Maalritööd (Maalaus)
Maalritöödel järgitakse alati maalritööde valdkonna kollektiivlepingut.
Palgad ja töötingimused ei tohi olla halvemad kui kollektiivlepingus.
Tunnitöö palgad, palgarühmad
Töötaja palgarühm määratakse tema ametioskuste alusel.

1.

Töötaja ei oska teha maalritöid

9,93 €/h

1 b.

Töötaja teeb abitöid, aga teda on vaja juhendada

11,28 €/h

2.

Töötaja oskab teha abitöid

12,31 €/h

3.

Töötaja oskab põhilisi erialatöid

13,73 €/h

4.

Töötaja teeb iseseisvalt mitmekülgseid ja
keerulisi maalritöid

15,01 €/h

5.

Töötaja teeb töid, mis nõuavad spetsiaalseid kutse- ja
planeerimisoskusi ning millega kaasneb suur vastutus
16,17 €t/h

Tunnitasu moodustub palgarühmale vastavast põhitunnitasust ja võimalikust
individuaalsest lisatasust, milles lepitakse kokku tööandjaga.
Tükitööst saadav töötasu peab alati olema vähemalt 5. palgarühma töötasu
suurune.
Kvalifikatsioonid mõjutavad palgarühma järgmiselt:
-

-

Oma valdkonna kutsekvalifikatsiooni omandanud töötaja kuulub vähemalt
4. palgarühma ja talle makstakse kutsekvalifikatsiooni lisatasu 0,43
eurot/h.
Oma valdkonna spetsiaalse kutsekvalifikatsiooni omandanud töötaja
kuulub 5. palgarühma ja talle makstakse spetsiaalse kutsekvalifikatsiooni
lisatasu 0,75 eurot/h

Töötajal ei pea olema mingit kvalifikatsiooni ega koolitust selleks, et ta võiks
paigutuda ükskõik millisesse palgarühma.
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Eraldi palgaosa 7,7% ja puhkusetasu 18,5%
Lisaks töötasule makstakse alati eraldi palgasoa 7,7% ja puhkusetasu 18,5%.
Eraldi palgaosasse 7,7% kuuluvad lühendatud tööaeg ja riigipühad.
Need hüvitised ei või kuuluda tunnitasu ega tükitöötasu hulka.
Eraldi palgaosa 7,7% makstakse igal palgapäeval
14 % puhkusetasust makstakse enne suvepuhkuse algust ja 4,5%
puhkusetasust makstakse enne talvepuhkuse algust.
Töötaja õigus iga-aastasele puhkusele tuleneb puhkuseseadusest.
Sõidukulud
Töötajale tuleb maksta sõidukulude hüvitist iga päeva kohta vastavalt
allolevale tabelile, kui sõit korterist töökohta on pikem kui 5 km.
• pikem kui 5 km
• pikem kui 10 km
• pikem kui 20 km
• pikem kui 30 km
• pikem kui 40 km
• pikem kui 50 km

1,89 €
3,05 €
5,49 €
8,00 €
9,85 €
11,94 €

• pikem kui 60 km
• pikem kui 70 km
• pikem kui 80 km
• pikem kui 100 km

15,69 €
17,76 €
20,18 €
25,76 €

Korteri ja töökoha vaheline kaugus mõõdetakse vastavalt ühistranspordi
lühimale marsruudile.
Kui töötajad sõidavad tööle sama autoga, tuleb kõigile maksta sõidukulude
hüvitist.
Kui töötaja kasutab tööandja poolt määratud sõitudeks isiklikku autot, siis
hüvitatakse talle isikliku auto kasutamine 0,43 eurot/km.
Tööriistade hüvitis
Tööandja hangib töötajale tööks vajalikud tööriistad ja masinad.
Kui töötajaga lepitakse kokku, et ta kasutab oma tööriistu ja masinaid, siis
lepitakse hüvitamine nende kasutamise eest eraldi kokku.
Haiguspäevade eest makstav töötasu
Haigusest tuleb teavitada kohe tööandjat.
Haiguspäevade eest makstav töötasu on maksimaalselt 16,17 eurot/h
esimese 9 argipäeva eest ja seejärel 20,26 eurot/h
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Näide palgaarvestuse kohta:
Kutsekvalifikatsiooni omandanud maaler kuulub 4. palgarühma ja talle tuleb
maksta kutsekvalifikatsiooni lisatasu 0,43 eurot/h, ehk siis tema tunnitasu on
15,44 eurot.

Rahas makstav töötasu
Tunnitasu
Puhkusehüvitis
Eraldi palgaosa
Kokku
Mahaarvamised
Tulu, millelt maksud kinni peetakse
Kinnipeetav maks
Pensionimakse
Töötuskindlustusmakse
Kokku
Kuluhüvitised
Tööriistade hüvitis
Sõidukulude hüvitis

Määr
1
18,50%
7,70%

A-hind
15,44
15,44
15,44

Eurot
15,44
2,86
1,19
19,49

Protsenti

Eurot

22%
5,70%
1,15%

Summast
19,49
19,49
19,49
19,49

Määr

A-hind

Eurot
0
0

4,29
1,11
0,22
5,62

Kokku
Rahas makstav töötasu
Mahaarvamised
Kuluhüvitised

Eurot
19,49
5,62
0

Makstakse

13,86
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