
EHITUSTOODETE SEKTOR 2019 
(rakennustuoteteollisuus) 

 
 

PALGATÕUSUD 1.6.2019 
 

Palku suurendatakse 1.6.2019 või alates selle järgneva palga- 
maksuperioodi algusest. 
Üldine tõus 30 senti. 
Tabelipalku suurendatakse 40 sendi võrra. 

 
Töö raskusklassile vastavad tunnipalgad 
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 
 
Alates 1.6.2019 on välismaise renditöölise 
miinimumpalk 11,81 eurot tund. 
 
Noorte töötajate tunnipalgad 
Alla 17-aastased 8,93 €/h 
Alla 18-aastased 9,31 €/h 
Rahalisi lisatasusid suurendatakse 1,7% 
Õhtuse vahetuse lisatasu 1,37 €/h 
Öise vahetuse lisatasu 2,37 €/h 
Töötingimuste lisatasu 0,70 €/h 
Kaevandustöö lisatasu 2,16 €/h 

 
Usaldusisikute erilisatasu 
Ettevõtte või piirkondliku üksuse peausaldusisikule ja töökait- 
sevolinikule, kes on Ehitusliidu liige, makstakse kollektiivlepingu 
§ 29 ettenähtud erihüvitist vastavalt sellele, mitut töötajat ta 
esindab. Erihüvitised on alates 1.6.2019 lähima 
palgamakseperioodi algusest järgmised: 

 
Esindatavate töötajate arv eurot/kuus 
10–50 töötajat 72,11 € 
51-100 töötajat 90,12 € 
Üle 100 töötaja 135,12 € 

Tööstaaži lisatasude määrad on alates 1.6.2019 lähima palgamakse- 
perioodi algusest järgmised: 
Tööstaaž lisatasu määr 
Kauem kui 5 aastat 0,28 €/h 
Kauem kui 10 aastat 0,33 €/h 
Kauem kui 15 aastat 0,39 €/h 
Kauem kui 20 aastat 0,44 €/h 
Kauem kui 25 aastat 0,51 €/h 
Kauem kui 30 aastat 0,57 €/h 
Kauem kui 35 aastat 0,64 €/h 

 
Tulemuspalgad 
Uute palgakorralduste jõustumise järel kastuselevõetavate uute 
tükitööhindade, alltöö palga ja preemial põhineva palga arvutus peab 
põhinema antud päeval jõustuvatel hinnaarvutuse põhimõtetel. 

 
Vanade tükitööhindade, alltöö palga ja preemial põhineva palga 
arvutuste kasutamisel pärast antud päeva tuleb neid kontrollida, 
et sissetulek suureneks 30 senti. Alltöövõtu ja preemial põhineva 
palgaga töödel võib palgatõusu teostada ainult palga fikseeritud osa 
või ainult palga muutuva osa või mõlema suurendamisega nii, et 
sissetulekuks saadakse üldise tõusu eeldatava tõus tunni kohta. 

 
Tabelipalkade üldisest tõusust suuremast tõusust tingitud indivi- 
duaalse palga tõus ei tohi olla üldisest tõusust suurem, välja arvatud 
juhul, kui individuaalse palga tõus tuleneb üksnes tabelipalga 
tõusust. 

 
KULUHÜVITISED ALATES 1.6.2019 
• Kodumaa päevaraha 42 € 
• Osaline päevaraha mittetäieliku ööpäeva eest, mis on vähemalt 6, 

kuid mitte rohkem kui 10 tundi 19 € 
• Ööbimisraha 13 € 
• Toiduraha 10,50 € 

 
Kilomeetrihüvitised 
• oma auto kasutamise hüvitis 43 s/km 
• mootorratas 33 s/km 
• mopeed 18 s/km 

 
Kilomeetrihüvitist suurendatakse 3 senti kilomeetri kohta iga kaasrei- 
sija kohta, kelle vedamise kohustus on tööandjal. 
Kilomeetrihüvitist suurendatakse 3 senti kilomeetri kohta, kui autos 
transporditavate masinate või seadmete kaal ületab 80 kg või need on 
suuremõõtmelised. 

 
 

 

Töötingimuste alaste küsimuste teenindusnumber 020 690 232 
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