
 

 

 
ASFALDITÖÖD  2022   Asfalttiala 
 
PALGATÕUS, 1. JUUNI 2022 
Alates palgaperioodist, mis algab 1. juunil 2022 või pärast seda, suurendatakse palku 2%.  
Kollektiivlepingu järgseid rahalisi lisatasusid suurendatakse 2%. 
Töötajate esindajate erihüvitisi suurendatakse 2%. 
 
Ajapalk  
Ajapalgasüsteemis koosneb palk järgmisest kolmest osast: 
 
1. astmepalk; 
2. individuaalne palgaosa 
    (punktide alusel, nii et üks punkt on üks protsent); 
3. kutsekvalifikatsiooni lisatasu   0,35 €/h ja  
    spetsialisti kutsekvalifikatsiooni lisatasu  0,78 €/h. 
  
Palgarühmad  
1 11,33 €/h  
2 15,28 €/h  
3 16,20 €/h 
4 17,08 €/h 
5 17,98 €/h 
 
Vahetustega töö lisatasu  
 
Õhtuse vahetuse lisatasu  1,57 €/h  
Öise vahetuse lisatasu  5,10 €/h   
(töö eest, mis on tehtud ajavahemikus 21.00–5.00) 
Üleviidud tööaeg   1,57 €/h 
(ajavahemikus 16.00–21.00) 
 
Tulemuspõhine töö  
 
Tulemuspõhise töö korral koosneb töötaja palk järgmistest osadest: 
 
1. tulemuspõhise töö astmepalk; 
2. töö hulgal põhinev tulemustasu; 
3. tulemustasule lisaks makstav akordpalk. 
 
Alla 50-tonnistel objektidel makstakse eelmainitud 1. ja 2. punkti asemel uut kindlaksmääratud 
astmepalka. 
 



Kutsekvalifikatsiooni lisatasu 0,35 €/h ja spetsialisti kutsekvalifikatsiooni lisatasu 0,78 €/h 
makstakse lisaks astmepalgale (astmepalk, kindlaksmääratud astmepalk ja tunnipõhine kogupalk). 
 
Tulemuspõhise töö palgarühmad on samad mis ajapalga korral. 
 
TULEMUSPÕHISE TÖÖ TABEL  alla 50-tonnised  tulemuspõhise  
                 objektid  töö tunnipõhine  
Palgarühm     kogupalk     

€/h  €/h  €/h 
1    8,76  14,17  13,71  
2  11,74  17,21  16,67  
3   12,41  17,91  17,35  
4 13,08  18,60  18,00  
5 13,76  19,28  18,69 
 
Alates palgaperioodist, mis algab 1. juunil 2022 või pärast seda, peab tulemustasu olema 
vähemalt 5,33 €/h. 
 
Sõidukulude ajahüvitis on 12,08 €/h.  
Erand on 1. palgarühm, kellele makstakse palgarühma järgi. 
 
Usaldusisik 
Ettevõtte või kokkulepitud piirkonna peausaldusisikuks võib valida tähtajatus töösuhtes või 
hooajatöö korral tähtajalises töösuhtes töötava isiku, kes on Soome ehitusliidu Rakennusliitto liige 
ning tunneb esindatavat valdkonda ja ettevõtet. 
 
Palgata puhkus ületunnitöö eest  
Enne 30. septembrit hooajatöö käigus ületunnitööga väljateenitud palgata puhkust ei tohi määrata 
kasutamisele pärast tööperioodi lõppu, kui pole teisiti kokku lepitud.  
 
Riigipühahüvitis 
Hüvitatakse uusaasta, kolmekuningapäev, suur reede, ülestõusmispühade teine püha, 
taevaminemispüha, kevadpüha, jaanilaupäev, jõululaupäev, esimene ja teine jõulupüha. 
Hüvitise eeldus on vähemalt kuus nädalat kestnud töösuhe. Kuus nädalat kestnud katkematut 
töösuhet arvestatakse asfalditööde kollektiivlepingu (§ 23 lõige 1) arvutusvalemi tingimuste 
kohaselt. Hüvitis tehakse ajapalga palgarühmade järgi ilma individuaalse palgaosata ja 
kutsekvalifikatsiooni lisatasuta. 
 
Kulude hüvitamine 2022. aastal 
Päevaraha   45 € 
Ööbimishüvitis 13 € päevas 
Sõidukulude hüvitamine sõiduauto 46 senti/km 
Igapäevased töösõidud hüvitatakse ühistranspordi järgi. 


