EHITUSTOODETE TÖÖSTUS 2016
(Rakennustuoteteollisuusala)

PALGATÕUS 1.3.2016
Palgad tõusevad alates 1.3.2016 või sellele
lähimast tasustamisperioodist.

Üldine palgatõus 0,10 senti, vähemalt 0,43 %
Tunnitasud pädevuskategooriate järgi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9,62 €/h
10,06 €/h
10,52 €/h
11,01 €/h
11,52 €/h
12,05 €/h
12,59 €/h

Tööaastad lisatasu
üle 5 aasta
üle 10 aasta
üle 15 aasta
üle 20 aasta
üle 25 aasta
üle 30 aasta
üle 35 aasta

lisa suurus
0,27 €/h
0,32 €/h
0,38 €/h
0,43 €/h
0,49 €/h
0,55 €/h
0,62 €/h

Tulemuspalgad
Peale uute palgamaksemääruste jõustumist kasutusele
võetavad
uued
tükitöö-,
osalise
tükitööning
hüvitispõhised palgad peavad põhinema antud päevaal
jõustuvatel hinnamääramise alustel.

Noorte töötajate tunnitasu
Alla 17-aastased
Alla 18-aastased

Tööaastate lisatasud (ei tõuse 2016.aastal)

8,13 €/h
8,51 €/h

Kasutades
peale
mainitud
päeva
varasemaid
tükitööhindasid, osalise tükiöö hindsid ja hüvitispõhist
hinna määramist kasutades tuleb kontrollida, et palk
tõuseb nende puhul 0,43 % vastavalt punktis 1 esitatule.
Osalise tükitöö ja hüvitispõhiste tööde puhul võib palkasid
tõsta ainult palga põhiosa või muutuvat osa tõstes või
tõstes mõlemaid nõnda, et tunnipalk tõuseb vastavalt
üldisele palgatõusule.

Õhtuse vahetuse lisatasu 1,33 €/h
Öövahetuse lisatasu
2,29 €/h
Töötingimuste lisatasu
0,68 €/h
Kaevandamise lisatasu
2,09 €/h

Usaldusisikute eritasud
Ettevõtte või piirkondliku osakonna peausaldusisikule
ning tööohutusvolinikule, kes kuulub Ehitusliitu,
makstakse kollektiivlepingu § 29 alusel erihüvitist
vastavalt esindatavate töötajate arvule. Hüvitis tõuseb
alates 1.3.2016 või sellele lähimast olevast
tasustamisperioodist 0,43 % ning see on peale
tõusu järgmine:
Esindatavate töötajate arv
10 – 50 töötajat
51 – 100 töötajat
rohkem kui 100 töötajat

€/kuu
69,74 €
87,16 €
130,68 €

KULUHÜVITISED ALATES 1.1.2016
•
•
•
•

päevaraha 40 €
osapäevaraha vähemalt 6 h, kuid mitte üle 10 h päeva
kohta 19 €
ööbimisraha 12 €
söögiraha 10 €

Kilomeetraažihüvitised
• hüvitis oma sõiduauto kasutamise ees 43 senti/km
• mootorratas 32 senti/km
• mopeed 17 senti/km
Kilomeetraažihüvitist tõstetakse 3 senti/km iga sellise isiku
transportimise eest, kelle transport on tööandja korraldada.
Kilomeetraažihüvitist tõstetakse 3 senti/km, kui sõidukis
transporditavate masinate või seadmete mass on üle 80
kg või need on suurekaliibrilised.

www.rakennusliitto.fi

Lisainfot saadaval kollektiivlepingute infonumbril,
tel 020 690 232
Teenindame E – N kl 8.30 – 16.00 ja R kl 8.30 – 15.30

