
          

MAALRITÖÖD 2020      

(Maalausala) 

 

 

PALGATÕUS 01.09.2020 

Palku tõstetakse kuupäevale 01.09.2020 lähima 

palgaperioodi algusest. 

 

Üldine palgatõus 1,6% 

Ajapalgad 

Astmepalku suurendatakse 1,6%. 

 

Palgarühm 

I 10,90 €/h 

Ib 12,27 €/h 

II 13,32 €/h 

III 14,76 €/h 

IV 16,06 €/h 

V 17,24 €/h 

Kutseeksami lisatasu    0,46 €/h 

Spetsiaalse kutseeksami lisatasu   0,78 €/h 

Töövõtu miinimumpalk (I–II palgarühm)  13,32 €/h 

Töövõtu miinimumpalk (III–IV palgarühm) 17,24 €/h 

Peamehe ülesannete täitmine vähemalt  17,24 €/h 

 

Akordpalgad 

Pooleliolevate töövõttude korral suurendatakse järelejäänu eest saadaolevat palka 1,6%. 

 

Eripalgaosa 

Töötajale makstakse uusaasta, kolmekuningapäeva, suure reede, ülestõusmispühade 

teise püha, kevadpüha, taevaminemispüha, jaanilaupäeva, jõululaupäeva ja esimese 

jõulupüha riigipühahüvitiseks eripalgaosa 7,7% koos iga palgamaksmisega. Palgaosa 

sisaldab ka tööaja lühendamise tasu. 

Iseseisvuspäeva eest töötasu maksmist käsitleb seadus iseseisvuspäeva veetmise kohta 

üleüldise pidu- ja puhkepäevana. Iseseisvuspäeva eest makstakse töötajale täispalk, kui 

see oleks muidu olnud töötaja tööpäev. 

Eripalgaosa 7,7% makstakse ka lühendatud tööpäevaga töötajatele. Palgaosa peab olema 

palgaarvestuses eraldi välja toodud. Palgaosa ei tohi sisalduda töötaja aja- ega 

akordpalgas ega lisatasus. Eripalgaosa puhkusetasus ei arvestata. 

 

 

 



Haiguse pärast töölt eemalolek 

Haiguspuhkuse maksimumtasu on haiguskindlustuse omavastutusperioodi eest kuni 17,24 

€/h ja töövõimetuse tasustatud lõppjärgu eest kuni 21,40 €/h. 

Ettevõtetes tuleb külmetushaiguse tõttu maksimaalselt kolm päeva kestva haiguse pärast 

töölt eemaloleku suhtes kokku leppida enda esitatava teate menetlus. Ei või teha sellist 

kokkulepet, et alati peab esitama arstitõendi. 

Ilmastikutakistus 

Kui tööd ei ole võimalik teha vihma vms ilmastikutakistuse tõttu, annab tööandja muud 

tööd või maksab ooteaja eest täispalka kuni töövahetuse lõpuni. Kui ilmastikuolud jätkuvad 

ja need takistavad töötamist terve töövahetuse kestel, makstakse töötajale täispalka 

(individuaalset tunnipalka) kuni 10 päeva eest kalendriaastas. Töötajal on siiski üks (1) 

omavastutuspäev. 

Vahetustega töö lisatasu 

Õhtuse vahetuse lisatasu on 1,48 €/h ja öise vahetuse lisatasu on 2,80 €/h. 

Puhkusetasu suurus on 18,5% arvutatuna tööl oldud aja eest makstud palgalt. 14% 

puhkusetasust makstakse enne suvepuhkuse algust ja 4,5% puhkusetasust makstakse 

enne talvepuhkuse algust. 

 

Lähetushüvitised 

Päevaraha   43 € 

Majutushüvitis  57 €/ööp 

Ööbimishüvitis  14 €/ööp 

Sõidukulud hüvitatakse tegelike kulude alusel, lisaks sõiduaja palk. 

 

Argipäeva sõidukulude hüvitis alates 01.01.2020 

 

Kollektiivlepingu järgsed lähetushüvitised 

• üle 5 km  1,94 €  • üle 60 km  16,08 € 

• üle 10 km  3,13 €  • üle 70 km  18,20 € 

• üle 20 km  5,63 €  • üle 80 km  20,68 € 

• üle 30 km  8,20 €  • üle 90 km  23,55 € 

• üle 40 km  10,10 € • üle 100 km  26,40 € 

• üle 50 km  12,24 € 

 

Maksuameti määratud maksuvabad kilomeetrihüvitised 

Sõidukuluhüvitis 

• sõiduauto    0,43 €/km 

• haagis    0,07 €/km 

• haagiselamu   0,11 €/km 

• masinad ja seadmed  0,03 €/km 

• reisijatevedu   0,03 €/km/in 

 

 

Töötingimustega seotud küsimuste infotelefon 020 690 232 


