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Uudet työehtosopimukset 
 

INFRA ja Rakennusliitto ovat saavuttaneet tes-neuvottelutulokset sekä maa- 

ja vesirakennusalalla että asfalttialalla. Työehtosopimukset tulevat voimaan 

1.5.2020 ja ovat voimassa 28.2.2022 asti. INFRA ry:n hallitus on hyväksynyt 

neuvottelutulokset maanantaina 6.4.2020. 

 

Toimihenkilöiden tes-neuvottelut ovat edelleen kesken. Toimihenkilöiden tes 

on voimassa 30.4. asti. 

 

Uusi Infra-alan työehtosopimus 

 

INFRA ja Rakennusliitto ovat sopineet, että maa- ja vesirakennusalan 

työehtosopimuksen nimi on jatkossa infra-alan työehtosopimus. 

Soveltamisala säilyy ennallaan eli kyse on nimenmuutoksesta. 

 

Palkankorotukset 

 

Palkkoja korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksu-

kauden alusta lukien 1,6 %:lla. Taulukkopalkkoja, suorituspalkkoja, rahamää-

räisiä lisiä ja työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia korotetaan samalla 

prosentilla. 

 

Palkkoja korotetaan 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksu-

kauden alusta 1,3 %:lla. Taulukkopalkkoja, suorituspalkkoja, rahamääräisiä li-

siä ja työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia korotetaan samalla prosen-

tilla. 

 

Liite 1  Tes-muutokset infra-alan työehtosopimus 

Liite 2  Tes-muutokset asfalttialan työehtosopimus 
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INFRA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 

 

Uusi Infra-alan työehtosopimus 

 

INFRA ja Rakennusliitto ovat sopineet, että maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksen nimi on 

jatkossa infra-alan työehtosopimus. Soveltamisala säilyy ennallaan eli kyse on nimenmuutoksesta. 

 

Palkankorotukset 

 

Palkkoja korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,6 %:lla. 

Taulukkopalkkoja, suorituspalkkoja, rahamääräisiä lisiä ja työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia ko-

rotetaan samalla prosentilla. 

 

Palkkoja korotetaan 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 %:lla. Tau-

lukkopalkkoja, suorituspalkkoja, rahamääräisiä lisiä ja työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia korote-

taan samalla prosentilla. 

 

Huom: Alla esitetyt rahamäärät ovat vielä vahvistamattomia. Tiedotamme, jos niihin tulee muutoksia. 

 

Palkankorotus 1.9.2021 

 

Perustuntipalkat 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 

 

Palkkaryhmä Perustuntipalkka €/h 

 I  11,76  

 II  12,69  

 III  13,59  

 IV  14,62  

 V  15,72  

 VI  16,98  

 

Rahamääräiset lisät nousevat 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 %. 

 

Poikkeavien työaikojen korvaaminen 

 

iltavuoro- ja iltatyölisä  1,28 €/h 

yövuoro- ja yötyölisä  2,41 €/h 

 

Työkohtaiset lisät ajoneuvonosturin-, nostokoriauton ja kurottajankuljettajille sekä tunneli- ja kalliosuo-

jatöissä 

 

Ajoneuvonosturinkuljettajan työkohtainen lisä 

 

Nostokyky   Työkohtaisen lisän suuruus €/h 

30 tn tai alle   1,30 

yli 30 tn, mutta alle 70 tn  1,66 

yli 70 tn, mutta alle 140 tn  1,82 

yli 140 tn, mutta alle 200 tn  2,04 

200 tn ja yli   2,38 
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Nostokoriautonkuljettajan ja kurottajankuljettajan työkohtainen lisä 

 

Nostokorkeus   Työkohtaisen lisän suuruus €/h 

20 m tai alle   1,30 

yli 20 m, mutta alle 60 m  1,66 

60 m tai yli   1,82 

 

Tunneli- ja kalliosuojatöiden lisä 1,20 €/h 

 

Työehtosopimus hoidon alueurakoinnin työaikamääräyksistä (Korotukset tulevat voimaan 1.9.2020) 

Lauantailisä   3,59 €/h 

Varallaolokorvaus   24,02 €/ varallaolovuorokausi 

 

Työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkan-

maksukauden alusta 1,6 %:lla.  

 

Luottamusmies  

8-50 työntekijää  33,81 €/2 viikon tilijakso 

51-100 työntekijää  42,27 €/2 viikon tilijakso 

yli 100 työntekijää  62,37 €/2 viikon tilijakso 

 

Työpaikkakohtainen luottamusmies 

25 työntekijää tai enemmän  33,81 €/2 viikon tilijakso 

 

Työsuojeluvaltuutettu 

8-50 työntekijää  33,81 €/2 viikon tilijakso 

51-100 työntekijää  42,27 €/2 viikon tilijakso 

yli 100 työntekijää  62,37 €/2 viikon tilijakso 

 

Palkankorotus 1.9.2021 

 

Palkkoja korotetaan 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 %:lla. Tau-

lukkopalkkoja, suorituspalkkoja, rahamääräisiä lisiä ja työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia korote-

taan samalla prosentilla. 

 

Perustuntipalkat 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 

 

Palkkaryhmä  Perustuntipalkka €/h 

 I   11,91 

 II   12,85 

 III   13,77 

 IV   14,81 

 V   15,92 

 VI   17,20 

 

Rahamääräiset lisät nousevat 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 %. 
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Poikkeavien työaikojen korvaaminen 

 

iltavuoro- ja iltatyölisä  1,30 €/h 

yövuoro- ja yötyölisä  2,44 €/h 

 

Työkohtaiset lisät ajoneuvonosturin-, nostokoriauton ja kurottajankuljettajille sekä tunneli- ja kalliosuo-

jatöissä 

 

Ajoneuvonosturinkuljettajan työkohtainen lisä 

 

Nostokyky   Työkohtaisen lisän suuruus €/h 

30 tn tai alle   1,32 

yli 30 tn, mutta alle 70 tn  1,68 

yli 70 tn, mutta alle 140 tn  1,84 

yli 140 tn, mutta alle 200 tn  2,07 

200 tn ja yli   2,41 

 

Nostokoriautonkuljettajan ja kurottajankuljettajan työkohtainen lisä 

 

Nostokorkeus   Työkohtaisen lisän suuruus €/h 

20 m tai alle   1,32 

yli 20 m, mutta alle 60 m  1,68 

60 m tai yli   1,84 

 

Tunneli- ja kalliosuojatöiden lisä 1,21 €/h 

 

Työehtosopimus hoidon alueurakoinnin työaikamääräyksistä (Korotukset tulevat voimaan 1.9.2021) 

Lauantailisä   3,63 €/h 

Varallaolokorvaus   24,33 €/varallaolovuorokausi 

 

Työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia korotetaan 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkan-

maksukauden alusta 1,3 %:lla.  

 

Luottamusmies  

8-50 työntekijää  33,81 €/2 viikon tilijakso 

51-100 työntekijää  42,27 €/2 viikon tilijakso 

yli 100 työntekijää  62,37 €/2 viikon tilijakso 

 

Työpaikkakohtainen luottamusmies 

25 työntekijää tai enemmän  33,81 €/2 viikon tilijakso 

 

Työsuojeluvaltuutettu 

8-50 työntekijää  33,81 €/2 viikon tilijakso 

51-100 työntekijää  42,27 €/2 viikon tilijakso 

yli 100 työntekijää  62,37 €/2 viikon tilijakso 
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Oppisopimusoppilaan vähimmäispalkka ammatillista peruskoulutusta annettaessa riippuu jäljellä ole-

vasta oppiajasta seuraavan taulukon mukaan:  

Jäljellä oleva  % II palkkaryhmän 1.9.2020  1.9.2021  

oppiaika  perustuntipalkasta  (12,69 e) (12,85 e)  

24-36 kk   70  8,88  9,00 

12-24 kk   75   9,52  9,64 

0-12 kk   85  10,79  10,92  

 

Työaikamääräykset 

  

Työehtosopimukseen tehdään muutamia tarkennuksia ja muutoksia johtuen uudesta työaikalaista: 

- 9 §:n 3. kohtaan lisätään maininta siitä, että moottoriajoneuvon kuljettajan työaika voi kalenteriviikon 

aikana ylittää 60 tuntia. Tämä ei vaikuta nykyisiin työaikajärjestelyihin, vaan on ainoastaan uuden työ-

aikalain edellyttämä kirjaus siitä, että nykyisiä työaikajärjestelyjä voidaan jatkaa.  

- 9 §:n 5. kohta muutetaan vastaamaan uutta työaikalakia. Keskimääräistä työaikaa koskevan tasoittu-

misjärjestelmän nimi muutetaan tasoittumissuunnitelmaksi. Suunnitelmasta on ilmettävä vähintään 

kunkin viikon säännöllinen työaika. Tasoittumissuunnitelma on laadittava ajaksi, jonka kuluessa sään-

nöllinen työaika tasoittuu säädettyyn tai sovittuun keskimäärään. 

- 13 §:n 1. kohtaan lisätään uuden työaikalain mukainen maininta siitä, että työvuoroluettelo on laadit-

tava niin pitkälle ajanjaksolle kuin mahdollista, kuitenkin vähintään viikoksi.  Työssä, jossa säännöllisen 

työajan sijoittelu ei vaihtele, työvuoroluettelo saadaan antaa toistaiseksi voimassa olevana.  

- Lisäksi muutetaan työaikalain pykäläviittaukset vastaamaan uutta työaikalakia.  

 

Enimmäistyöajan tarkastelujakso 

 

Työaikalain 18 §:n mukainen työajan enimmäistyöajan tarkastelujakso on 12 kuukautta.  

Moottoriajoneuvon kuljettajien enimmäistyöajan tarkastelujakso on 6 kuukautta. 

 

Työnantaja saa teettää ylityötä vanhan työaikalain ja vanhan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti 

31.12.2020 saakka. 

 

Työajan lyhennyskorvaus 

 

Työajan lyhentämisestä johtuva ansionmenetys korvataan maksamalla työntekijälle annetulta vapaa-

ajalta palkka työntekijän keskituntiansion perusteella. Keskituntiansio lasketan 28 §:n 4. kohdan mukai-

sesti eli vastaavasti kuin sairausajan palkka. Tällä helpotetaan tulkintaongelmia siitä, mikä olisi ollut työn-

tekijän palkka työajanlyhennysvapaapäivän aikana.  

 

Varallaolomääräykset 

 

Lisätään varallaolomääräykset yleisen tes:n puolelle sekä muutetaan hoidon alueurakoinnin sopimuksen 

varallaolomääräykset kuulumaan seuraavasti: 

 

1. Varallaolosta ja siitä maksettavasta korvauksesta on sovittava työntekijän kanssa ennen varallaolon 

alkamista. Varallaolo ei saa kohtuuttomasti haitata työntekijän vapaa-ajankäyttöä. 

Varallaolosta sovittaessa on sovittava varallaolosta maksettava korvaus, varallaoloaika ja töihin saapu-

misaika kutsun saamisesta. Työntekijä on velvollinen saapumaan töihin sovitussa ajassa.  

Useamman työntekijän ollessa yhtä aikaa varalla, voidaan sopia etukäteen, kuka työntekijöistä kutsutaan 

ensin työhön. 
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Paikallisesti voidaan sopia kaikkia työntekijöitä tai tiettyä työntekijäryhmää koskevan varallaolon kor-

vauksesta ja muista yksityiskohdista. Varallaolo edellyttää tällöinkin työntekijän suostumuksen. 

 

2. Varallaolosta maksetaan korvausta 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 

lukien vähintään 24,02 euroa/ varallaolovuorokausi riippumatta siitä, sisältyykö vuorokauteen tehtyä 

työaikaa. Korvauksen suuruus on 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 

lukien vähintään 24,33 euroa/ varallaolovuorokausi. Korvauksen määrässä on otettava huomioon varal-

laolosta työntekijän vapaa-ajankäytölle aiheutuvat rajoitukset. 

 

3. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan eikä varallaolokorvaus ole työssäoloajalta maksettua palkkaa. Työn-

tekijä voi olla varalla korkeintaan seitsemän vuorokautta yhdenjaksoisesti, jollei muuta sovita. 

 

Tämän kirjauksen voimaantulo ei vaikuta voimassa olevin sopimuksiin varallaolokorvauksista. Määräai-

kaiset varallaoloa koskevat sopimukset ovat voimassa sovitun määräajan. Mikäli varallaoloa koskeva so-

pimus on tehty olemaan voimassa toistaiseksi, sitä voidaan muuttaa sopimalla. Tämä kirjaus ei koske 

sopimuksia, joissa varallaolokorvaus alittaa 24,02 €/ varallaolovuorokausi. Näiden sopimusten korvaus-

määrä on 1.9.2020 alkaen on vähintään 24,02 €/ varallaolovuorokausi. 

 

Työkohtainen lisä 20 § Asbestityö 

 

Lisätään 20 §:ään uudeksi 4. kohdaksi seuraava teksti: 

Työstä, joka joudutaan tekemään terveydelle vaarallisten aineiden (esimerkiksi asbesti) vuoksi suojava-

rustuksessa, maksetaan erillistä lisää sille ajalle, kun työtä suojavarustuksessa tehdään. Lisän suuruus 

sovitaan paikallisesti. Mikäli paikallista sopimusta ei ole tehty, lisän suuruus on vähintään 1,00 euro/ suo-

javarustuksessa tehty tunti. 

 

Lisää maksetaan, kun tässä tarkoitetun suojavarustuksen käyttö perustuu tilaajan tai työnantajan teke-

mään riskikartoitukseen tai muuhun vastaavaan dokumentaatioon. 

 

Kuukausittaisesta palkanmaksusta paikallisesti sopiminen 

 

Paikallisesti voidaan sopia, että varsinainen palkanmaksu tapahtuu kerran kuukaudessa. Tällöin työnte-

kijällä on oikeus pyynnöstä saada palkkapäivien puolivälissä ennakkopalkka säännöllistä työaikaa vastaa-

vilta työtunneilta.  

 

Vuosiloma 27 § 

 

Vuosilomapalkan laskenta ja maksaminen säilyivät ennallaan eli niihin ei tullut muutoksia tes-neuvotte-

luissa. Prosenttiperusteiseen lomapalkkalaskentaan siirtyminen ei toteutunut edellisen tes:n työryhmäs-

säkään. Lomapalkka-asiaan on sovittu palattavan tes-neuvotteluissa kahden vuoden päästä.   

 

Vuosilomaa koskevaan pykälään lisätään uusi 3. kohta lisävapaapäivien palkasta 

Mikäli työntekijälle on kertynyt vuosilomalain 7 a §:n mukaisia vuosilomaa täydentäviä lisävapaapäiviä 

sairaudesta, tapaturmasta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon ajalta, lisävapaapäi-

vän palkka määräytyy siten, että työehtosopimuksen 28 §:n 4. kohdan mukainen keskituntiansio kerro-

taan kahdeksalla tunnilla ja 21,5 päivällä ja saatu tulo jaetaan luvulla 25 (KTA x 8 h x 21,5 pv / 25 = yhden 

lisävapaapäivän palkka). 
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Keskituntiansion laskenta 28 § 4. kohta 1. kappale 

 

Lisätään keskituntiansion laskentaa koskevaan määräykseen viimeiseksi lauseeksi seuraava teksti: 

Keskituntiansio voidaan laskea palkkakausittain sairastumista edeltävän täyden palkkakauden päättymi-

sestä taaksepäin.  

 

Lakisääteiset terveystarkastukset 31 § 1. kohta 

 

Muutetaan 31 §:n 1. kohta seuraavasti: 

 

Lakisääteisillä terveystarkastuksilla tarkoitetaan seuraavia terveystarkastuksia: 

a) Valtioneuvoston asetuksessa hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisäl-

löstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013) määritellyissä ja työterveys-

huollon toimintasuunnitelmassa hyväksytyissä työsuhteen aikana suoritettavat terveystarkastukset 

b) nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) määritellyt tutkimukset 

c) säteilylaissa (592/1991) tarkoitetut tutkimukset 

d) terveydensuojelulain (763/94) edellyttämät tutkimukset, jotka johtuvat työntekijän siirtymisestä sa-

man yrityksen sisällä työtehtävään, jossa kyseinen lääkärintarkastus vaaditaan. 

 

Kun työntekijä osallistuu lakisääteiseen terveystarkastukseen, hänelle korvataan välttämättömät matka-

kustannukset. Mikäli tutkimukset tai jälkitarkastus tehdään muulla paikkakunnalla, maksetaan päiväraha 

matkakustannusten korvausta koskevien määräysten mukaisesti. 

 

Säännöllisellä työajalla järjestetystä lakisääteisestä terveystarkastuksesta maksetaan palkka terveystar-

kastuksen käytetyltä ajalta ja korvataan ansionmenetys matka-ajalta työntekijän menettämien säännöl-

listen työtuntien mukaan sairausajan palkkaa koskevien määräysten mukaisesti.  

 

Lakisääteiset terveystarkastukset järjestetään ensisijaisesti säännöllisen työajan aikana työnantajan mää-

räämänä ajankohtana. Mikäli terveystarkastus tapahtuu työntekijän säännöllisen työajan ulkopuolella, 

maksetaan työntekijälle palkka terveystarkastukseen käytetyltä ajalta. Lakisääteisen terveystarkastuksen 

ajalta ei makseta ylityökorvauksia, ellei työnantaja nimenomaisesti määrää työntekijää terveystarkastuk-

seen säännöllisen työajan ulkopuolella.  

 

Lisäksi lakisääteisiin terveystarkastuksiin on sovittu seuraava lisäys: 

Kvartsipölylle altistumisen johdosta ASA-rekisteriin merkittyjen henkilöiden osalta säännöllisten määrä-

aikaisten terveystarkastusten välit määrittelee työterveyshuollon ammattihenkilö. Määräaikaistarkastus 

on toistettava 1-3 vuoden välein, ellei erityisestä syystä työterveyslääkäri muuta edellytä.   

 

Koeaika 

 

Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla 

on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 

30 kalenteripäivää kohden. Työnantaja on ilmoitettava koeajan pidentämisestä ennen koeajan päätty-

mistä. 
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Yli 55-vuotiaille palkaton vapaa 

 

55 vuotta täyttäneillä työntekijöillä on oikeus ylimääräiseen viiden arkipäivän mittaiseen palkattomaan 

vapaaseen. Vapaan ajankohdasta sovitaan työntekijän ja työnantajan välillä.  Työnantaja päättää va-

paan ajankohdasta kuultuaan työntekijää. Vapaa on työssäoloajan veroista aikaa. 

 

Adoptio 

 

Milloin työntekijä on adoptoinut alle 7-vuotiaan lapsen, annetaan hänelle samoin edellytyksin adopti-

oon välittömästi liittyvänä vastaavan pituinen palkallinen äitiys- tai isyysvapaaseen rinnastettava va-

paa. Tämä ei koske perheen sisäistä adoptiota. 

 

Seulonnat 

 

Työnantaja korvaa työntekijälle ansionmenetyksen naisten rintasyöpäseulonnan sekä kohdun kaula-

osan syövän seulonnan ajalta. 

 

Jatkuvan kaksi- ja keskeytymättömän kolmivuorotyön sunnuntaityövuorokausi 

 

Lisätään jatkuvan kaksi- ja keskeytymättömän kolmivuorotyön sopimukseen seuraava teksti: 

Työvuorokausi alkaa työvuoroluettelon mukaisen työvuoron alkaessa. Sunnuntaityövuorokausi alkaa 

kuitenkin klo 6.00 tai tuotantovuorokauden alkaessa, ellei paikallisesti toisin sovita.   

 

Sähköinen kulunvalvonta ja palkanmaksu 

 

Päätoteuttaja on velvollinen pitämään yhteisellä rakennustyömaalla (työmaa) työskentelevistä henki-

löistä kirjallista luetteloa ja ilmoittamaan kuukausittain työntekijöiden tiedot verohallinnolle. Kulunval-

vonta- ja seurantatietojen käytöstä työntekijöiden palkanmaksuun ovat Rakennusteollisuus ja Raken-

nusliitto sopineet seuraavaa: 

 

Järjestelmän käyttöönoton ja sen mahdollistamien työaikajoustojen käyttöönoton kannalta osapuolet 

suosittelevat, että päätoteuttajat luovuttaisivat hallinnassaan olevat aliurakoitsijoiden ja sivu-urakoit-

sijoiden työntekijöiden kulunvalvontatiedot / työajan seurantatiedot aliurakoitsijoille ja sivu-urakoitsi-

joille näiden työntekijöitä koskien. 

 

a) Työnantaja voi yhteistoimintalakia noudattaen järjestää työajan seurannan käyttämällä kulun-

valvontaan tai kulunseurantaan soveltuvia laitteita/teknisiä ratkaisuja. Mikäli yrityksen ei ko-

konsa puolesta tarvitse noudattaa YT-lakia, on käyttöönotosta keskusteltava luottamusmiehen 

tai tämän puuttuessa kaikkien työntekijöiden kanssa. Työntekijän omaa puhelinta ei ole mah-

dollista käyttää ilman työntekijän suostumusta. Käytöstä aiheutuvista kuluista vastaa työnan-

taja. 

b) Rakennusteollisuus RT:n jäsenyhdistyksiin järjestäytyneissä yrityksissä voidaan kulunvalvon-

nasta ja kulunseurannasta saatavia tulo- ja lähtöaikoja käyttää palkanmaksun perusteena. Jär-

jestelmää käyttöön otettaessa on keskusteltava luottamusmiehen tai tämän puuttuessa kaik-

kien työntekijöiden kanssa ja yksilöitävä menettelytavat vikatilanteessa, käytännöt työajan yli-

tysten ja alitusten osalta sekä menettelyistä suorituspalkkauksessa.  Kaikille kulunvalvonnan ja 

kulunseurannan piirissä oleville työntekijöille on järjestettävä tietojensa tarkistamiseen yksin-

kertainen ja viivytyksetön keino.  
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c) Kulunseurantatietoja ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin, eikä seurantaa saa käyttää työn-

tekijän työsuorituksen eikä henkilön jatkuvaan seurantaan. Laitteisiin ja koneisiin yhdistetty jat-

kuva kulunseuranta on kuitenkin mahdollista. 

d) Järjestelmän käyttöönotossa ja käytössä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta sekä tietosuoja-

valtuutetun ohjeita koskien yksityisyyden suojaa työelämässä.  

 

Vuokratyövoima 

 

Vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa sovellettavat työehtosopimukseen perustuvat vähimmäiseh-

dot määräytyvät työsopimuslain 2 luvun 9 §:n 1 momentin mukaisesti. Käyttäjäyritysten tulee vastata 

siitä, että vuokratyöntekijän työolot työmailla ovat tasa-arvoiset yrityksen omien työntekijöiden 

kanssa. Työmaaperehdytys, työmaan turvallisuuskäytäntöjen ohjeistus ja valvonta, työnjohdon opastus 

sekä sosiaalitilojen käyttö ja saatavuus on järjestettävä tasapuolisesti työmaan kaikille työntekijöille. 

 

 

Tutustu työelämään ja tienaa –suositukset ja harjoittelijat ja opiskelijat 

 

Kaikilla työehtosopimusaloilla hyväksytään noudatettavaksi viimeistä keskusjärjestöjen allekirjoitta-

maa Tutustu työelämään ja tienaa -suositusta. 

Tutustu työelämään ja tienaa – kesäharjoitteluohjelman korvaukset: 

• 360 euroa/ kaksi viikkoa 

• 540 euroa / kolme viikkoa 

• 720 euroa / neljä viikkoa 

 

Osapuolten välillä 26.3.2009 allekirjoitettu koulutus- ja harjoittelupaikkoja koskeva ohje uudistetaan 

olemaan voimassa tes-kauden ajan. 

 

Työryhmät 

 

Työaikalakimääräysten uudistaminen 

Osapuolet perustavat työryhmän, joka käy läpi työehtosopimuksen työaikamääräykset ja niiden uudis-

tamis- ja selkeyttämistarpeet ja laatii uudet työaikamääräykset. Työryhmä selvittää myös mahdollisuu-

det lisätä teollisuudessa käytetyn ns. 4/6-mallin työehtosopimukseen.  

 

Palkkausjärjestelmän uudistaminen 

Osapuolet perustavat työryhmä, joka selvittää työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän uudistamista. 

Työryhmän ohjauksessa on mahdollista kokeilla paikallisesti sovittua palkkausjärjestelmää.  

 

Suorituspalkkauksen käytön lisääminen 

Osapuolet perustava työryhmän ja sitoutuvat toteuttamaan yhteisiä toimenpiteitä suorituspalkkauksen 

käytön lisäämiseksi. 

 

Matkakustannusten korvausmääräysten uudistaminen 

Osapuolet perustavat työryhmän, joka käy läpi matkakustannusten korvausmääräykset ja niiden uudis-

tamistarpeet.  
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ASFALTTIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 

 

Palkankorotukset 

 

Palkkoja korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,6 %:lla. 

Taulukkopalkkoja, suorituspalkkoja, rahamääräisiä lisiä ja työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia ko-

rotetaan samalla prosentilla. 

 

Palkkoja korotetaan 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 %:lla. Tau-

lukkopalkkoja, suorituspalkkoja, rahamääräisiä lisiä ja työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia koro-

tetaan samalla prosentilla. 

 

Huom: Alla esitetyt rahamäärät ovat vielä vahvistamattomia. Tiedotamme, jos niihin tulee muutok-

sia. 

 

Palkankorotukset 1.9.2020 

 

AIKAPALKKAJÄRJESTELMÄ 

 

Uudet taulukkopalkat, jotka ovat voimassa 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden 

alusta: 

Palkkaryhmä  Perustuntipalkka €/h 

I    10,96   

II    14,79 

III   15,68 

IV   16,53 

V    17,40 

 

TUOTANTOPALKKIOJÄRJESTELMÄ 

 

Tuotantopalkkiojärjestelmän taulukkopalkat, jotka ovat voimassa 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alka-

van palkanmaksukauden alusta: 

 

Palkkaryhmä  Tuotannon taulukkopalkka €/h  

I    8,47  

II    11,36 

III   12,01 

IV   12,66 

V    13,32 

 

Kiinteä taulukkopalkka alle 50 tonnin töissä 

Palkkaryhmä  Tuotannon taulukkopalkka €/h 

1.9.2020   

I    13,72  

II    16,65 

III   17,33 

IV   18,00 

V    18,66 

 

Tuotantopalkkiotyön kokonaistuntipalkka 

Palkkaryhmä  Tuotannon taulukkopalkka €/h 

1.9.2020   
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I    13,27 

II    16,13 

III   16,79 

IV   17,42 

V    18,03 

 

TUOTANTOMÄÄRÄÄN PERUSTUVA PALKKIO 

 

Vuonna 2020 työkohteen koon mukaan määräytyvä kerroin lasketaan seuraavalla kaavalla 

(1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta): 

KADUT, PIHAT JA VASTAAVAT: 

Työkohteen koko: 50 – 1000 tonnia 

                                           Kerroin = 16,262*(Kohteen koko(-0,497)), euroa/tonni 

Kerroin ilmoitetaan kolmella desimaalilla. 

Työkohteen koko: yli 1000 tonnia 

                  Kerroin = 0,550 euroa/tonni 

Tuotantopalkkio (euroa) saadaan kertomalla edellä laskettu kerroin (euroa/tonni) levitetyllä mas-

samäärällä (tonnia). 

TIET, MOOTTORIKADUT, LENTOKENTÄT JA VASTAAVAT: 

Työkohteen koko: 50 – 1000 tonnia 

                  Kerroin = 32,893*(Kohteen koko(-0,6614)), euroa/tonni 

Kerroin ilmoitetaan kolmella desimaalilla. 

Työkohteen koko: yli 1000 tonnia 

                  Kerroin = 0,350 euroa/tonni 

Tuotantopalkkio (euroa) saadaan kertomalla edellä laskettu kerroin (euroa/tonni) levitetyllä mas-

samäärällä (tonnia). 

 

Palkankorotukset 1.9.2021 

 

AIKAPALKKAJÄRJESTELMÄ 

 

Uudet taulukkopalkat, jotka ovat voimassa 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden 

alusta: 

Palkkaryhmä  Perustuntipalkka €/h 

I    11,11   

II    14,99 

III   15,88 

IV   16,75 

V    17,63 

 

TUOTANTOPALKKIOJÄRJESTELMÄ 

 

Tuotantopalkkiojärjestelmän taulukkopalkat, jotka ovat voimassa 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alka-

van palkanmaksukauden alusta: 

 

Palkkaryhmä  Tuotannon taulukkopalkka €/h  

I    8,58  

II    11,51 

III   12,17 

IV   12,82 

V    13,49 
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Kiinteä taulukkopalkka alle 50 tonnin töissä 

Palkkaryhmä  Tuotannon taulukkopalkka €/h 

    1.9.2021   

I    13,89  

II    16,87 

III   17,56 

IV   18,24 

V    18,91 

 

Tuotantopalkkiotyön kokonaistuntipalkka 

Palkkaryhmä  Tuotannon taulukkopalkka €/h 

    1.9.2021   

I    13,44 

II    16,34 

III   17,01 

IV   17,65 

V    18,32 

 

TUOTANTOMÄÄRÄÄN PERUSTUVA PALKKIO 

 

Vuonna 2021 työkohteen koon mukaan määräytyvä kerroin lasketaan seuraavalla kaavalla (1.9.2021 tai 

lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta): 

KADUT, PIHAT JA VASTAAVAT: 

Työkohteen koko: 50 – 1000 tonnia 

                                           Kerroin = 16,473*(Kohteen koko(-0,497)), euroa/tonni 

Kerroin ilmoitetaan kolmella desimaalilla. 

Työkohteen koko: yli 1000 tonnia 

                  Kerroin = 0,557 euroa/tonni 

Tuotantopalkkio (euroa) saadaan kertomalla edellä laskettu kerroin (euroa/tonni) levitetyllä mas-

samäärällä (tonnia). 

TIET, MOOTTORIKADUT, LENTOKENTÄT JA VASTAAVAT: 

Työkohteen koko: 50 – 1000 tonnia 

                  Kerroin = 33,321*(Kohteen koko(-0,6614)), euroa/tonni 

Kerroin ilmoitetaan kolmella desimaalilla. 

Työkohteen koko: yli 1000 tonnia 

                  Kerroin = 0,355 euroa/tonni 

Tuotantopalkkio (euroa) saadaan kertomalla edellä laskettu kerroin (euroa/tonni) levitetyllä mas-

samäärällä (tonnia). 

 

Rahamääräiset lisät 

 

6 § Erilliset lisät 

 

1. Vuorotyössä maksetaan iltavuorossa 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden 

alusta 1,52 euroa/ tunti ja 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,54 eu-

roa/tunti.  

2. Työstä, jota tehdään klo 21.00–05.00 välisenä aikana, maksetaan yötyölisänä 1.9.2020 tai lähinnä sen 

jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 5,00 euroa/tunti. Yötyölisä säilyy ennallaan 1.9.2021 toteu-

tettavassa palkankorotuksessa. 

3. Yötyölisää korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 5,18 eu-

roon (1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 5,25 euroon), kun työntekijä 

on työskennellyt yötyössä vähintään neljä viikkoa yhdenjaksoisesti.  
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Yötyölisää korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 5,44 euroon 

(1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 5,51 euroon), kun työntekijä on 

työskennellyt yötyössä vähintään kahdeksan viikkoa yhdenjaksoisesti.  

Yötyölisää korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 5,69 euroon 

(1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 5,76 euroon), kun työntekijä on 

työskennellyt yötyössä vähintään kaksitoista viikkoa yhdenjaksoisesti.  

 

12 § Työpalkat 

 

Ammattitutkintolisä 

 

Aikapalkkajärjestelmä 

3. Ammattitutkintolisä  

Ammattitutkintolisän suuruus on 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 

0,34 euroa/h ja erikoisammattitutkinnon lisä 0,75 euroa/h.  

1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ammattitutkintolisän suuruus säilyy 

ennallaan (0,34 €/ h) ja erikoisammattitutkintolisän suuruus on 0,76 euroa/h. 

 

Tuotantopalkkiojärjestelmä 

Ammattitutkintolisän suuruus on 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 

0,34 euroa/h ja erikoisammattitutkinnon lisä 0,75 euroa/h.  

1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ammattitutkintolisän suuruus säilyy 

ennallaan (0,34 €/ h) ja erikoisammattitutkintolisän suuruus on 0,76 euroa/h. 

 

Erinäisiä määräyksiä 

 

2. Työntekijän tuotantopalkkio tuotantopalkkiotyössä ei voi olla viikon laskentajaksolla 1.9.2020 tai lä-

hinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta alle 5,16 euroa/h (1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen 

alkavan palkanmaksukauden alusta alle 5,23 euroa/h). 

 

3. Massanlevityksen yhteydessä tasausmassaan tai asfalttilaattaan asennettavista verkoista maksetaan 

1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,97 euron (1.9.2021 tai lähinnä sen 

jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,98 euron) suuruinen haittalisä tehdyille tunneille kaikille 

kyseisellä työmaalla tuotantopalkkioon oikeutetuille työntekijöille tuotantopalkkion lisäksi.  

 

Urakkapalkat päällystystyössä 

 

Tuotantopalkkauksen suorat urakat   

Kaivojen nostoissa ja laskuissa maksetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden 

alusta 44,07 euroa/kpl (1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 44,65 eu-

roa/kpl), mikäli työhön kuuluu piikkaus sekä muuraus ja betonin valu silloin, kun työnantaja järjestää 

kompressorin kaivonnostajien käyttöön. Kaivon nostosta tai laskusta, kun työhön sisältyy koneellinen 

piikkaus ja jätteiden poisto, maksetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden 

alusta 27,14 euroa/kaivo (1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 27,49 

euroa/kaivo) urakkahintana.  

Käsin suoritetusta liuostuksesta maksetaan 0,12 euroa/m2 urakkahintana. 

 

Tuotantopalkkion lisäksi maksetaan seuraavat urakkapalkat: 

• Ns. kelluvan kaivon nostosta massanlaskun yhteydessä oikeaan korkeuteen maksetaan li-sä-

hintana 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 6,48 eu-

roa/kaivo/työryhmä (1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 6,57 

euroa/kaivo/työryhmä). Kiinteän kaivon korotus metallisella tai muusta materiaalista 
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valmistetulla lisäkehyksellä korvataan kuten kelluva kaivo. Korvaus maksetaan kerran korotet-

tua kaivoa kohden, ei kehysten lukumäärän mukaan.  

• Lautarännin ja 5 cm kolmiolistan teosta maksetaan kokonaishintana 0,15 euroa/m + tuo-tan-

topalkkio.  

• Koururännin, 5 cm isomman kolmiolistan ja ns. makkaran teosta sisältäen sabluunan käytön 

maksetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,46 euroa/m 

+ tuotantopalkkio ja myös 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 

0,46 euroa/m + tuotantopalkkio.   

Urakkapalkoista voidaan sopia myös paikallisesti erikseen. 

 

17 § Päiväraha ja matkakustannusten korvaaminen 

 

2. Työntekijälle maksetaan jokaiselta edellisessä kohdassa tarkoitetulta vuorokaudelta päivärahaa 43 

euroa 1.1.2020 lähtien. Mikäli on sovittu, ettei työnantaja järjestä työntekijälle majoitusta, työntekijälle 

maksetaan edellä mainitun päivärahan lisäksi yöpymisrahaa 14 euroa. 

 

6. Matkustamiseen käytetyltä ajalta maksetaan työntekijälle 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 

palkanmaksukauden alusta 11,68 €/h (1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden 

alusta 11,84 €/ h).  

 

18 § Päivittäiset matkakustannukset 

 

1. Työnantaja maksaa työntekijänsä matkustamiseen käytetyltä ajalta korvauksen matkatunneilta 4 

km:n etäisyyden ulkopuolella käytetystä ajasta 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksu-

kauden alusta 11,68 €/h (1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 11,84 €/ 

h).  

 

Työehtosopimus tiemerkitsijöiden palkkauksesta 

 

Ylläpitolisän suuruus on 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ryhmässä 

(A) 5,86 €/ h, ryhmässä (B) 2,40 €/ h ja ryhmässä (C) 1,06 €/ h. 

Ylläpitolisän suuruus on 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ryhmässä 

(A) 5,94 €/ h, ryhmässä (B) 2,43 €/ h ja ryhmässä (C) 1,07 €/ h. 

 

Mikäli (lumi- tai vesi)sade estää työnteon maksetaan työntekijälle sääesteen ajalta 1.9.2020 tai lähinnä 

sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 11,68 €/h (1.9.2021 lähinnä al-kavan palkanmaksukau-

den alusta 11,84 €/h). 

 

Sopimus työntekijöiden edustajista sekä työntekijöiden ja työnantajan välisestä yhteistoiminnasta asfalttialalla, 8 § 

Työntekijöiden edustajan palkka 

 

Muutetaan seuraavasti: 

 

Yrityskohtaiselle pääluottamusmiehelle maksetaan erilliskorvausta hänen edustamiensa työntekijöiden 

lukumäärän mukaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavasti: 

Edustettavien työntekijöiden määrä  Euroa / kahden viikon tilijakso 

10-50 työntekijää    33,81 euroa/2 viikon tilijakso 

51-100 työntekijää   42,27 euroa/2 viikon tilijakso 

yli 100 työntekijää   63,37 euroa/2 viikon tilijakso 

Korvauksen suuruus määräytyy kunkin vuoden kesäkuun 1. päivän työntekijämäärän mukaan. 

 

Erilliskorvaukset ovat 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:  
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Edustettavien työntekijöiden määrä  Euroa / kahden viikon tilijakso 

10-50 työntekijää    34,25 euroa/2 viikon tilijakso 

51-100 työntekijää   42,82 euroa/2 viikon tilijakso 

yli 100 työntekijää   64,19 euroa/2 viikon tilijakso 

 

Työsuojeluvaltuutettu tai alueellinen pääluottamusmies 

Työsuojeluvaltuutetulle tai alueelliselle pääluottamusmiehelle maksetaan erilliskorvausta hänen edus-

tamiensa työntekijöiden lukumäärän mukaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukau-

den alusta seuraavasti: 

 

Edustettavien työntekijöiden määrä  Euroa / kahden viikon tilijakso 

10 työntekijää tai enemmän   33,81 euroa/2 viikon tilijakso 

Korvauksen suuruus määräytyy kunkin vuoden kesäkuun 1. päivän työntekijämäärän mukaan. 

Erilliskorvaus on 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 34,25 €/ 2 viikon 

tilijakso. 

 

Enimmäistyöajan tarkastelujakso ja työaikalakiviittaukset 

 

Työaikalain 18 §:n mukainen työajan enimmäistyöajan tarkastelujakso on 12 kuukautta.  

Moottoriajoneuvon kuljettajien enimmäistyöajan tarkastelujakso on 6 kuukautta. 

 

Työnantaja saa teettää ylityötä vanhan työaikalain ja vanhan työehtosopimuksen määräysten mukai-

sesti 31.12.2020 saakka. 

 

Lisäksi muutetaan työaikalain pykäläviittaukset vastaamaan uutta työaikalakia.  

 

Yötyölisää koskevat tarkennukset 

 

Lisätään 6 §:n 3. kohtaan: 

 

Yötyöviikolla tarkoitetaan viikkoa, jossa on vähintään kolme yötyövuoroa. 

Yötyövuorolla tarkoitetaan työvuoroa, josta vähintään kolme tuntia sijoittuu kello 23:n ja 6:n väliseen 

aikaan. 

Yhdenjaksoisuus katkeaa, mikäli työntekijä on vähintään kaksi viikkoa poissa yötyöstä. Kahdella viikolla 

tarkoitetaan 14 peräkkäisen päivän ajanjaksoa.  

 

7 § Viikkolepokorvaus 

 

Muutetaan 7 §:n 2. kohtaa: 

 

Mikäli työntekijää on tarvittu tilapäisesti työhön hänen viikkoleponsa aikana eikä hänen säännöllistä 

työaikaansa ole vastaavasti lyhennetty seuraavan kalenteriviikon aikana, maksetaan työntekijälle tila-

päiseen työhön käytetyltä ajalta hänen varsinaisen palkkansa suuruinen erillinen korvaus. Viikkolepo-

korvaus lasketaan kolmen edellisen palkanmaksukauden säännöllisen työajan keskituntituntiansiosta. 

 

12 § Työpalkat 

 

Liikenteenohjaajan palkka 

 

AIKAPALKKAJÄRJESTELMÄ 

Lisätään palkkataulukon jälkeen teksti: 
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Mikäli työntekijä on työskennellyt liikenteenohjaajana vähintään kuusi kuukautta saman työnantajan 

palveluksessa tai yhteensä 12 kk liikenteenohjaajan tehtävissä, hänen taulukkopalkkansa on 12,00 eu-

roa.  

 

Henkilökohtaisen pisteytyksen arviointi 

 

Aikapalkkajärjestelmän sovellusohjeet: 

Työntekijän henkilökohtainen pisteytys arvioidaan ennen työkauden alkua tai toimenkuvan muuttu-

essa. Ennen työkauden alkua tarkoittaa viimeistään työkauden ensimmäisen palkkajakson päättyessä.  

Aiemmin henkilökohtainen pisteytys on pitänyt arvioida työkauden päätyttyä tai toimenkuvan muuttu-

essa. 

 

Terveystarkastukset 

 

Uuden työaikalain mukaisesti pakolliseen terveystarkastukseen osallistuminen on työaikaa. Tästä syystä 

työehtosopimuksesta poistetaan määräys siitä, että jos tarkastus tapahtuu työntekijän vapaa-aikana, 

maksetaan työntekijälle korvauksena ylimääräisistä kuluista 15,00 euroa. 

 

Työehtosopimukseen lisästään seuraava määräys: Mikäli työntekijä käy lakisääteisessä terveystarkas-

tuksessa työkauden ulkopuolella, maksetaan tarkastukseen käytetyltä ajalta palkkaa vastaava korvaus 

työkauden ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä. Palkkaa vastaava korvaus lasketaan keskituntian-

sion perusteella.  

 

Lisäksi lakisääteisiin terveystarkastuksiin on sovittu seuraava lisäys: 

Kvartsipölylle altistumisen johdosta ASA-rekisteriin merkittyjen henkilöiden osalta säännöllisten mää-

räaikaisten terveystarkastusten välit määrittelee työterveyshuollon ammattihenkilö. Määräaikaistar-

kastus on toistettava 1-3 vuoden välein, ellei erityisestä syystä työterveyslääkäri muuta edellytä.   

 

Kokeiluluonteiset työaikamääräykset 

 

Paikallisesti sopimalla säännöllinen työaika voidaan järjestää siten, että se tasoittuu viiden (5) viikon 

aikana keskimäärin 40 tuntiin viikossa. Viikoittainen säännöllinen työaika voi tällöin olla enintään 50 

tuntia ja päivittäinen säännöllinen työaika enintään 10 tuntia. 

Aiemmin tasausjakson pituus on ollut neljä viikkoa.  

 

Kuukausittaisesta palkanmaksusta paikallisesti sopiminen 

 

Paikallisesti voidaan sopia, että varsinainen palkanmaksu tapahtuu kerran kuukaudessa. Tällöin työnte-

kijällä on oikeus pyynnöstä saada palkkapäivien puolivälissä ennakkopalkka säännöllistä työaikaa vas-

taavilta työtunneilta.  

 

Koeaika 

 

Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla 

on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 

30 kalenteripäivää kohden. Työnantaja on ilmoitettava koeajan pidentämisestä ennen koeajan päätty-

mistä. 
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Yli 55-vuotiaille palkaton vapaa 

 

55 vuotta täyttäneillä työntekijöillä on oikeus ylimääräiseen viiden arkipäivän mittaiseen palkattomaan 

vapaaseen. Vapaan ajankohdasta sovitaan työntekijän ja työnantajan välillä.  Työnantaja päättää va-

paan ajankohdasta kuultuaan työntekijää. Vapaa on työssäoloajan veroista aikaa. 

 

Adoptio 

 

Milloin työntekijä on adoptoinut alle 7-vuotiaan lapsen, annetaan hänelle samoin edellytyksin adop-

tioon välittömästi liittyvänä vastaavan pituinen palkallinen äitiys- tai isyysvapaaseen rinnastettava va-

paa. Tämä ei koske perheen sisäistä adoptiota. 

 

Seulonnat 

 

Työnantaja korvaa työntekijälle ansionmenetyksen naisten rintasyöpäseulonnan sekä kohdun kaula-

osan syövän seulonnan ajalta. 

 

Sähköinen kulunvalvonta ja palkanmaksu 

 

Päätoteuttaja on velvollinen pitämään yhteisellä rakennustyömaalla (työmaa) työskentelevistä henki-

löistä kirjallista luetteloa ja ilmoittamaan kuukausittain työntekijöiden tiedot verohallinnolle. Kulun-

valvonta- ja seurantatietojen käytöstä työntekijöiden palkanmaksuun ovat Rakennusteollisuus ja Ra-

kennusliitto sopineet seuraavaa: 

 

Järjestelmän käyttöönoton ja sen mahdollistamien työaikajoustojen käyttöönoton kannalta osapuolet 

suosittelevat, että päätoteuttajat luovuttaisivat hallinnassaan olevat aliurakoitsijoiden ja sivu-urakoit-

sijoiden työntekijöiden kulunvalvontatiedot / työajan seurantatiedot aliurakoitsijoille ja sivu-urakoit-

sijoille näiden työntekijöitä koskien. 

 

e) Työnantaja voi yhteistoimintalakia noudattaen järjestää työajan seurannan käyttämällä kulun-

valvontaan tai kulunseurantaan soveltuvia laitteita/teknisiä ratkaisuja. Mikäli yrityksen ei ko-

konsa puolesta tarvitse noudattaa YT-lakia, on käyttöönotosta keskusteltava luottamusmiehen 

tai tämän puuttuessa kaikkien työntekijöiden kanssa. Työntekijän omaa puhelinta ei ole mah-

dollista käyttää ilman työntekijän suostumusta. Käytöstä aiheutuvista kuluista vastaa työnan-

taja. 

f) Rakennusteollisuus RT:n jäsenyhdistyksiin järjestäytyneissä yrityksissä voidaan kulunvalvon-

nasta ja kulunseurannasta saatavia tulo- ja lähtöaikoja käyttää palkanmaksun perusteena. Jär-

jestelmää käyttöön otettaessa on keskusteltava luottamusmiehen tai tämän puuttuessa kaik-

kien työntekijöiden kanssa ja yksilöitävä menettelytavat vikatilanteessa, käytännöt työajan yli-

tysten ja alitusten osalta sekä menettelyistä suorituspalkkauksessa.  Kaikille kulunvalvonnan ja 

kulunseurannan piirissä oleville työntekijöille on järjestettävä tietojensa tarkistamiseen yksin-

kertainen ja viivytyksetön keino.  

g) Kulunseurantatietoja ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin, eikä seurantaa saa käyttää työn-

tekijän työsuorituksen eikä henkilön jatkuvaan seurantaan. Laitteisiin ja koneisiin yhdistetty 

jatkuva kulunseuranta on kuitenkin mahdollista. 

h) Järjestelmän käyttöönotossa ja käytössä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta sekä tietosuo-

javaltuutetun ohjeita koskien yksityisyyden suojaa työelämässä.  

 

Vuokratyövoima 

 

Vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa sovellettavat työehtosopimukseen perustuvat vähim-

mäisehdot määräytyvät työsopimuslain 2 luvun 9 §:n 1 momentin mukaisesti. Käyttäjäyritysten tulee 
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vastata siitä, että vuokratyöntekijän työolot työmailla ovat tasa-arvoiset yrityksen omien työntekijöi-

den kanssa. Työmaaperehdytys, työmaan turvallisuuskäytäntöjen ohjeistus ja valvonta, työnjohdon 

opastus sekä sosiaalitilojen käyttö ja saatavuus on järjestettävä tasapuolisesti työmaan kaikille työn-

tekijöille. 

 

Tutustu työelämään ja tienaa –suositukset ja harjoittelijat ja opiskelijat 

 

Kaikilla työehtosopimusaloilla hyväksytään noudatettavaksi viimeistä keskusjärjestöjen allekirjoitta-

maa Tutustu työelämään ja tienaa -suositusta. 

Tutustu työelämään ja tienaa – kesäharjoitteluohjelman korvaukset: 

• 360 euroa/ kaksi viikkoa 

• 540 euroa / kolme viikkoa 

• 720 euroa / neljä viikkoa 

 

Osapuolten välillä 26.3.2009 allekirjoitettu koulutus- ja harjoittelupaikkoja koskeva ohje uudistetaan 

olemaan voimassa tes-kauden ajan. 

 

Työryhmät 

 

Työehtosopimuksen päivitys 

Osapuolet perustavat työryhmän, joka sopimuskauden aikana käy läpi työehtosopimuksen ja liiteso-

pimusten rakenteen ja sisällön.  

Työryhmän tarkoituksena on uudistaa ja selkeyttää työehtosopimuksen kirjauksia.  

Lähtökohtaisesti voimassa olevia tulkintoja ei muuteta, paitsi osapuolten niin sopiessa.  

Mahdolliset uudistukset otetaan työehtosopimukseen viimeistään seuraavien työehtosopimusneu-

vottelujen yhteydessä. 

 

Matkakustannusten korvaukset 

INFRA ry ja Rakennusliitto ry perustavat työryhmän, joka selvittää asfalttialan työehtosopimuksen 

matkakustannusten korvauksia koskevien kirjausten kehittämis- ja uudistamistarpeet. Mahdolliset 

muutokset pyritään toteuttamaan kustannusneutraalisti seuraavan työehtosopimuksen alusta. 

 

Pölynhallinta 

INFRA ry ja Rakennusliitto ry perustavat työryhmän, joka selvittää ja arvioi pölynhallintaan liittyvät, 

määräykset ja käytännöt. Työryhmän toimeksiannon tavoitteena on edistää hyviä käytäntöjä ja työn-

tekijöiden terveyttä asfaltointityössä. 

 

INFRA ry:n ja Rakennusliito ry:n yhteinen suositus 

 

INFRA ry ja Rakennusliitto ry suosittelevat, että työnantaja hankkii suojakypärän kuulosuojaimiin mik-

rofonin.   

 

 

 


