessä.  

 Päivärahan määrää muutetaan 1.1.2013 ja 

1.1.2014 lukien liittojen sopimalla tavalla.  



Kulukorvaukset 
Asunnon ja työmaan etäisyys Työpäivittäinen matkakorvaus 

yli 5 km    1,77 € 

yli 10 km   2,85 € 

yli 20 km   5,13 € 

yli 30 km   7,47 € 

Yli 40 km   9,20 € 

Yli 50 km   11,15 € 

yli 60 km   14,65 € 

Yli 70 km   16,58€ 

yli 80 km   18,84 € 

yli 90 km   21,45 € 

Yli 100 km   24,05 € 

  



Kulukorvaukset 

• 31 § Päivittäiset matkakustannukset 

 Asunnon ja työmaan välinen etäisyys 

mitataan yleisen liikenteen käytössä 

olevaa lyhintä reittiä myöten. Edellä 

mainittuja matkakustannusten korvausten 

määriä muutetaan 1.1.2014 liittojen 

sopimalla tavalla. 

 5. Matkan mittaustapaa koskevia 

määräyksiä sovelletaan 1.1.2013 lukien. 

Siihen saakka asunnon ja työmaan välinen 

etäisyys mitataan säteellä. 



Sairaus ja tapaturma-ajanpalkka 

 34 § Sairaus ja tapaturma-ajan palkka 

• IV Työkyvyttömyysajalta maksettava palkan määrä 

 4. Työkyvyttömyyden johtuessa sairaudesta 

maksettava palkka on enintään 15,59€ (1.4.2013 

lukien 15,89€) tunnilta sairausvakuutuksen 

karenssiajalta (9 arkipäivää) ja 19,49€ (1.4.2013 

lukien 19,89€) tunnilta työkyvyttömyyden palkalliselta 

loppujaksolta. Työkyvyttömyyden johtuessa 

tapaturmasta tai ammattitaudista maksetaan 

työntekijän palkka täysimääräisesti. 



Torninosturinkuljettajan 

työkohtainen lisä  

• Torninosturinkuljettajan työkohtainen 

lisä on aina vähintään nosturin korkeus 

(=kiskosta puomin alapintaan) + puomin 

pituus (=rungon keskeltä puomin 

kärkeen) kertaa 0,063 euroa.   

 1.4. 2013  0,064€ 



Vuosilomasopimus 

• 5 § Lomaraha  

Lomarahan määrä on 18,5 % lomanmääräytymisvuonna 

työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi 

erääntyneestä palkasta yli- ja hätätyöstä maksettu 

korvaus  mukaan lukien. Lomarahaa kertyy myös 

sairaus- ja tapaturma-ajalta maksetusta palkasta, 

enintään 75 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa, 

taikka jos työkyvyttömyys jatkuu yhdenjaksoisena 

lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, 

enintään 75 työpäivää tätä sairautta tai tapaturmaa 

kohden. Lomarahaa alkaa kertyä sairaus- ja 

tapaturma-ajalta 1.9.2013 tai sen jälkeen maksetusta 

palkasta. 



TED Erilliskorvaukset 

• Yrityksen ja alueyksikön PLM 1.4.2013 

 10-50 työntekijää  30,52 € / 2vk tilijakso 

 51-100 työntekijää 38,17 € / 2vk tilijakso 

 yli 100 työntekijää  57,20 € / 2vk tilijakso 

• Yrityksen tai alueyksikön 

työsuojeluvaltuutetulle ja työmaan 

yhteysmiehelle jotka ovat RL:n jäseniä em. 

taulukon mukaan 



Työryhmät 

• Työkyvyn ylläpitäminen ja sairaus 

poissaolojen hallinta 

 Osapuolet perustavat työryhmän joka selvittää sopimuskauden 

aikana keinot, joilla seurataan sairaus poissaolojen 

vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikutusta ja sairaus 

poissaolojen määrän kehitystä joko kaikissa alan yrityksissä tai 

sovitussa yritysjoukossa, ja luovat seurantaa varten tarvittavat 

mittarit. Tehtävää varten voidaan käyttää ulkopuolista 

asiantuntijaa. Selvityksestä aiheutuvat kustannukset maksetaan 

puoliksi osapuolten kesken. Työryhmä seuraa sopimuskauden 

aikana rakennusalojen työntekijöiden käytännön 

mahdollisuuksia hankkia työehtosopimusten edellyttämiä 

todistuksia työterveyshuollosta tai julkisesta terveyshuollosta ja 

ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin 



Työryhmät 

• Perhevapaat 

 Osapuolet perustavat työryhmän joka 

sopimuskauden aikana käy läpi 

työehtosopimusten perhevapaita 

koskevien määräysten 

lainmukaisuuden. 



Työryhmät 

• Nuoret 

 Osapuolet perustavat työryhmän, joka 

sopimuskauden aikana selvittää 

mahdollisuudet työehtosopimuksen 

määräyksillä edistää oppivelvollisuutensa 

päättäneiden, koulutuspaikkaa vaille 

jääneiden nuorten työllistymistä 

rakennusalalle 



Työryhmät 

• Koulutussopimuksen uudistaminen 

 Osapuolet perustavat työryhmän, joka 

selvittää mahdollisuudet muuttaa 

kustannusneutraalisti nykyisissä 

koulutussopimuksissa ja 

työehtosopimuksissa mainittuja kursseja 

paremmin aikaan sopiviksi. 



Työryhmät 

• Henkilöstön edustajat 

 Osapuolet perustavat työryhmän tai 

tarvittaessa alakohtaisia työryhmiä, joka 

käsittelee henkilöstön edustajien 

tiedonsaantioikeuksia ja mahdollisia 

muutostarpeita työntekijöiden edustajia 

koskeviin sopimuksiin ja edustajien 

ajankäyttöön liittyviä tarpeita 



Työryhmät 

• Matkatyöt 

 Osapuolet perustavat työryhmän 

selvittämään rakennusalan 

matkatyöhön liittyvien työehtosopimus 

määräysten ajanmukaisuus ja toimivuus 

sekä tekemään mahdollisesti tarvittavia 

muutosesityksiä. 



Työryhmät 

• Tulospalkkio 

 Osapuolet perustavat työryhmän, joka valmistelee 

sopimusmallin tulospalkkiojärjestelmästä saneerauskohteita 

varten. Sopimusmallissa otetaan huomioon työn joutuisuus, 

laatu ja asiakaslähtöisyys. Mallin pohjalta käytävissä 

yrityskohtaisissa neuvotteluissa tulospalkkion osatekijät 

pisteytetään, sovitaan tuloksen eri osien seurannasta sekä 

maksimipisteillä saavutettavasta työsopimuksen mukaisen 

tuntipalkan päälle maksettavasta tulospalkkiosta. Työryhmä 

laatii sopimusmallin yritysten käyttöön 31.12.2012 mennessä, 

jonka jälkeen halukkaat yritykset voivat sopia mallin mukaisen 

tulospalkkiojärjestelmän saneerauskohteisiin. 



Työryhmät 

• Urakkahinnoittelutyöryhmä 

 Rakennusalan urakkatyön lisäämistä, kehittämistä ja 

seurantaa varten perustettu yhteinen työryhmä jatkaa 

työtään. Työryhmä vastaa urakkatyön edellytysten 

kaikinpuolisesta kehittämisestä. Liittojen yhteisenä 

tavoitteena on yritysten työmaatuottavuutta ja sitä 

kautta työntekijöiden ansiomahdollisuuksia 

parantavan urakkatyön lisääminen. Hinnoittelun 

kehittämisessä otetaan huomioon työmenetelmissä, 

materiaaleissa ym. Tapahtuvat muutokset. 



Työryhmät 

• Urakkatyöryhmä: 

• jatkaa urakkahinnoitteluja koskevaa selvitystyötä 

• laatii telinetöiden koehinnoittelun 31.12.2012 mennessä 

• käynnistää alakattohinnoittelua sekä betoniraudoitushinnoittelua 

koskevan selvitystyön 

• kerää palautetta urakkahinnoittelun uudistamisesta 

• tekee yritys- ja työmaakäyntejä urakkatyön esteiden 

paikallistamiseksi ja poistamiseksi 

• uudistaa monitoimityön työsopimusohjeiston 

• kehittää ja ylläpitää työkauppojen sopimisperusteita 

• tekee alaltaan esityksiä työehtosopimusmuutoksiksi 

• toimii asiantuntijaelimenä neuvottelujärjestyksen mukaan 

toteutettavissa urakkatyötä koskevissa liittoneuvotteluissa 


