
MAJAEHITUSSEKTOR  2018 
(talonrakennusala)

Töötingimuste alaste küsimuste teenindusnumber  020 690 232 

PALGATÕUSUD 1.6.2018, alates järgmisena algava palga
maksuperioodi algusest. Üldine tõus 30 senti. Üldist tõusu 
kohaldatakse kõigile töötajatele. Pooleliolevate tükitööde puhul 
suurendatakse palku tükitöö järelejäänud osas 1,7%. 

Ajapalgad, palgarühm 
I Algaja töötaja    10,33 €/h 
II Vähese kogemusega töötaja  11,68 €/h 
I Algaja oskustööline   12,84 €/h 
IV Oskustööline    14,18 €/h 
IV Kogenud oskustööline   15,46 €/h 
V Eriti kogenud oskustööline   16,57 €/h 
Igale töötajale tuleb lisaks palgarühmal põhinevale tunni
palgale alati maksta ka individuaalset palgaosa.

Eraldiseisev palgaosa
Töötajale makstakse argipäevale langeva püha hüvitisena ja 
tööaja lühendamise rahana eraldiseisev palgaosa 7,7% seoses 
iga palgamaksega.
Eraldiseisev palgaosa 7,7% makstakse ka lühendatud töö
päevaga töötajatele. Palgaosa tuleb täpsustada palgaarvutu
ses. Palgaosa ei tohi arvata töötaja ajapalga, tükitöötasu ega 
preemial põhinevas palga hulka. 
Eraldiseisvat palgaosa ei arvestata puhkusetasu arvutamisel.
Iseseisvuspäeva palgamakseid käsitleb seadus iseseisvuspäeva 
veetmise kohta üldise pidu ja puhkepäevana. Iseseisvuspäe
va eest makstakse töötajale täispalk või haiguspuhkuse eest 
haigushüvitis.

Puhkusetasu suurus on 18,5% töötatud aja eest makstud 
palgast. Enne suvepuhkuse algust makstakse kontol olevast 
puhkusetasust 14 % ja enne talvepuhkuse algust 4,5%.  
Puhkusetasu koguneb ka haigus ja õnnetuspuhkuse aja eest 
makstud palgast.

Haigushüvitist makstakse ajapõhise töö korral täies ulatuses, 
tükitöö korral siiski kuni 22 €/h. 

Kaitseriietus ja -vahendid:  
TESeeskirja kohaselt hangib tööandja optiliselt lihvitud, 
pimestamist takistavad kaitseprillid ja signaalvärvides ohutus
rihmadega integreeritavad tööriistavestid töötajatele, kes neid 
vajavad.

Haiguspuudumine töötaja teate alusel:
Ettevõtetes tuleb gripilaadsete haiguste puhul kuni 3 ööpäeva 
kestvate haiguspuudumiste korral leppida kokku isiku omaal
gatusliku teavituse protseduur. Ei saa leppida kokku, et alati 
nõutakse arstitõendit. Leping peaks olema kirjalik.
Kui omaalgatusliku teavituse protseduuris ei ole kokku lepitud, 
aktsepteerib tööandja või tema esindaja töötaja teadet selgitu
sena töövõimetuse kohta gripilaadsete haiguste puhul kuni  
3 ööpäeva kestvate haiguspuudumiste korral. Sel juhul järgitak
se järgmisi reegleid:
 Töötaja peab teatama haiguspuudumisest oma ülemust 
viivitamatult või hiljemalt enne töövahetuse algust. Kui teadet 
ei ole edastatud enne töövahetuse algust, ei maksta puudutud 
aja eest haigushüvitist.
 Tööandja või põhjendatult (mh siis, kui töötajal on palju 
korduvaid haiguspuudumisi) nõuda töövõimetuse tõestamiseks 
arstitõendit.
 Omaalgatusliku teatamise protseduuri ei kohaldata igaaasta
se põhipuhkuse ajal.
Osapooled soovitavad, et omaalgatusliku teavitamise protse
duuris kokkuleppimisel lisataks kohalikku lepingusse tegevus 
alla 10aastase lapse ajutisest ravist põhjustatud puudumiste 
korral.

Vahetustega töö lisatasud:  
õhtuse vahetuse lisatasu 1,15 €/h ja öise vahetuse lisatasu  
2,15 €/h. 
Päevaraha 42 €, majutushüvitis 57 €/päev ja ööbimisraha 1 
2 €/päev

Pööra lehte
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Tööpäevade reisikulude hüvitamine
•  üle 5 km     1,89 € 
•  üle 10 km   3,05 € 
•  üle 20 km   5,49 € 
•  üle 30 km   8,00 € 
•  üle 40 km   9,85 € 
•  üle 50 km 11,94 € 
Eluaseme ja tööobjekti vahelist kaugust mõõdetakse lühima 
ühistranspordiks kasutava marsruudi alusel.

Maksuameti otsusele vastavaid maksuvabu kilomeetrihüvitisi

Tööpäevade reisikulude hüvitamine
• sõiduauto   42 s/km 
• haagis       7 s/km 
• haagiselamu   11 s/km 
• masinad ja seadmed           3 s/km
• inimeste vedu     3 s/km inimese kohta

Tööriistahüvitised
Isiklike põhitööriistade kasutamise eest makstakse hüvitist 
puusepale 1,68 €/päev, teistele töötajatele 1,01 €/päev.
Plaatijad, müürsepad, krohvijad, sarrustajad, pahteldajad, 
tsemendimehed jt vastavalt lepingule.
Tööandja hangib tööks vajalikud tööriistad. Kui töötajaga lepitak
se kokku, et ta kasutab isiklikke eritööriistu, lepitakse kokku ka 
nende kasutamise hüvitamises (vt TES).

Tornkraana juhi tööspetsiifiline lisatasu
Lisatasu on alati vähemalt kraana kõrgus (= rööpast noole alu
mise pinnani) + noole pikkus (= karkassi keskelt noole tipuni) 
korrutatud 0,065 euroga. Mitte kellegi palga tõus ei ületa siiski 
üldist tõusu

Nimesilt
Kõigil ehitusobjektidel töötavatel isikutel peab olema nähtaval 
kohal fotoga nimesilt. Nimesildil peab olema ka maksunumber.

•  üle 60 km    15,69 € 
•  üle 70 km    17,76 € 
•  üle 80 km    20,18 € 
•  üle 90 km    22,98 € 
•  üle 100 km  25,76 €


