
VÄRVIMISSEKTOR  2018 (maalausala)

Töötingimustealaste küsimuste 
teenindusnumber  020 690 232 

PALGATÕUSUD 1.6.2018
Palku suurendatakse 1.6.2018 või alates järgmisena algavast 
palgamaksuperioodist. 
Üldine tõus  0,30 €/h
Ajapalgad
Tabelipalku suurendatakse 0,40 €/h võrra
Palgarühm
I    10,33 €/h
I B   11,68 €/h
II   12,71 €/h
III   14,13 €/h 
IV   15,41 €/h
V   16,57 €/h

Kutsekvalifikatsiooni lisatasu     0,44 €/h
Spetsiaalse kutsekvalifikatsiooni lisatasu    0,76 €/h
Tagatud tükitöötasu               16,57 €/h
Juhtimisülesannete täitmine vähemalt  16,57 €/h

Tükitöötasud 
Pooleliolevate tükitööde puhul suurendatakse palku tükitöö 
järelejäänud osas 1,7%. 

Eraldiseisev palgaosa
Töötajale makstakse uusaasta, kolmekuningapäeva, suure reede, 
teise lihavõttepüha, kevadpüha, taevaminemispüha, jaanilaupäe-
va, jõululaupäeva ja esimese jõulupüha eest argipäevale langeva 
püha hüvitisena eraldiseisev palgaosa 7,7% seoses iga palgamak-
sega. Palgaosa sisaldab ka tööaja lühendamise tasu.
Iseseisvuspäeva palgamakseid käsitleb seadus iseseisvuspäeva 
veetmise kohta üldise pidu- ja puhkepäevana. Iseseisvuspäeva 
eest makstakse töötajale täispalk, kui see oleks muidu olnud 
töötaja tööpäev.
Eraldiseisev palgaosa 7,7% makstakse ka lühendatud tööpäevaga 
töötajatele. Palgaosa tuleb täpsustada palgaarvutuses. Palgaosa 
ei tohi arvata töötaja ajapalga, tükitöötasu ega preemial põhine-
vas palga hulka. Eraldiseisvat palgaosa ei arvestata puhkusetasu 
arvutamisel.

Haiguspuhkused
Haigusraha ülempiir on ravikindlustuse keeluaja eest kuni  
16,57 €/h ja töövõimetuse tasustatud lõpuperioodi eest kuni 
20,66 €/h. Ettevõtetes tuleb gripilaadsete haiguste puhul kuni  
3 ööpäeva kestvate haiguspuudumiste korral leppida kokku isiku 
enda teavitus protseduuri kohta. Ei saa leppida kokku, et alati 
nõutakse arstitõendit.

Ilmaga seotud takistused
Kui tööd ei saa vihmasaju vms ilmaga seotud takistuse tõttu 
jätkata, korraldab tööandja muud tööd või maksab ootamise eest 
täispalga kuni töövahetuse lõpuni. Ilmaolude jätkumisel ja juhul, 
kui see takistab töö tegemist kogu tööks ettenähtud ööpäeva 
jooksul, makstakse töötajale täispalk (individuaalne tunnipalk) 
kuni 10 päeva eest kalendriaasta kohta. Töötajal on siiski üks (1) 
omavastutuse päev.

Vahetustega töö lisatasud
Õhtuse vahetuse lisatasu on 1,44 €/h ja öise vahetuse lisatasu 
2,71 €/h.

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

Liikuva töö hüvitamine
Päevaraha   42 €
Majutusraha   57 €/ööpäev 
Ööbimisraha   12 €/ööpäev
Reisid vastavalt tegelikele kuludele ja reisimisele kuluva aja tasu

Tööpäevade reisikulude hüvitamine

Kollektiivlepingule vastavad reisihüvitised on 
•  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 € 

Maksuameti otsusele vastavad maksuvabad 
kilomeetrihüvitised
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

•  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 €


