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PALGATÕUSUD 1.6.2018
Palku suurendatakse 1.6.2018 või alates järgmisena algavast palga-
maksuperioodist.  Üldine tõus 30 senti.

Tabelipalku suurendatakse 40 sendi võrra
AJAPALGAD
I   11,17 €   IV  13,99 €
II  12,09 €  V   15,07 € *
III 12,98 €  VI  16,31 € **
*) Kutsekvalifikatsiooni tasemel kutsealane oskus
**) Spetsiaalse kutsekvalifikatsiooni tasemel kutsealane oskus

Praktikas toimub palkade suurendamine töötaja individuaalse lisa-
tasu vähendamisega nii, et ajapalga tõusuks kujuneb üldise tõusu 
suurus 30 senti. Kui konkreetse töö lisatasu ei vähendata või seda ei 
saa vähendada, on palgatõusu suurus maksimaalselt 40 senti.
Pooleliolevate tükitööde ja tootmise lisatasuga tööde hindu suuren-
datakse järelejäänud tundide osas 1,7%.

Töölähetuse jätkumisel eraldi lisatasu maksmine 
nädalavahetuse kohta
Tööandja maksab töötajale, kelle tööobjekt asub üle 200 km kaugu-
sel töötaja kodukoha eluasemest, eraldi lisatasu. 
Lisatasu väärtus on alates 1.1.2018 42 €. 
Lisatasu makstakse igal teisel nädalavahetusel alates töölähetuse 
algusest. Lisatasu ei maksta, kui tööandja tasub reisikulud.

Päevaraha 42 €, ööbimisraha 12 € ja toiduraha 10,50 €.
Kilomeetrihüvitis 42 senti, lisaisiku tasu 3 senti

TES-i nõuetele vastav igapäevaste reisikulude hüvitamine:
•  üle 5 km          3,20 €
•  üle 10 km        4,35 € 
•  üle 20 km        8,69 €
•  üle 30 km     11,58 €
•  üle 40 km     13,02 €

Majutus tuleb üldjuhul korraldada nii, et töötajal on ööbimiseks 
oma tuba. Üldreeglist võib treha erandi, kui oma toa korraldamine 
on tingimustest tulenevalt võimatu või see põhjustab põhjendama-
tuid kulutusi. See tuleb tuvastada koos usaldusisiku või majutata-
vate töötajatega enne majutuse algamist. Liitudevaheline töörühm 
koostab rakendusjuhised.

LIIKURKRAANA JUHI TÖÖKOHT. LISATASU
Liikurkraana juhile makstakse konkreetse töö lisatasu alati 
masina tegeliku tööaja eest vähemalt:
Tõstevõime   Konkreetse töö lisatasu 
kuni 30 t    1,26 €
üle 30 t, kuid alla 70 t  1,60 €
üle 70 t, kuid alla 140 t 1,76 €
üle 140 t, kuid alla 200 t 1,98 €
200 t ja suurem   2,30 €
Korvtõstuki ja teleskooplaaduri juhile makstakse konkreetse 
töö lisatasu alati masina tegeliku tööaja eest vähemalt:
Tõstekõrgus   Konkreetse töö lisatasu
kuni 20 m   1,26 €
üle 20 m, kuid alla 60 m  1,60 €
60 m ja suurem   1,76 €
Vahetuse lisatasu ja tunnelitöö lisatasu:
Õhtuse vahetuse ja õhtuse töö lisatasu  1,24 €/h
Öise vahetuse ja öise töö lisatasu        2,33 €/h
Tunnelitöö lisatasu              1,16 €/h

Usaldusisiku ja töökaitsevoliniku hüvitised
8–50 töötajat  33,28 € 2-nädalane aruandeperiood
51–100 töötajat  41,60 € 2-nädalane aruandeperiood
rohkem kui 100 töötajat 62,27 € 2-nädalane aruandeperiood
Töökoha usaldusisik
vähemalt 25 töötajat  33,28 € / 2-nädalane aruandeperiood

Kollektiivleping hooldusalaste lepinguliste tööde 
tööajakorralduse kohta
Laupäeval tehtud töö eest, mis ei ole vahetusega töö, ületunnitöö 
ega erakorraline töö, makstakse laupäeva lisatasu 3,47 eurot/h, välja 
arvatud lihavõttelaupäev, kui töötajal on lihavõttelaupäeval õigus 
kollektiivlepingu § 11.3 ettenähtud suurendatud töötasule.
Valmisolekuhüvitis 23,24 eurot / valmisoleku ööpäev alates 
1.10.2018.

•  üle 50 km     17,37 €
•  üle 70 km     21,16 €
•  üle 90 km      24,58 €
•  üle 120 km    28,93 €

Pööra lehte
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Haigushüvitist makstakse töötaja keskmise tunnitöötasu alusel. 
Keskmine töötunnitasu saadakse töötaja haigestumispäevale eelne-
va kuue kuu regulaarsel tööajal teenitud palga jagamisega tehtud 
töötundidega.
Väljaspool regulaarset tööaega korraldatud tervisekontrollide eest 
makstakse põhitunnipalka, kuid mitte rohkem kui kahe tunni eest. 
Lisaks hüvitatakse vältimatud reisikulud, kui töötaja reisib tervise-
kontrolli oma puhkepäevadel. 

Töö välismaal
Töötajal on õigus Maksuameti kehtivale otsusele vastava töötamis-
riigi välismaal makstavale päevarahale.
Väljaspool regulaarset tööaega toimuv väljaõpe.
Hüvitatakse: Otsesed kulud.
Makstakse põhitunnipalka või antakse kursuse toimumise ajale 
vastav vabastus, kuid mitte rohkem kui 8 tunniks.
Otsesed kulud:
Reisid, kursusetasud ja õppematerjal.


