RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS 2019
PALKANKOROTUKSET 1.6.2019
Palkkoja korotetaan 1.6.2019 tai lähinnä alkavan
palkanmaksukauden alusta
Yleiskorotus 30 senttiä.
Taulukkopalkkoja korotetaan 40 senttiä.
Työnvaativuusluokan mukaiset tuntipalkat
1.		
10,42 €/h
2.		
10,86 €/h		
3.		
11,32 €/h
4.		
11,81 €/h
5.		
12,32 €/h
6.		
12,85 €/h
7.		
13,39 €/h
Ulkomaalaisen vuokratyöntekijän vähimmäispalkka on
1.6.2019 alkaen 11,81 €/h.
Nuorten työntekijöiden tuntipalkat
Alle 17-vuotiaat 		
8,93 €/h
alle 18-vuotiaat 		
9,31 €/h
Rahamääräisiä lisiä korotetaan 1,7%
Iltavuorolisä		
1,37 €/h
Yövuorolisä 		
2,37 €/h
Olosuhdelisä 		
0,70 €/h
Kaivoslisä 		
2,16 €/h

Palvelusaikalisien määrät ovat 1.6.2019 lähinnä alkavan
palkanmaksukauden alusta lukien:
Palveluksessa oloaika		
lisän määrä
Yli 5 vuotta			
0,28 €/h
Yli 10 vuotta			
0,33 €/h
Yli 15 vuotta			
0,39 €/h
Yli 20 vuotta 			
0,44 €/h
Yli 25 vuotta			
0,51 €/h
Yli 30 vuotta			
0,57 €/h
Yli 35 vuotta			
0,64 €/h
Suorituspalkat
Uusien palkkamääräysten voimaantulon jälkeen käytäntöön otettavien uusien urakkahintojen, osaurakka- ja palkkiopalkkahinnoittelujen tulee perustua
sanottuna päivänä voimaan tuleviin hinnoitteluperusteisiin.
Vanhoja urakkahintoja, osaurakka- ja palkkiopalkkahinnoitteluja käytettäessä sanotun päivän jälkeen on niitä siten tarkistettava, että ansio nousee 30
senttiä. Osaurakoissa ja palkkiopalkkatöissä palkankorotus voidaan toteuttaa
korottamalla vain palkan kiinteää osaa tai vain palkan liikkuvaa osaa tai
korottamalla molempia siten, että ansioon saadaan yleiskorotuksen edellyttämä korotus tunnilta.
Taulukkopalkkojen yleiskorotusta suuremmasta korotuksesta johtuva
henkilökohtaisen palkan korotus ei saa olla yleiskorotusta suurempi muuten
kuin siinä tapauksessa, että henkilökohtaisen palkan korottuminen johtuu
yksistään taulukkopalkan noususta.

Luottamushenkilöiden erilliskorvaus

KULUKORVAUKSET 1.1.2019 alkaen

Yrityksen tai alueyksikön pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle, joka on Rakennusliiton jäsen, maksetaan
työehtosopimuksen 29 §:n mukaista erilliskorvausta sen mukaan montaako työntekijää hän edustaa. Erilliskorvaukset ovat
lähinnä 1.6.2019 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien
seuraavat:

• Kotimaan päiväraha 42 €
• Osapäiväraha vajaavuorokaudelta, joka käsittää
vähintään 6, mutta enintään 10 tuntia 19 €
• Yöpymisraha 13 €
• Ateriakorvaus 10,50 €

Edustettavien työntekijöiden määrä
10–50 työntekijää		
51–100 työntekijää		
Yli 100 työntekijää

euroa/kk
72,11 €
90,12 €
135,12 €

Kilometrikorvaukset
• korvaus oman auton käytöstä 43 snt/km
• moottoripyörä 33 snt/km
• mopo 18 snt/km
Kilometrikorvausta korotetaan 3 senttiä kilometriltä kunkin sellaisen mukana
seuraavan henkilön osalta, jonka kuljetus kuuluu työnantajalle.
Kilometrikorvausta korotetaan 3 senttiä kilometriltä, jos autossa kuljetettavien koneiden tai laitteiden paino ylittää 80 kiloa tai jos niiden koko on suuri.

Työehtoasioiden palvelunumero

020 690 232

