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Hoonete tehnohooldus 
(Talotekniikka) 

 
Hoonete tehnohoolduse valdkonnas järgitakse alati hoonete tehnohoolduse 
valdkonna kollektiivlepingut. 
Palgad ja töötingimused ei tohi olla halvemad kui kollektiivlepingus. 

 
Tunnitöö palgad palgarühmad 
 

Töötaja palgarühm määratakse tema ametioskuste alusel. 
 

Palgarühm tunnitasu  
S 10,26 €/h 
1 12,54 €/h 
2 14,98 €/h 
3 15,78 €/h 
4 16,70 €/h 

 
S Töötaja ei oksa teha hoonete tehnohooldustöid. 
 
1. Töötaja teeb tööd teise töötaja juhendamisel. 
 
2. Töötaja saab aru tööjoonistest ja oskab vastavalt neile teha paigaldustöid 
 
3. Töötajal on juba hoonete tehnohooldusalaseid kogemusi 
 
4. Töötaja teeb mitmekülgseid ja keerulisi hoonete tehnohooldustöid. 
 

Töötajale makstakse alati lisaks palgarühmale vastavale töötasule 
individuaalset palgaosa. Palgaosa suurus lepitakse kokku tööandjaga. 

 
Tükitöö eest saadav töötasu peab alati olema vähemalt 3. palgarühma töötasu  
suurune 
 
Hoonete tehnohooldusalane kvalifikatsioon mõjutab palgarühma järgmiselt: 
 
- põhikvalifikatsiooni omav töötaja kuulub vähemalt 1. palgarühma 
- kutsekvalifikatsiooni omav töötaja kuulub vähemalt 3. palgarühma 
- spetsiaalset kutsekvalifikatsiooni omav töötaja kuulub vähemalt 4. 

palgarühma 
 
Töötajal ei pea olema mingit kvalifikatsiooni ega koolitust selleks, et ta võiks 
paigutuda ükskõik millisesse palgarühma. 

  
Soome komandeeringusse saadetud töötaja, kes ei ela püsivalt Soomes 
määratakse kolmeks esimeseks kuuks vähemalt 2 palgarühma.  
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Lisatasud: 
 
 Õhtuse vahetuse lisatasu  1,00 €/h 
 Öise vahetuse lisatasu   2,03 €/h 
 Õhtuse töö lisatasu   1,00 €/h 
 Öise töö lisatasu   0,49 €/h 
 Kutsekvalifikatsiooni lisatasu  0,49 €/h 
 Spetsiaalse kutsekvalifikatsiooni lisatasu 0,90 €/h 
 
Tööaja lühendamine 
 
 Tööaja lühendamise määr on 96 tundi aastas, kui regulaarne tööaeg on 40 

tundi nädalas. 
 
 Lühendatud tööaja tasu määr on 5,5% palgast, seda makstakse ka lühemat 

töönädalat tegevatele  
 
 Lühendatud tööaja tasu ei või kuuluda tunni- või tükitöötasu hulka 
 
Riigipühade ajal tehtava töö hüvitamine 

 
Hüvitatakse järgmiste riigipühade ajal töötamine: uusaasta, 
kolmekuningapäev, suur reede, ülestõusmispühade 2. püha, 
taevaminemispüha, kevadpüha, jaanilaupäev, jõululaupäev, esimene 
jõulupüha ja teine jõulupüha 
 
Riigipühal tehtava töö eest makstakse hüvitist keskmise tunnitasu alusel 

 
Sõidukulud 
 
 Igapäevased töösõidud hüvitatakse vastavalt ühistranspordile. 
 
 Töötajale makstakse toitlustushüvitist 10 € päevas 
 

Kui töötaja kasutab tööandja poolt määratud sõitudeks isiklikku autot, siis 
hüvitatakse talle isikliku auto kasutamine 0,43 €/km 

 
Haiguspäevade eest makstav töötasu 
 
 Haigusest tuleb teavitada kohe tööandjat. 

 
Töötajale makstakse haiguspäevade eest töötasu keskmise tunnitasu alusel. 
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Iga-aastane puhkus 
  
 Töötaja puhkusehüvitis arvestatakse tema keskmise tunnitasu alusel. 

Puhkusehüvitise määr saadakse, kui keskmine tunnitasu korrutatakse 
puhkusepäevade arvu alusel määratud koefitsiendiga 
 
Tabel: puhkusepäevade alusel määratud koefitsiendid 
    

Puhkusepäevade arv koefitsient  Puhkusepäevade arv koefitsient 
17 123,6  2 16 
18 131,2  3 23,5 
19 138,8  4 31 
20 146,4  5 37,8 
21 154,4  6 44,5 
22 162,4  7 51,1 
23 170  8 57,6 
24 177,6  9 64,8 
25 185,2  10 72 
26 192,8  11 79,2 
27 200  12 86,4 
28 207,2  13 94 
29 214,8  14 101,6 
30 222,4  15 108,8 

   16 116 
 
Töötajale makstakse puhkuselt saabumise tasuna 50% tema iga-aastase 
puhkusetasu määrast.  
 

 Töötaja iga-aastane puhkus määratakse vastavalt puhkuseseadusele. 
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Näide, palgaarvestus: 
 

 Paigaldaja kuulub 3. Palgarühma ja tema individuaalseks palgaosaks on 
kokku lepitud 1,22 eurot/h, ehk siis tema tunnitasu on 17 eurot/h 

  
 
 
  
 

Rahas makstav töötasu   Määr A-hind Eurot 
Tunnitasu   1 17,00 17,00 
Tööaja lühendamine   5,50% 17,00 0,94 
Kokku       17,94 
          
Mahaarvamised   Protsenti Summast  Eurot 
Tulu, millest maks kinni 
peetakse     17,94   
Kinnipeetud tulumaks    22% 17,94 3,95 
Pensionimakse    5,70% 17,94 1,02 
Töötuskindlustusmakse   1,15% 17,94 0,21 
Kokku       5,17 
          
Kuluhüvitised   Määr A-hind Eurot 
Tööriistade hüvitis       0 
Sõidukulude hüvitis        0 
          
Kokku       Eurot 
Rahas makstav töötasu       17,94 
Mahaarvamised       5,17 
Kuluhüvitised       0 
          
MAKSTAKSE       12,76 


