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SÄHKÖISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2015 - 2017 
PALKANKOROTUKSET AJALLE 1.8.2016- 31.1.2017 

Sähköistysalan työehtosopimuksen 2015 - 2017 allekirjoituspöytäkirjan 
kohdan 17 ja työmarkkinoiden keskusjärjestöjen työllisyys- ja 
kasvusopimuksen 30.8.2013 toisen jakson palkkaratkaisusta 15.6.2015 
tekemän sopimuksen mukaisesti allekirjoittaneet järjestöt ovat tänään 
saavuttaneet neuvottelutuloksen Sähköistysalan työehtosopimuksen 2015 - 
2017 palkankorotuksiksi ajalle 1.8.2016 - 31.1.2017. 

1. PERUSTUNTIPALKAN KOROTUS 1.8.2016 

Perustuntipalkkoja (PTP) korotetaan 0,05 euroa tunnilta sen 
palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen. 

Perustuntipalkat ovat 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
lk k k d I t t: pa anma su au en a us a seuraava 

Pr €/tunti 
s 10,23 
1 12,54 
2 14,63 
3 15,55 
4 16,42 
5 17,35 

Perustuntipalkkaa käytetään niissä suorituksissa, joissa työehtosopimus 
erikseen määrittelee käytettäväksi perustuntipalkkaa. 

Sähköistysalan työntekijän aikapalkalla tekemästä työstä maksetaan 
työehtosopimuksen 8 § A 1 kohdan mukaista henkilökohtaista aikapalkkaa. 

2 AIKAPALKKOJEN KOROTUKSET 1.8.2016 

2.1 Henkilökohtaiset aikapalkat 

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan 0,05 euroa tunnilta sen 
palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen. 

- 
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Sähköistysalan työntekijöiden henkilökohtaiset aikapalkat ovat 1.8.2016 tai 
lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien vähintään 
seuraavat: 

Pr Henkilökohtainen 
aikapalkka 

€/tunti 
s 10,75 
1 13,06 
2 15,26 
3 16, 18 
4 17,05 
5 17,98 

2.2 Henkilökohtaisen palkanosan muodostuminen 

Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, että työntekijän korotetusta 
aikapalkasta (PTP + HPO) vähennetään uusi perustuntipalkka. Jäljelle jäänyt 
erotus on työntekijän uusi henkilökohtainen palkanosa. 

2.3 Kuukausipalkat 

Sovittuja kuukausipalkkoja korotetaan 8,00 euroa kuukaudessa sen 
palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen. 

Työntekijän uuden sovitun kuukausipalkan tulee olla vähintään 175 x hänen 
perustuntipalkkansa suuruinen. Jos työntekijän säännöllinen viikoittainen 
työaika on lyhyempi kuin 40 tuntia, käytetään kertoimena sovitussa 
kuukausipalkassa lukua, joka saadaan, kun luku 175 kerrotaan työntekijän 
viikoittaisen säännöllisen työajan mukaisen työtuntimäärän ja luvun 40 
osamäärällä. 

Kaikkia muunnettuja kuukausipalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden 
alusta, joka alkaa 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen, kertomalla työntekijän 
henkilökohtainen aikapalkka (TES 8 § A 1 tai A 3) luvulla 173. Jos työntekijän 
säännöllinen viikoittainen työaika on lyhyempi kuin 40 tuntia, käytetään 
kertoimena muunnetussa kuukausipalkassa lukua, joka saadaan, kun luku 
173 kerrotaan työntekijän viikoittaisen säännöllisen työajan mukaisen 
työtuntimäärän ja luvun 40 osamäärällä. 

3 URAKKAPALKKOJEN KOROTUKSET 1.8.2016 

3.1 Urakkahinnoittelu ja 1.8.2016 kesken olevat vapaasti hinnoitellut urakkatyöt 

Urakkapalkkoja korotetaan 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta seuraavasti: 

~--- 
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Sähköasennusalan urakkahinnoittelun (1.6.2002 voimaan tullut hinnoittelu) 
urakkakerroin on 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta 1,356. 

Sähköistysalan urakkahinnoittelun (1.6.2015) urakkahinnoittelukerroin on 
1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,006. 

Vapaasti hinnoiteltuja niin sanottuja könttäurakoita korotetaan 1.8.2016 tai 
lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,215 % jäljellä 
olevan työmäärän osalta. 

3.2 Asuntotuotantohinnoittelu 

Asuntotuotantohintoja korotetaan 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta seuraavasti: 

Perushinta Peruspistemäärä, kpl Lisäpisteen hinta, €/kpl 
€/huoneisto 

891 € 60 11,66 € 

Kesken olevia asuntotuotantohinnoitteluun perustuvia urakoita korotetaan 
1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta jäljellä 
olevan työmäärän osalta 0,215 %. 

3.3 Muiden urakalla tehtävien töiden hinnoittelu 

Työehtosopimuksen 8 § B 5.2 kohdan mukainen tavoiteansio on 1.8.2016 ja 
sen jälkeen tilaajalle tarjotuissa töissä 17 ,97 €/h. 

3.4 Urakan takuupalkat sekä keskeytysajan, neuvotteluajan ja aloittamisvaiheen 
töistä maksettava palkka 

Urakkatyön takuupalkat sekä keskeytysajan, neuvotteluajan ja 
aloittamisvaiheen töistä maksettava palkat ovat 1.8.2016 tai lähinnä sen 
· .. lk lk lk k k d I t seuraavat: ra een a avan pa anma su au en a us a 

Pr €/tunti 
s 11,63 
1 14,29 
2 16,47 
3 16,94 
4 17,35 
5 18,05 

Työntekijän henkilökohtaisen aikapalkan (PTP + HPO) ollessa suurempi kuin 
edellä mainitun taulukon mukaan määräytyvä palkka maksetaan työntekijälle 
henkilökohtainen aikapalkka. 
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4 TYÖEHTOSOPIMUKSEN LISÄT 1.8.2016 

4.1 Työehtosopimuksen lisät 

Sähköistysalan työehtosopimuksen mukaiset lisät ovat 1.8.2016 tai lähinnä 
sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta alla olevan taulukon 
mukaiset: 
Lisä €/h 
lltavuorolisä 1,26 
Yövuorolisä 2,30 
lltatyölisä 1,26 
Yötyölisä 2,30 
Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästyminen 2,53 
Ammattitutkintolisä 0,52 
Erikoisammattitutkintolisä 0,94 
Erittäin likaisen ja erittäin raskaan työn lisä 0,42 
Vaativan ja hankalan työn lisä 1,68 
Työpaikkaohjaajalisä 0,42 

I Autonkuljettajalisä 
€/päivä 
2,57 

4.2 Ensimmäisen kärkimiehen kärkimieslisä, urakkapalkkauksella tehtävät työt 

Kärkimieslisät urakkatyössä ovat 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
oalkanmaksukauden alusta seuraavat (ei korotuksia): 

Työryhmän jäsenmäärä €/h 
1 - 2 0,35 
3-6 0,56 
7 - 10 0,88 
11 - 12 1, 13 
13 - 20 1,52 
yli 20 2,41 

4.3 Toisen kärkimiehen lisä, urakkapalkkauksella tehtävät työt 

Neuvottelut toisesta kärkimiehestä on aloitettava, kun työryhmän jäsenmäärä 
ylittää kahdeksan asentajaa. Kun työryhmän jäsenmäärä ylittää 11, on 
nimettävä toinen kärkimies. 

Suuriin työkohteisiin voi olla tarpeellista nimetä useampia kärkimiehiä. 
Tällaisesta menettelystä sovitaan erikseen. 

~-· ...... , _,,_,,,_.,£>- _ 
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Ensimmäisen kärkimiehen lisäksi määrätylle toiselle tai useammalle 
kärkimiehelle maksettavat lisät urakkatyössä ovat 1.8.2016 tai lähinnä sen 

a): iälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat (ei korotuksi 
Muun kuin ensimmäisen €/tunti 
kärkimiehen kärkimiestehtävien 
piirissä olevien työntekijöiden 
lukumäärä 

1-2 0,35 
3-6 0,56 
7-10 0,88 
yli 10 - 1, 13 

4.4 Kärkimieslisä, aikapalkkauksella tehtävät työt 

Kärkimieslisät aikapalkkauksella tehtävässä työssä ovat 1.8.2016 tai lähinnä 
· korotuksia): sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat (e1 

Työryhmän jäsenmäärä €/tunti 
3-6 0,56 
7 - 10 0,88 
11 - 12 1, 13 
13 - 20 1,52 
yli 20 2,41 

5 PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN ERILLISKORVAUKSET 1.8.2016 

Työehtosopimuksen mukaiset pääluottamusmiehen erilliskorvaukset ovat 
1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 
seuraavat: 
Edustettavien työntekijöiden määrä 1.8.2016-31.1.2017 

€/kahden viikon tilijakso 
5-9 54,07 

10-50 64,88 
51-100 86,51 
101-150 108, 13 
151-200 129,77 
201-250 151,39 
251-400 173,03 
401-450 194,65 
yli 450 sovitaan erikseen 
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6 TYÖSUOJELUVALTUUTETUN ERILLISKORVAUKSET 1.8.2016 

Työsuojeluvaltuutetun erilliskorvaukset ovat 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen 
lk lk k k d I t t a avan pa anma su au en a us a seuraava : 

Edustettavien 1.8.2016-31.1.2017 
työntekijöiden määrä €/kahden viikon tilijakso 

5-9 21,00 

10-50 31,50 

51-100 42,00 

101-150 57,74 

151-200 73,49 

201-250 89,23 

251-400 105,00 

401-450 125,98 

yli 450 sovitaan erikseen 

7 PYÖRISTYKSET 

Sopimuskauden mukaiset paikkamääriin tulevat prosentuaaliset lisät 
lasketaan ja niitä koskevat tarkistukset suoritetaan siten pyöristäen, että 
49/100 snt tasoitetaan lähinnä alempaan ja 50/100 snt lähinnä ylempään 
täyteen senttiin. 

Espoossa 21. syyskuuta 2015 

Sähkötekniset työnantajat STI A ry Sähköalojen ammattiliitto ry 


