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TÖÖANDJA TÖÖÕIGUS
Töötaja tööle võtmine
Enne töötaja tööle võtmist tasub läbi teha värbamisprotsess, mis muuhulgas sisaldab töö-
vestlust, lepingueelseid läbirääkimisi jne. Töövestlus on parim võimalus selgitada välja töö-
taja isiksus ja iseloom, väärtused ja hoiakud, võimed, vajadused ja oskused. Töövestlust 
pidades on oluline silmas pidada, et töövestlus on oma olemuselt isikuandmete töötlemine 
ning tööle kandideerijalt saab küsida üksnes selliseid andmeid, milleks tööandjal on õigusta-
tud huvi. Õigustatud huvi tuleb hinnata lähtuvalt konkreetsest töösuhtest ja täidetava ame-
tikoha nõuetest. Nõuded ametikohale võivad lisaks seadustele ja töölepingule tuleneda ka 
näiteks kutse- või tegevusalal kehtivatest tavadest ning käitumisnormidest.

Huvi pole õigustatud küsimuste puhul, mis käsitlevad ebaproportsionaalselt tööle kandi-
deerija eraelu või mis ei ole seotud sobivuse hindamisega pakutavale töökohale. Tööandjal 
puudub üldjuhul õigus küsida informatsiooni pereplaneerimise, sh lapsesaamise kavatsus-
te, religioossete või poliitiliste vaadete, seksuaalse orientatsiooni, veendumuste, tervise jms 
kohta. Seda seetõttu, et vastasel juhul võib tööandja jätta kõrvale kandideerija, kel on lapsed 
või kes plaanib lapsi saada vms, ehk tööandja ei tohi töölevõtmisel töölesoovijat mh pere-
kondlike kohustuste täitmise tõttu diskrimineerida.

Töövestluse kõrval pole vähem olulisemad lepingueelsed läbirääkimised. See on aeg enne 
töölepingu sõlmimist, kus tööandja ja töölesoovija väljendavad oma seisukohti ja soove, et 
mõista, millised ootused pooltel üksteisele on ning kas töölepingu sõlmimine tuleb kõne 
alla. Lepingueelsetel läbirääkimistel peavad pooled arvestama üksteise huvide ja õigustega 
ning esitama vaid tõeseid andmeid. 

Kui tööandja soovib enne töötajaga töölepingu sõlmimist töötajale taustakontrolli teha, siis 
tuleb arvestada sellega, et ilma töötaja nõusolekuta ei tohi töötaja endistelt tööandjatelt töö-
taja kohta andmeid küsida. Kui tööandja plaanib aga töötaja kohta internetist infot otsida, 
siis tasub samuti silmas pidada isikuandmete kaitsega seonduvat. Kuigi ükski seadus ei 
keela tööandjal uurida kandidaadi kohta andmeid avalikest allikatest, võib kandidaat nõu-
da, et tööandja sellise tegevuse lõpetaks. Kandidaati tuleb teavitada andmete kogumisest. 
Kandidaadile tuleb teatavaks teha, mis andmeid ja kust koguti ning kes neid töötleb, samuti 
kandidaadil on õigus nõuda andmete parandamist. Seega kui plaanite tööle kandideerija 
kohta internetist infot otsida ning leiate tööle kandideerija kohta avalikku informatsiooni, mis 
võib mõjutada tööle võtmist, siis tasub töötajale pakkuda võimalust selgitusi anda.
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Milline leping töö tegijaga sõlmida?  
(sh vabatahtlik töö, proovipäev, praktika)
Eestis reguleerib kõiki lepingulisi suhteid raamseadusena võlaõigusseadus. Töölepingulisi 
suhteid reguleerib eriseadusena töölepingu seadus (TLS), kuid lisaks kohaldatakse võla- 
õigusseaduse üldosa ja käsunduslepingu kohta sätestatut. Tööleping on võlaõiguslik leping, 
kuid iga võlaõiguslik leping pole alati tööleping. See, kas tegu on töölepingu või mõne muu 
lepinguga (nt töövõtulepingu, käsunduslepingu, agendilepingu vms-ga), tuleneb poolte tah-
test ja lepingulise suhte olemusest. Poolte vahel sõlmitud lepingust peab nähtuma poolte 
tegelik tahe – see, milles mõlemad läbirääkimisi pidades kokkuleppele jõudsid. Üksnes kir-
jaliku lepingu pealkiri ja vahel isegi sisu ei määra kokkuleppe tegelikku õiguslikku tagajärge. 
Kui kirjalik leping puudub, on lepinguline suhe ikkagi olemas.

Töölepingu seadus eeldab, et kui tööd tehakse tasu eest, on tegu töölepinguga. Samas keh-
tib põhimõte, et kui töö tegemiseks kohustatud isik on töö tegemise viisi, aja ja koha valikul 
olulisel määral iseseisev, siis töölepinguga tegu ei ole. Eeltoodu tähendab, et kui poolte vahel 
tegelikult kokku lepitud töötingimuste järgi allub töötaja tööandja juhtimisele ja kontrollile, on 
tegu töölepinguga. Seevastu töövõtulepinguga kohustub üks isik (töövõtja) valmistama või 
muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse (töö), teine 
isik (tellija) aga maksma selle eest tasu. 

See, milline leping töö tegemiseks sõlmida, sõltub järgmisest: 
• kui eesmärk on reguleerida konkreetse ülesande täitmist (nt konverentsil etteastega esi-

nemine, artikli kirjutamine vms iseseisev tegevus), siis sõlmitakse käsundusleping;
• kui on vaja reguleerida konkreetse tulemuse 

saavutamist konkreetseks kuupäevaks, telli-
japoolse valmimisprotsessi sekkumiseta, siis 
sobib töövõtuleping (nt ukse paigaldamise, 
parketi ladumise, kleidi õmblemise puhul);

• kui aga tahetakse reguleerida tulemuse saavu-
tamise protsessi ja soovitakse tegevust juhti-
da, tuleb sõlmida tööleping. Tööleping annab 
töötajatele teistest lepingutest suuremad õigu-
sed ja parema kaitse. Seepärast tuleb töölepin-
gut ka eelistada. Töölepingu korral allub töötaja 
tööandja juhtimisele ja kontrollile.
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Töölepinguga on töötajale tagatud muu hulgas:
• töö tegemine pikema aja vältel;
• töötasu maksmine perioodiliselt vähemalt üks kord kuus;
• töövahendid ja töökoolitus tööandja kulul;
• tööpäevasisene vaheaeg, igapäevane ja iganädalane puhkeaeg;
• lisatasu riigipühal töötamise, ületunnitöö ja öötöö eest;
• ohutu töökeskkond ja regulaarne tervisekontroll;
• õigus iga-aastasele puhkusele.

Tasustamata proovipäevad, praktikad ja „vabatahtlik töö” ei ole kasumit teenivas äriet-
tevõttes seadusega lubatud. Kehtiva seaduse kohaselt võib tööturuteenuse raames proo-
vitööd teha ainult Eesti Töötukassas arvele võetud töötu. Ka sellisel juhul võib töötaja proo-
vitööd teha ainult ühe päeva. Muid töö proovimise võimalusi seadus (sh töölepingu seadus 
ega ka võlaõigusseadus) ette ei näe. Töö proovimiseks näeb töölepingu seadus ette katseaja.

Praktikal saab ettevõttes olla vaid kahel juhul: 1) kool saadab õpilase või üliõpilase oman-
datava kutse- või erialapraktikale; 2) inimene on jäänud töötuks ja Töötukassa pakub töötu-
ruteenusena tööpraktika võimalust.
Vabatahtlikku tööd võib eeldada ainult kahel juhul: 1) kui tegemist on tööturuteenust osuta-
va ettevõttega ja registreeritud töötuga, kes teeb vabatahtlikku tööd; 2) tegemist on organi-
satsiooniga, mille tegevus eeldab vabatahtlikke kaasamist.
Vabatahtliku töö otsene eesmärk ei või olla majandustegevus, tulu saamine ega tööjõukulu 
kokkuhoid. Samuti ei või vabatahtlikuna teha tööd, mille tegemiseks tavaliselt kasutatakse 
peamiselt palgalist tööjõudu.

Töölepingu sõlmimine
Töölepingu vorm
Tööleping sõlmitakse kirjalikult, kuid see loe-
takse sõlmituks ka siis, kui töötaja asub sellise-
le tööle, mille tegemist võib asjaolude kohaselt 
eeldada üksnes tasu eest. Tööleping sõlmitak-
se kahes eksemplaris, millest üks jääb tööand-
jale ja teine töötajale. Tööandja on kohustatud 
seda säilitama kogu töösuhte aja ning kümme 
aastat pärast töösuhte lõppemist.
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Mida peab tööleping sisaldama?
Töölepingus lepitakse kokku kõige olulisemates tingimustes, milleks üldjuhul on:
• tööülesannete kirjeldus;
• töö eest makstav tasu;
• tööaeg;
• töö tegemise koht.

Tööandja peab töötajat kirjalikult teavitama ka muudest TLSis ette nähtud andmetest, mil-
les pooled ei ole töölepingus kokku leppinud, näiteks puhkuse kestusest, kehtestatud töö-
korralduse reeglitest ja töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadest. Tööandja peab 
töölepingu andmed esitama töötajale heauskselt, selgelt ja arusaadavalt.
Peale andmete, millest tööandja peab töötajat igal juhul teavitama, on ka tingimusi, millest 
tööandja teavitab töötajat siis, kui pooled on neis kokku leppinud. Kui kokkulepe on kirjas 
töölepingus, ei ole täiendavat teavitust vaja.

Tingimused, mille rakendamisel tuleb saavutada kokkulepe:
• neljast kuust lühem katseaeg või töötamine katseajata;
• tähtajalise töölepingu sõlmimise põhjus ja kestus, kui töö on ajutise iseloomuga või tähtajaline;
• konkurentsipiirangu kohaldamine;
• töötamine väljaspool tööandja tavapärast asu- või tegevuskohta (kaugtöö);
• töötaja töötamine kolmanda isiku juures (renditöö);
• töötamine tööaja summeeritud arvestusega.

Ühepoolselt saab tööandja määrata töötajale saladuse hoidmise kohustuse, määrates kir-
jalikult tootmis- või ärisaladuse sisu, kuid seda üksnes siis, kui töötaja asub tegema tööd, 
kus tööandjal on tootmis- või ärisaladuse hoidmiseks õigustatud huvi. Pooled võivad kokku 
leppida saladuse hoidmise kohustuse rikkumisel leppetrahvis. Saladuse hoidmise kohustus 
võib kehtida nii töösuhtes kui ka pärast töösuhet.
Tööandja ja töötaja võivad töölepingus kokku leppida ka muudes tingimustes, mis ei ole 
seadusega vastuolus ega keelatud. Samas tuleb teada, et kokkulepe, mis on töötaja jaoks 
seaduses ettenähtust halvem, ei kehti. Töösuhetes lähtutakse töötaja jaoks soodsama sät-
te kohaldamise põhimõttest.

NB! Isegi kui töötaja on töölepingu sõlmimisel kahjulikuma kokkuleppega nõus, ei võta see 
töötajalt võimalust oma õiguste kaitseks töövaidluskomisjoni või kohtusse pöörduda.
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Olulised kokkulepped töölepingus, millele erilist tähelepanu pöörata
Katseaeg
Töölepingu seadus näeb ette, et töötaja katseaeg on automaatselt neli kuud. See tähendab 
seda, et katseaja kestuses ei pea eraldi kokku leppima, kuid seda oleks mõistlik arusaa-
matuste vältimiseks töölepingus kajastada. Küll aga tuleb kirjalikult kokku leppida katseaja 
lühendamises või kohaldamata jätmises.

Katseaeg on mõeldud selleks, et tööandja saaks hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, os-
kused, võimed ja isikuomadused on kokkulepitud töö tegemiseks nõutaval tasemel. Töö-
andjal on kohustus töötajat katseaja jooksul juhendada ja välja õpetada. Töötaja omakorda 
saab hinnata, kuidas töö talle sobib. 

Mõistlik oleks katsaja jooksul pidevalt tagasisidet anda – kui töötajal on vajakajäämisi, tuleb 
neile tähelepanu pöörata.

Oluline on teada, et kuigi katseaja pikendamine võib teatud juhtudel tunduda põhjendatud 
(nt töötaja pikk töövõimetus katseaja jooksul), siis tänast kohtupraktikat arvestades ei soo-
vitata katseaja pikenemises kokku leppida, kuna seda loetakse tühiseks kokkuleppeks. Kui 
töötaja, keda pole olnud võimalik katseaja jooksul hinnata, ei saa oma tööga pärast katse-
aega hakkama, on tööandjal samuti võimalus töösuhe töötaja sobimatuse tõttu üles öelda. 
Lisaks tasub teada, et töösuhtes uue katseaja rakendamine ei ole lubatud. Kui töötaja töö 
käigus selgub, et talle sobiks pakkuda mõnda teist tööd, siis uue katseaja rakendamine ei 
oleks seaduse mõttega kooskõlas. Kui tööandja näeb töötajas potentsiaali teise töö tegemi-
seks, siis näitab see tööandja usku, et töötaja uue tööga toime tuleb.

NB! Tähtajalise töölepingu puhul saab katseaeg olla maksimaalselt pool tähtajalise lepingu 
kestusest, kuid mitte pikem kui neli kuud. See tähendab, et näiteks kuuekuulise lepingu puhul 
saab katseaeg olla maksimaalselt kolm kuud.

Tähtajaline töösuhe
Tähtajalist töölepingut saab sõlmida kuni viieks aastaks, kui töö on ajutise iseloomuga (v.a 
teise töötaja asendamine). Töö ajutine iseloom saab tuleneda nt tööde mahu suurenemisest, 
töö hooajalisusest või asendamise vajadusest. Muudel juhtudel saab tähtajalist töölepingut 
sõlmida üksnes siis, kui sõlmimise kohustus tuleneb eriseadusest (nt põhikooli- ja güm- 
naasiumiseadus). Tähtajalise lepingu sõlmimisel peab töölepingus olema tähtajalisuse põh-
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jus välja toodud. Tähtaja võib määratleda nii kuupäevaliselt kui ka sündmuse saabumisega.
Tähtajalist töölepingut saab sõlmida kaks korda järjestikku või ühe korra pikendada ilma, et 
leping muutuks tähtajatuks. Kui tähtajalist lepingut sõlmitakse rohkem kui kaks korda või 
pikendatakse rohkem kui ühe korra, muutub leping algusest peale tähtajatuks.

Tööülesannete kirjeldus
Tööülesanded peavad kirjas olema töölepingus või nt ametijuhendis. Töösuhte käigus on 
tööandjal õigus nõuda töötajalt just sellist tööd, nagu tööülesannete kirjelduses on kokku 
lepitud, ja töötaja ei ole kohustatud tegema muud tööd (v.a juhul, kui ülesande/korralduse 
täitmine tulenes hädavajadusest, s.o olukorras, kus on tõsine oht tööandja varale või muule 
hüvele kahju tekkimiseks). 

Täiendavaid, töölepingu kirjalikus dokumendis loetlemata ülesandeid võib töötajale anda 
vaid poolte kokkuleppel ja töötajal on õigus keelduda täiendavate, töö iseloomust mitte- 
tulenevate tööülesannete täitmisest, kuna töötaja ei pea täitma korraldust, mis ei ole seotud 
töölepinguga.

Tööülesannete kirjeldus peab olema piisavalt selge ja arusaadav tagamaks, et töötaja tööle 
tulles teab, milliste ülesannete tegemist temalt oodatakse.

Lisaülesannete täitmine ei tähenda automaatselt töötasu suurenemist, seega, kui pooled 
lepivad kokku, et töötaja teeb täiendavaid ülesandeid, tuleb kokku leppida ka täiendavas 
töötasus, kui töötaja seda eeldab.

Töö eest makstav tasu
Töötasu suurus märgitakse töölepingus numbriliselt ja brutosummana. Töötajale peavad 
olema selged töötasu suurus, arvutamise viis (kuutasu, tunnitasu, tükitasu vm), tasu maks-
mise kord (sularahas/ülekandega) ning palgapäev.

Töötasu võib koosneda erinevatest komponentidest (tunnitasu, protsentuaalne tasu käibelt, 
tükitöötasu jne). Lepingus peavad olema kirjas kõik tasud, mida töötaja töö tegemise eest 
saab. Lisatasu maksmise kokkuleppe korral peavad olema välja toodud ka lisatasu maks-
mise tingimused. Kui töötaja töötasu koosneb mitmest osast, siis on oluline, et ta saaks 
igakuiselt töötasu vähemalt alammäära ulatuses. Näiteks juhul, kui töötaja saab põhipalka, 
tulemustasu ja/või lisatasu ning kõik tasud kokku on vähemalt kehtestatud alammäära ula-
tuses, siis on tegemist korrektse kokkuleppega, sest seaduse eesmärk (töötaja peab saama 
töötasu vähemalt alammäära ulatuses), on täidetud. 
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NB! Kui lisatasu/preemia on tasu töö tegemise eest, siis on üldjuhul tegemist töötasu osaga. 
Töötasu ei saa tööandja ühepoolselt vähendada ega muuta. Ka Riigikohus on lahendis nr 3-2-
1-118-10 asunud seisukohale, et tööandja (k.a ühepoolselt) kinnitatud tulemustasu maksmise 
juhend on tööandja kehtiva palgakorralduse osa ja see muutub töölepingu osaks.

Töötaja pangakontole kantakse töötasu summa (netotasu), millest on maha arvestatud mak-
sud. Töölepingus peab tööandja märkima, millised maksud töötasust kinni peetakse (tulu-
maks, kohustuslik kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse) ning millised maksud 
tööandja maksab töötaja eest (sotsiaalmaks ja tööandjapoolne töötuskindlustusmakse).

Lisaks on tööandja kohustatud maksma ka:
• tasu öötöö (22.00−06.00) eest (kui see ei sisaldu töötasus) 1,25-kordselt või andma ta-

sustatud vaba aega (TLS § 45);
• kokkuleppel tasu ületunnitöö eest 1,5-kordselt või andma kokkuleppe puudumisel tasus-

tatud vaba aega (TLS § 44);
• tasu riigipühal töötamise eest 2-kordselt või andma tasustatud vaba aega (TLS § 45);
• tasu töö mitteandmisel (keskmine töötasu) (TLS § 35);
• keskmist töötasu koolitusel osalemisel jne.

Töö tegemise koht
Eeldatakse, et töö tegemise koht lepitakse kokku kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega 
(linn, vald). Kokkulepe kohaliku omavalitsuse üksusest laiemas töö tegemise kohas peab 
olema põhjendatud. Töö tegemise kohaks võib olla märgitud nii kindel aadress kui ka mitu 
erinevat riiki. Töölepingus märgitud töötamise koht peab vastama tegelikkusele. Kokkuleppe 
puudumisel kohaldatakse seadust, st töö tegemise kohaks on töösuhtega kõige rohkem 
seotud tööandja tegevuskoht.

Muud andmed töölepingus / lisakokkulepped
Varalise vastutuse kokkulepe
Varalise vastutuse kokkuleppega võtab töötaja sõltumata süüst vastutuse temale tööülesan-
nete täitmiseks antud vara säilimise eest. Varalise vastutuse kokkulepe kehtib üksnes juhul, kui:
• see on sõlmitud kirjalikult;
• see on ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult ning töötajale äratuntavalt piiritletud;
• töötajale usaldatud varale on ligipääs ainult töötajal või kindlaksmääratud töötajate ringil;
• on kokku lepitud vastutuse rahalises ülempiiris;
• tööandja maksab töötajale vastutuse ülempiiri arvestades mõistlikku hüvitist.
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Konkurentsipiirangu kokkulepe
Pooled võivad kokku leppida konkurentsipiirangus. Konkurentsipiirangu kokkuleppe alusel ei 
tohi töötaja töötada tööandja konkurentide juures ega tegutseda tööandjaga samal majan-
dus- või kutsetegevuse alal.

Kokkulepe peab olema (muidu on tühine):
• kirjalik;
• erilise majandusliku huvi kaitsmiseks;
• ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult ja äratuntavalt piiritletud.

Kokkulepe, mis kehtib ka pärast töösuhet peab olema (muidu on tühine):
• kirjalik; 
• ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult ja äratuntavalt piiritletud;
• selline, mille kohaselt makstakse töötajale igakuist mõistlikku hüvitist;
• sõlmitud kuni aastaks.

Tööandja saab konkurentsipiirangu kokkuleppe üles öelda igal ajal korraliselt 30-kalendri-
päevase etteteatamisega. Töötaja saab kokkuleppe üles öelda 15-kalendripäevase ettetea-
tamisega juhul, kui kokkuleppe pidamine pole mõistlik, või 30 kalendripäeva jooksul juhul, kui 
töötaja on pidanud töösuhte tööandjapoolse rikkumise tõttu üles ütlema. 

Koolituskulude hüvitamise kokkulepe
Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida, et tööandja teeb töötaja koolitamiseks lisakulutusi 
võrreldes töötaja koolitamiseks tehtud mõistlike kuludega ning töötaja töötab nende kulude 
hüvitamiseks tööandja juures kokkulepitud aja (siduvusaeg) jooksul. Koolituskulude kokku-
lepe kehtib üksnes juhul, kui:
• kokkulepe on sõlmitud kirjalikult;
• kokkuleppes on näidatud koolituse sisu ja kulud;
• siduvusaeg ei ületa kolme aastat;
• siduvusaeg ei ole koolituskulusid arvestades ebamõistlikult pikk.

Kui töötaja ütleb töölepingu üles enne siduvusaja lõppemist, peab ta koolituskulude hüvita-
mise kokkuleppest tulenevad kulud hüvitama proportsionaalselt siduvusaja lõpuni jäänud 
ajaga. Samamoodi peab töötaja hüvitama kulud juhul, kui tööandja on sunnitud töösuhte 
üles ütlema töötaja kohustuste rikkumise tõttu. Töötaja on vabastatud kulude hüvitamisest, 
kui ta ütleb töölepingu erakorraliselt üles tööandja kohustuste olulise rikkumise tõttu.
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Koolituskulude hüvitamise kokkulepe, mis on sõlmitud alaealisega või tööandja seaduses 
ettenähtud koolituskohustuse täitmisega seonduvate kulude hüvitamiseks, on tühine.

Töölähetus
Kui tööandja lähetab töötaja väljapoole töötamise kohta, on tegemist töölähetusega. Üle 
30-kalendripäevase lähetuse puhul on vajalik töötaja luba. Ka alla 30-kalendripäevase lä-
hetuse puhul peab igal juhul nõusoleku andma rase, alla 3-aastase lapse vanem, puudega 
lapse vanem ja alaealine ning tema esindaja.
Tööandjal on lähetusse saatmise korral kohustus hüvitada mõistlikud kulud ning välislähe-
tuse korral maksta päevaraha.

Välislähetusega on tegemist siis, kui välisriigis asuv lähetuskoht asub vähemalt 50 km kau-
gusel asula piirist, kus paikneb töö tegemise koht. Välislähetuse päevaraha alammäär on 
22,37 eurot päevas. Maksuvaba alammäär on 50 eurot esimese 15 kalendripäeva jooksul 
kuus ja edaspidi 32 eurot.

Päevaraha, sh siis, kui päevaraha makstakse alammääras, võib kuni 70% vähendada, kui 
lähetuskohas viibimise ajal tagatakse lähetatule tasuta toitlustamine. Näiteks:
• Ühe päeva eest 30%, päevaraha vähendatakse seoses vastuvõtja poolt garanteeritud 

õhtusöögiga;
• Ühe päeva eest 70%, päevaraha vähendatakse seoses tööandja poolt makstud hommi-

kusöögiga hotellis ning vastuvõtja poolt garanteeritud lõuna ning õhtusöögiga;
• Ühe päeva eest 50%, päevaraha vähendatakse seoses tööandja poolt makstud hommi-

kusöögiga hotellis ning vastuvõtja poolt garanteeritud lõunaga.

Välislähetusse väljasõidu päeva eest makstakse päevaraha, kui välisriiki suunduv sõiduk 
väljub hiljemalt kell 21.00. Välislähetusest saabumise päeva eest makstakse päevaraha, kui 
sõiduk saabub pärast kella 3.00.

Töölepingu seadus lähetusse sõitmise aja kompenseerimist ei reguleeri. Kuna lähetusse 
sõitmisel pole tegemist tööajaga, ei saa eeldada sel ajal ka töötasu maksmist.

Töö- ja puhkeaeg
Täistööajaga töötamise korral on tööaeg 40 tundi nädalas ehk 8 tundi päevas. Tööandja 
ja töötaja võivad kokku leppida osalises tööajas. Pooled võivad kokku leppida tööaja sum-
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meerimises. See tähendab, et töötunnid võivad mingis ajaühikus ehk arvestusperioodis jao-
tuda erinevalt (töötamine tööajakava alusel). Summeerimise perioodiks võib üldjuhul olla 
kuni neli kuud. Arvestusperioodi lõpus selguvad üle- ja alatunnid. Tööandja peab töötajat 
kirjalikult teavitama arvestusperioodist (summeeritavad kuud), tööajakava perioodist (st kas 
tööajakava koostatakse arvestusperioodi või sellest lühema ajaperioodi kohta) ja töötajale 
tööajakavast etteteatamise ajast. Tööandja peab töötajale kirjalikult teatavaks tegema, mil-
lal ja kuidas töötaja tööajakavaga tutvuda saab.

Ületunnitöö
Ületunnitöö on töötamine üle kokkulepitud tööaja. Ületunnitöö tegemises peavad pooled iga 
kord kokku leppima. Tööandja saab töötajalt ületunnitöö tegemist nõuda erandjuhtudel, kui 
ületunnitöö tegemine on vajalik ettenägematutel asjaoludel. Näiteks kahju ärahoidmiseks 
või kui vahetustega tööl ei ilmu töötaja tööle õigel ajal ja töö tegemine ei tohi katkeda. Sum-
meeritud tööaja arvestuse korral selgub ületunnitöö arvestusperioodi lõpus.
Ületunnitöö hüvitatakse vaba aja andmisega, mis tuleb töötajale anda võimalikult ruttu pärast 
ületunnitöö tegemist. Vaba aega antakse ületunnitööga võrdses ulatuses töötaja tööajast. Nii 
tehtud ületunnitöö kui vaba aeg on tasustatud kokkulepitud ühekordse töötasuga. Töötaja ja 
tööandja võivad kokku leppida, et ületunnitöö hüvitatakse rahas 1,5-kordse töötasuga.
Tööandja ei saa ületunnitöö tegemist nõuda rasedalt ning töötajalt, kellel on õigus saada 
rasedus- ja sünnituspuhkust. Samuti ei tohi ületunnitööd teha alaealine.

Igapäevane puhkeaeg
Töötaja peab puhkama vähemalt 11 tundi järjest 24-tunnise ajavahemiku jooksul. Töövahe-
tuse pikkus kokku koos ületunnitööga ei tohi seega ületada 13 tundi.

Erandid seoses igapäevase puhkeajaga
• Igapäevase puhkeaja piirangut ei kohaldata tervishoiu- ja hoolekandetöötajatele, tingi-

musel, et ei kahjusta töötaja tervist ja ohutust.
• Igapäevase puhkeaja piirangust saab teha erandeid kollektiivlepinguga, näiteks tegevus-

te puhul, kus töötaja töö- ja elukoht asuvad üksteisest kaugel või mis nõuavad teenuse/
tootmise pidevat jätkumist, samuti gaasi, vee ja elektrienergia tootmisel, turva- ja järeleval-
vetöötajate, sadama- ja lennuväljatöötajate ning reisijateveoga seotud töötajate puhul jne.

• Kui töötaja töötab 24-tunnise ajavahemiku jooksul rohkem kui 13 tundi, tuleb talle vahe-
tult pärast töötamist anda täiendavat puhkeaega võrdeliselt 13 töötundi ületanud tundi-
de arvuga. Näiteks, kui töötaja töövahetuse pikkus oli 16 tundi, peab ta sellele järgnevalt 
saama puhkeaega vähemalt 14 tundi (11 tundi igapäevane puhkeaeg + 13 tundi ületavad 
tunnid ehk 3 tundi).
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Iganädalane puhkeaeg
Töötaja peab seitsmepäevase ajavahemiku jooksul puhkama vähemalt 48 tundi järjest. 
Summeeritud tööaja arvestuse korral peab töötaja seitsmepäevase ajavahemiku jooksul 
saama puhata vähemalt 36 tundi järjest.

Tööpäevasisene vaheaeg
Tööandjal on kohustus anda töötajale 30-minutiline vaheaeg vähemalt 6-tunnise töötami-
se järel. Tööpäevasisest vaheaega ei loeta tööaja sisse. Tööpäevasisene vaheaeg loetakse 
tööajaks, kui töö iseloomu tõttu ei ole võimalik vaheaega anda. Sellisel juhul peab töötajal 
olema võimalus puhata ja einestada tööajal.

Seega juhul, kui töö iseloom lubab töötajatel kasutada n-ö lõunapausi oma äranägemise 
järgi, siis seda tööaja hulka arvestama ei pea. Kui aga töötaja peab einestama töökohalt 
lahkumata (ei saa töölt nt kohvikusse või mujale liikuda), siis tuleb vaheaeg tööaja sisse 
arvestada.

Tööaja piirang
Töötaja ei tohi töötada nädalas keskmiselt rohkem kui 48 tundi arvestusperioodiga kuni 4 
kuud või 12 kuud kollektiivlepinguga tervishoiu-, hoolekande-, põllumajandus- ja turismitöö-
tajate puhul. Täiendava ületunnitöö tegemisel ei tohi töötaja nädalas keskmiselt töötada 
rohkem kui 52 tundi 4-kuulise arvestusperioodi jooksul. Täiendava ületunnitöö tegemises 
peavad pooled kokku leppima, eeldusel, et täiendav ületunnitöö ei ole töötaja tervisele kah-
julik. Et saada teada, kui palju võib maksimaalselt arvestusperioodis tööd (sh ületunnitööd) 
teha, tuleb arvestusperioodi kalendripäevad jagada seitsmega ja korrutada 48-ga.

Tööaja arvestus tööst keeldumise korral
Töölepingu seaduse § 19 p 1 kohaselt on töötajal õigus keelduda töö tegemisest, kui ta vii-
bib puhkusel, on haiguslehel vms. Sellest põhimõttest lähtudes väheneb töötaja tööajanorm 
selle aja võrra, mil ta eemal viibis. Kui tööajakava on tööst keeldumise hetkeks tehtud, vähe-
neb kalendaarne tööajanorm tööajakavas ettenähtud tundide võrra. Kui tööajakava selleks 
hetkeks tehtud ei ole, peab tööandja lähtuma tööajakava tehes kalendaarsest tööajast ehk 
kalendaarne tööajanorm väheneb eemal viibitud kalendaarsete tööpäevade võrra.

Tööpäeva lühendamine enne riigipühi
Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevat 
tööpäeva peab tööandja lühendama kolme tunni võrra. Lühendamata jätmiseks tuleb töö-
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tajaga saavutada kokkulepe, töötaja nõusolekuta kokkulepet ei sünni. Kui töötaja annab 
selleks nõusoleku, loetakse pühade-eelsel tööpäeval lühendamata jäetud kolm tundi üle-
tundideks. Summeeritud tööajaga töötavatel töötajatel selguvad ületunnid arvestusperioodi 
lõpuks.

Puhkused
Põhipuhkus ja puhkuste ajakava
Põhipuhkuse kestus
Töötajal on õigus saada igas kalendriaastas põhipuhkust vähemalt 28 kalendripäeva. Puh-
kuse kestus ei sõltu sellest, kas töötaja töötab osalise või täistööajaga. Alaealistele ja osalise 
või puuduva töövõimega töötajatele on seadusega ette nähtud 35 kalendripäeva pikkune 
puhkus, millest seitse kalendripäeva hüvitab tööandjale Sotsiaalkindlustusamet. Osalise või 
puuduva töövõime hindamise aastal on töötajal õigus 35-kalendripäevasele põhipuhkusele 
terve aasta eest. Näiteks, kui töötajal hinnatakse osaline töövõime juulis, siis selle aasta eest 
on tal õigus saada põhipuhkust 35 kalendripäevas ulatuses. Haridustöötajate põhipuhkuse 
kestus on 42−56 kalendripäeva sõltuvalt ametikohast. Lisaks võib puhkuse pikkus olla pi-
kem sõltuvalt kohaldatavast kollektiivlepingust või pooltevahelisest kokkuleppest.

Puhkuste ajakava
Tööandja saab töötajate puhkuse kasutami-
se aega määrata igal aastal esimese kvartali 
jooksul, kui koostab puhkuste ajakava. Ajaka-
va koostamine võimaldab tööandjal tööd pa-
remini kavandada, selgitada välja asendamise 
vajadus ning vältida olukorda, kus kõik tööta-
jad näiteks suvekuudel üheaegselt puhkusele 
jäävad. Puhkuste ajakava koostamisel ei ole 
tööandja kohustatud rahuldama kõigi tööta-
jate soove ega võimaldama puhkust just sel 
ajal, kui töötaja tahab, vaid ta arvestab eelkõi-
ge seadusega ettenähtud soodustatud isikute 
soovidega ning kui seejärel veel võimalik, siis 
ülejäänud töötajate soovidega, aga vaid juhul, 
kui see on kooskõlas ettevõtte huvidega.
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Tööandjal on puhkuste ajakava koostamisel oluline arvestada puhkusesoove, mis tulenevad 
TLS § 69 lg-s 7 nimetatud isikutelt ja sätestatud olukordades. Õigus nõuda põhipuhkust 
sobival ajal on: 
• naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehool-

duspuhkust; 
• mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal; 
• vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last; 
• vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, lapse koolivaheajal;
• koolikohustuslikul alaealisel koolivaheajal.

Seadus eeldab, et puhkuste ajakavasse märgitakse töötajale jooksva kalendriaasta eest et-
tenähtud põhipuhkus ja eelnevate aastate eest kasutamata jäänud põhipuhkuse päevad. 
Samas ei ole keelatud lisada puhkuste ajakavasse ka muude, juba aasta algul planeeritavate 
puhkuste kasutamise ajad. Puhkuste ajakavasse võib märkida näiteks õppepuhkuste või 
lapsepuhkuse päevade kasutamise. Kui puhkuse ajakavasse on märgitud muud seaduses 
ettenähtud puhkused, siis antakse need vastavalt ajakavale. Kinnitatud ja töötajatele teata-
vaks tehtud ajakava saab muuta ainult poolte kokkuleppel.

Tööandja peab puhkuste ajakava planeerimisel silmas pidama, et töötajal on õigus kasu-
tada puhkust ühes osas. See tähendab seda, et tööandja saab küll valida aja, millal töötaja 
puhkab, kuid puhkuse osadeks jagamine eeldab poolte kokkulepet. Seadus näeb ette, et 
puhkuse osadeks jagamisel peab vähemalt üks puhkuseosa olema 14 kalendripäeva pikk. 
Tööinspektsioon on seisukohal, et 14 kalendripäeva nõue on täidetud ka siis, kui 14-päeva-
sesse perioodi jäävad pühad ehk et kasutatud põhipuhkuse päevade arv võib olla väiksem 
kui 14 päeva (riigipühasid põhipuhkuse hulka ei arvestata), kuid reaalne töövaba aeg töötajal 
on vähemalt 14 järjestikust kalendripäeva. Selline olukord võib ette tulla näiteks jõulude ja 
uue aasta ajal, kui puhkuseperioodi võib jääda lausa neli riigipüha.

Kui tööandja 31. märtsiks puhkuste ajakava koostanud ega teatavaks teinud ei ole, siis võib 
iga töötaja jääda puhkusel enda poolt soovitud ajal, teatades sellest 14 kalendripäeva ette. 
Tööandja jaoks võib see tähendada seda, et kõik töötajad lähevadki näiteks juulikuus puh-
kama, kusjuures tööandjal pole sellises olukorras midagi teha, kuna on jätnud ise võimaluse 
puhkusi korraldada kasutamata. 

Enne puhkuste ajakava koostamist on töötajal võimalik esimese kvartali jooksul puhkusele 
jääda vaid poolte kokkuleppel. Töötajal ei ole võimalik nõuda puhkust 14-kalendripäevase 
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etteteatamistähtajaga. See on lubatud vaid nendele isikutele, kellel on seadusest tulenev 
õigus nõuda puhkust neile sobival ajal.

Puhkus esimesel kalendriaastal
Tööle asumise kalendriaastal on töötajal õigus saada puhkust pärast kuuekuulist töötamist. 
Poolte kokkuleppel võib töötajale anda puhkust ka varem, kuid sellisel juhul võrdeliselt töö-
tatud ajaga, vastasel juhul kasutab töötaja puhkust rohkem ja jääb tööandjale n-ö võlgu.
Kui uus töötaja asub tööle ajal, kui puhkuste ajakava on juba koostatud ja kinnitatud, siis 
talle antakse puhkust tema nõudmisel. Töötaja saab teha tööandjale avalduse põhipuhkuse 
kasutamiseks kuus kuud pärast tööle asumist, 14-kalendripäevase etteteatamisega.

Puhkuse katkestamine ja rahas hüvitamine
TLS § 70 lg 3 keelab tööandjal töötaja puhkust rahaga asendada. Ka puhkuse edasilükka-
mine saab toimuda ainult töötaja isikust tulenevatel olulistel põhjustel (nt töövõimetusleht) 
või tööandja hädavajadusel (kusjuures hädavajadus pole asendamise vajadus, vaid eeldab 
erakorralist ja ettenägematut olukorda). Kasutamata jäänud puhkuse osa antakse töötajale 
vahetult pärast seda, kui puhkuse kasutamist takistavad asjaolud on ära langenud, või pool-
te kokkuleppel muul ajal. 

Puhkuse aegumine
Kui töötajal jääb osa põhipuhkuse päevi kasutamata, viiakse need üle järgmisesse kalend-
riaastasse ja kasutatakse koos järgmise aasta puhkusega. Teisisõnu on töötajal õigus ka-
sutada jooksva kalendriaasta põhipuhkust alates sellest kalendriaastast, mille eest puhkust 
arvestatakse, kuni järgmise kalendriaasta lõpuni. Siinkohal on oluline välja tuua, et kui puh-
kus on olude sunnil katkestatud või edasi lükatud, siis seetõttu kasutamata jäänud puhkuse- 
osale aegumist ei kohaldata. 

Näide. Töötaja pidi novembris 2017 ära kasutama oma 2016. aasta 7-päevase puhkuseosa. 
Enne puhkusele jäämist töötaja haigestus. Töötaja andis tööandjale teada, et jäi haiguslehele, 
palus puhkuse katkestada ning andis teada, et soovib puhkuseosa ära kasutada vahetult pärast 
haiguslehe lõppemist. Haigusleht lõppes alles 2018. aasta veebruaris. Tööandja arvas, et kuna 
puhkus aegub kahe aastaga, siis on 2016. aasta puhkus 2018. aastaks aegunud. Kui üldjuhul see 
nii ongi, siis olukorras, kus puhkus on tulnud katkestada töötaja või tööandja hädavajadusest, 
ei saa hädavajadus töötajat kahjustada, kuna puhkust ei ole katkestatud omal soovil või poolte 
kokkuleppel, vaid ettenägematute asjaolude tõttu. Seega töötaja sai kasutamata jäänud 
puhkuseosa ära kasutada pärast haiguslehe lõppemist, 2018. aasta veebruaris.
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Muud puhkused
Õppepuhkus
TLS § 67 lg 1 kohaselt on töötajal õigus saada õppepuhkust täiskasvanute koolituse sea-
duses (TäKS) ettenähtud tingimustel ja korras. TäKS sätestab, et töötajal on õigus saada 
kuni 30 kalendripäeva õppepuhkust kalendriaasta jooksul, kui tegemist on tasemeõppe või 
täienduskoolitusasutuse pidaja poolt läbiviidavas täienduskoolituses osalemisega. Rõhk on 
kalendriaastal (01.01−31.12), mitte õppeaastal. 

Täiskasvanute tasemeõpet võimaldavad üldhariduskoolid, kutseõppeasutused, rakendus-
kõrgkoolid ning ülikoolid. Pärast tasemeõppe läbimist saab õppur taseme (nt keskeri, raken-
duslik kõrgharidus, magister jne). Täienduskoolitus on aga väljaspool tasemeõpet õppekava 
alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus (nt keelekursused, arvuti kasu-
tamise kursused jne). 

Seega, töötajal on võimalik õppepuhkust võtta 30 kalendripäeva ulatuses, kuid tööandjal on 
tasu maksmise kohustus ainult 20 kalendripäeva eest ning seda juhul, kui õppija osaleb ta-
semeõppes või tööalase enesetäiendamise eesmärgiga täienduskoolitusel. See tähendab, 
et tööandjal on kohustus õppepuhkus hüvitada igal juhul, kui tegemist on tasemeõppega, 
ning seda ka siis, kui tasemeõpe ei ole seotud ettevõtte tegevusega, nt töötaja töötab ette-
kandjana, aga õpib kutsekoolis õmblejaks. Kuid täiendõppes osalemise puhul on tööandjal 
kaalutlusõigus – kas maksta või mitte. Kõik oleneb sellest, kas täiendkoolitusel osalemine 
on tööandja huvides või mitte. Seda, kas tegemist on tööalase enesetäiendamisega, hindab 
tööandja töö- või ametikoha vajadustest lähtuvalt.

Lisaks on töötajal õigus saada tasemeõppe lõpetamiseks (nt magistriõppe lõpp) täien-
davalt õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille eest tööandja maksab puhkusetasu töötasu 
alammäära alusel. Kuna õppe lõpetamine on ühekordne tegevus, on seadusesse toodud 
tööandja õigus keelduda lõpetamiseks õppepuhkuse andmisest, kui ta on töötajale juba 
sama õppekava lõpetamiseks seda puhkust võimaldanud. 

Kalendriaasta jooksul kasutamata jäänud õppepuhkust järgmisse kalendriaastasse üle ei 
kanta ja töösuhte lõppemisel ei hüvitata.
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Õppepuhkusele jäämine 
Õppepuhkusele jäämisest tuleb tööandjale ette teatada vähemalt 14 kalendripäeva. Teavita-
mine peab toimuma kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri, kiri jne). Avalduses 
tuleks märkida, mis liiki õppepuhkust soovitakse kasutada (kas tasemeõppe lõpetamiseks, 
tasemeõppes, tasemeõppe sisseastumiskatsetel või täienduskoolitusel   osalemiseks). Õp-
pepuhkust võib võtta ühes või mitmes osas. Seadus ei keela puhkust võtta ka ühe päeva 
kaupa (v.a juhul, kui õppepuhkust võetakse ainult vabadel päevadel). Ühtlasi on õppepuhku-
sele jäämiseks vaja tööandjale esitada õppeasutuse teatis. Õppepuhkusetasu tuleb tööand-
jal välja maksta eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kuid võib ka kokku leppida, et 
puhkusetasu makstakse välja palgapäeval. 

Millisel juhul saab õppepuhkuse andmisest keelduda? 
Esimene keeldumise alus on see, kui töötaja ei teata puhkusesoovist korrektselt vähemalt 
14 kalendripäeva ette või ei too tööandjale õppeasutuse teatist. Lisaks on tööandjal õigus 
keelduda õppepuhkuse andmisest, kui töötaja on akadeemilisel puhkusel. Sellekohase 
märke võib tööandja paluda õppeasutuse tõendile lisada. Ent siinkohal on üks „aga” – kui 
õppeasutus võimaldab akadeemilise puhkuse ajal õppetööst osa võtta ning töötaja seda 
võimalust kasutab, ei ole tööandjal alust keelduda õppepuhkuse andmisest.

Tööandjal on õigus keelduda õppepuhkuse andmisest, kui õppepuhkuse päev või järjesti-
kused õppepuhkuse päevad langevad üksnes töötaja puhkepäevadele. Seega, kui töötaja 
töötab näiteks esmaspäevast reedeni, siis on tööandjal õigus keelduda õppepuhkuse and-
misest üksnes nädalavahetusel.

Lisaks on tööandjal õigus õppepuhkus katkestada või selle andmine edasi lükata TLS § 
69 lg-s 5 ettenähtud tingimustel (hädavajadus). Hädavajadusena defineeritakse eelkõige 
vääramatu jõu tagajärjel tööandja varale või muule hüvele tekkida võivat kahju või kahju 
tekkimise ohtu. Seega igasugune olukord (nt asendamise vajadus) ei ole kvalifitseeritav hä-
daolukorrana.

Siinkohal tasub tööandjal tähele panna, et TäKS ei seo õppepuhkuse saamist konkreetsete 
tegevuste või õppesessioonidega, vaid koolitusel osalemisega üldisemalt. Koolitusel osa-
lemine tähendab õppekava täitmisele suunatud tegevust, mis võib toimuda loengutes või 
praktikal osalemise, aga ka iseseisva töö vormis.
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Perepuhkused
• Lapsepuhkus. Emal või isal on õigus saada igal kalendriaastal kolm või kuus tööpäeva 

lapsepuhkust. Kolm päeva puhkust on õigus saada siis, kui peres on üks või kaks alla 
14-aastast last. Kuus päeva puhkust on õigus saada siis, kui peres kasvab vähemalt 
kolm alla 14-aastast või vähemalt üks alla kolmeaastane laps. Lapsepuhkuse tasu arvu-
tatakse töötasu alammäära alusel ning hüvitatakse tööandjale riigieelarvest.

• Puudega lapse lapsepuhkus. Puudega lapse emal või isal on õigus saada üks tööpäev 
kuus lapsepuhkust kuni lapse 18-aastaseks saamiseni. Kui puudega lapsi on mitu, on 
vanemal võimalik lisapuhkepäeva võtta vastavalt puudega laste arvule. Seadusandja es-
mane eesmärk on olnud motiveerida vanemaid võtma puudega lapse lapsepuhkust kord 
kuus, et võimaldada neil regulaarselt tegeleda puudega lapse vajadustega. Seega ei näe 
seadus otseselt ette võimalust lapsepuhkuse päevade liitmiseks. Samas ei keela seadus 
töölepingu pooltel teistsuguse kokkuleppe sõlmimist. Puhkusetasu makstakse keskmise 
töötasu alusel ning hüvitatakse tööandjale riigieelarvest.

• Tasustamata lapsepuhkus. Emal ja isal on õigus saada igal kalendriaastal kümme töö-
päeva tasustamata lapsepuhkust, kui peres on kuni 14-aastane laps või kuni 18-aastane 
puudega laps. NB! Kalendriaasta jooksul kasutamata jäänud lapsepuhkust järgmisse ka-
lendriaastasse üle ei kanta.

• Isapuhkus. Isal on õigus saada isapuhkust kümme tööpäeva kahe kuu jooksul enne lap-
se sündi või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Isapuhkuse eest makstakse puhkuseta-
su keskmise töötasu alusel. Puhkusetasu hüvitatakse tööandjale riigieelarvest.

• Lapsendaja puhkus. Alla kümneaastase lapse lapsendajal on õigus saada puhkust 70 
kalendripäeva lapsendamise kohtuotsuse jõustumise päevast arvates. Lapsendaja puh-
kuse eest makstakse hüvitist ravikindlustuse seaduse alusel.

• Puhkus täisealise sügava puudega isiku hooldamiseks. Täisealisel töötajal on õigus 
saada kalendriaastas kuni viis tööpäeva puhkust täisealise sügava puudega isiku hool-
damiseks, kui ta on täisealise sügava puudega isiku otsejoones üleneja või alaneja su-
gulane, vend, õde, poolvend, poolõde, abikaasa või registreeritud elukaaslane, eestkostja 
või määratud hooldaja sotiaalhoolekande seaduse § 26 alusel. Puhkusetasu makstakse 
töötasu alammäära alusel ja hüvitatakse tööandjale riigieelarvest.

• Rasedus- ja sünnituspuhkus. Rasedus- ja sünnituspuhkuse pikkuseks on 140 kalend-
ripäeva ning seda võib võtta alates 70. kalendripäevast enne eeldatavat sünnituse täht-
päeva. Rasedus- ja sünnituspuhkuse aja eest maksab emale sünnitushüvitist Eesti Hai-
gekassa.
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• Lapsehoolduspuhkus. Emal või isal on õigus saada lapsehoolduspuhkust kuni lapse 
kolmeaastaseks saamiseni. Lapsehoolduspuhkusel viibimise ajal töösuhe n-ö peatub ja 
sellekohase märke peab tööandja tegema ka töötamise registrisse. Lapsehoolduspuhku-
se ajal on vanema õigus saada vanemahüvitist, mille kestus ja tingimused on sätestatud 
perehüvitiste seaduses. Vanemahüvitist maksab lapsevanemale Sotsiaalkindlustusamet.

Nagu ka põhi- ja õppepuhkuse puhul, peab töötaja perepuhkuse kasutamiseks esitama 
tööandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (kiri, e-kiri) avalduse, mis on tehtud 
vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkusele jäämist. Perepuhkuste aeg (v.a lapsehooldus-
puhkus) arvestatakse põhipuhkuse aluseks oleva aja hulka, s.t perepuhkustel viibimine (v.a 
lapsehoolduspuhkus) ei vähenda töötaja põhipuhkuse kestust.

Kui töötajal on mitu tööandjat ning ta kasutab lapse- või isapuhkust mitme tööandja juures, 
siis hüvitab riik puhkusetasu kõikidele tööandjatele. Riigieelarvest hüvitatavate puhkuste 
puhul esitab tööandja taotluse Sotsiaalkindlustusametile isiku kohta hiljemalt kolme kuu 
jooksul arvates isiku puhkuse kasutamise kuust.

Puhkusetasu maksmise aeg
Puhkusetasu põhipuhkuse, õppepuhkuse ning lapse- ja isapuhkuse eest maksab tööandja 
hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Pooled võivad kokku leppida puhkuse-
tasu hilisemas maksmises, kuid mitte hiljem kui puhkuse lõppemisele järgneval palgapäeval. 

Puhkusetasu arvutamine
Kalendripäevapõhised puhkused: põhipuhkus, õppepuhkus
Nende puhkuste tasu arvutatakse puhkusetasu arvutamise kuule eelneva kuue kuu jooksul 
töötaja teenitud töötasu alusel. Selleks liidetakse kuue kuu töötasu ning kuue kuu kalend-
ripäevade arv. Kalendripäevade hulka ei arvata neid päevi, mil töötaja mõjuval põhjusel ei 
töötanud, näiteks oli haige, puhkusel, esindas töötajaid kollektiivlepingus ette nähtud juhtu-
del või viibis ajateenistuses. Põhipuhkuse puhul ei arvata kalendripäevade hulka rahvus- ega 
riigipühi.

Töötasu summa jagatakse kalendripäevade arvuga ja saadakse keskmine kalendripäeva-
tasu, mis korrutatakse puhkuse kestuse kalendripäevade arvuga. Tulemuseks on puhku-
setasu.
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NB! Põhipuhkuse korral ei arvutata töötajale keskmist töötasu, vaid makstakse muutumatu 
suurusena töötasu, kui töötajale maksti puhkusetasu arvutamise kuule eelneva kuue kuu jooksul 
muutumatu suurusega töötasu või töösuhe on kestnud alla kuue kuu ning selle aja jooksul on 
töötaja saanud üksnes muutumatu suurusega töötasu.

Tööpäevapõhised puhkused: puudega lapse lapsepuhkus, isapuhkus
Arvutatakse sarnaselt nagu kalendripäevapõhiste puhkuste korral, kuid liidetud töötasud ja-
gatakse kalendaarsete tööpäevade (E-R, v.a riigipühad) arvuga. Vastuseks on ühe tööpäeva 
keskmine tasu.

Puhkusehüvitis
Kui töötajal jääb töösuhte kestel põhipuhkus kasutamata, tuleb tööandjal see töösuhte 
lõppemisel rahas hüvitada. Siinkohal pole vahet, kas töötaja töötas kaks nädalat või kaks 
aastat. NB! Kui põhipuhkus jääb kasutamata osalise või puuduva töövõimega töötajal ning 
tööandja peab põhipuhkuse hüvitama töösuhte lõppemisel rahas, siis tuleb teada, et Sot-
siaalkindlustusamet seitset kalendripäeva ei hüvita, kuna tegemist on puhkusehüvitisega, 
mitte puhatud aja eest makstud puhkusetasuga.
Kui töötaja on puhkust kasutanud rohkem, kui ta on välja teeninud, on tööandjal õigus töö-
lepingu lõppemisel tasu väljatöötamata puhkuse eest kinni pidada. 

Töölepingu lõppemine ja ülesütlemine
Töölepingu lõppemine
Tööleping võib lõppeda järgmistel alustel: 
• Töölepingu lõppemine poolte kokkuleppel 

Poolte kokkuleppel lõppeb tööleping siis, kui üks pool teeb teisele ettepaneku töösuhe 
lõpetada ja teine pool annab selleks nõusoleku. Ettepanek võib olla tehtud suuliselt, kuid 
hilisemate vaidluste vältimiseks on soovitatav teha seda siiski kirjalikult või kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis.

• Töölepingu lõppemine tähtaja möödumisel 
Tähtajaline tööleping lõppeb tähtaja möödumisel. Tähtaja saabumisest töötajat teavitama 
ei pea ning vajalik pole ka töösuhte lõpu vormistamine, kuid arusaamatuste vältimiseks 
oleks mõistlik töötajat tähtaja saabumisest ja seetõttu töösuhte lõppemisest teavitada. 
Kui töötaja jätkab töötamist pärast tähtaja möödumist, loetakse leping tähtajatuks. Töö-
andja võib pärast tähtaja möödumist siiski lugeda lepingu tähtaja möödumise tõttu lõp-
penuks, kui ta avaldab selleks soovi viie päeva jooksul arvates päevast, kui sai teada või 
pidi teada saama, et töötaja jätkab töötamist. 
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• töötaja surma tõttu; 
• füüsilisest isikust tööandja surma tõttu. 

Töölepingu ülesütlemine
Töölepingu saab ühepoolselt üles öelda ülesütlemisavalduse tegemisega teisele poolele. 
Kuna tegemist on tahteavaldusega, siis ei eelda see teise poole nõusolekut. Oluline on, et 
teine pool saab tahteavalduse kätte. Ülesütlemisavaldus peab olema kirjalikku taasesita-
mist võimaldavas vormis (paberkandjal, e-kiri, faks, SMS jms). Ülesütlemisavaldust ei ole 
keelatud teha näiteks puhkuse või haiguslehe ajal.

Vorminõuet rikkudes tehtud (suuline) või tingimuslik ülesütlemisavaldus on tühine. Samuti 
ei saa töölepingut üles öelda tagasiulatuvalt.

Töölepingu ülesütlemine korraliselt 
Tööleping lõppeb ülesütlemisega kas korraliselt või erakorraliselt. Korraliselt võib töölepingu 
üles öelda üksnes töötaja, teatades sellest ette vähemalt 30 kalendripäeva. Katseajal peab 
töötaja korralisest ülesütlemisest ette teatama 15 kalendripäeva. Töötaja ei ole kohustatud 
korralist ülesütlemist põhjendama. 

Kui töötaja teatab töölepingu lõppemisest ette vähem kui seadusega ette nähtud, on töö-
andjal õigus nõuda seetõttu tekkinud kahju hüvitamist. Tööandja võib nõuda töötajalt hü-
vitist, kui tööandja tõendab, et töötaja süüline enne etteteatamistähtaja möödumist töölt 
lahkumine põhjustas talle kahju. Otsene kahju võib sellistes olukordades olla näiteks tee-
nuse sisseostmise vajadus kuni uue töötaja leidmiseni, otseseks kahjuks saaks lugeda ka 
lahkunud töötajat asendavate töötajatele ületunnitöö eest makstava tasu jne.

Töölepingu ülesütlemine erakorraliselt 
Töölepingu (tähtajalise ja tähtajatu) võib erakorraliselt üles öelda nii töötaja kui ka tööandja. 
Töötajal on õigus tööleping üles öelda, kui tööandja rikub oluliselt oma kohustusi või kui 
töötaja ei saa tööd jätkata isikust tuleneval põhjusel (näiteks haige perekonnaliikme hoolda-
mise või töövõime vähenemise tõttu). Tööandjal on õigus tööleping erakorraliselt üles öelda, 
kui tegu on koondamise olukorraga või kui töötaja ei saa tööülesandeid täita halvenenud 
terviseseisundi või vähenenud töövõime tõttu või kui ta on pannud toime süülise teo. Era-
korralist ülesütlemist tuleb avalduses põhjendada.
Töötaja ja tööandja ütleb töölepingu üles mõistliku aja jooksul pärast seda, kui sai teada 
ülesütlemise põhjusest.
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Tööandjapoolse ülesütlemise etteteatamistähtajad 
Tööandja teatab töölepingu ülesütlemisest ette mõistliku aja jooksul, kui selle põhjuseks on 
töötaja vähenenud töövõime või töötajapoolne rikkumine. Koondamise korral sõltub ette-
teatamise tähtaeg tööandja juures töötatud ajast: 
• alla 1 tööaasta – vähemalt 15 kalendripäeva; 
• 1–5 tööaastat – vähemalt 30 kalendripäeva; 
• 5–10 tööaastat – vähemalt 60 kalendripäeva; 
• üle 10 tööaasta – vähemalt 90 kalendripäeva. 

Kui tööandja ei teata töölepingu ülesütlemisest ette seaduses sätestatud tähtajal, on tal 
kohustus hüvitada vähem etteteatatud aeg rahaliselt. Tööandja võib töölepingu ülesütlemi-
sest jätta ette teatamata erandlikel juhtudel üksnes siis, kui mõlema poole huve arvestades 
ei ole töölepingu jätkamine etteteatamistähtaja lõppemiseni mõistlik. 

Lõpparve 
Töölepingu lõppemisel maksab tööandja töötajale väljateenitud töötasu ja seaduses ette- 
nähtud hüvitised, sealhulgas summa kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse eest. Lõpp- 
arve tuleb välja maksta töösuhte viimasel päeval. Kui töösuhe lõppeb riigipühal või nädalavahetu-
sel, võib lõpparve välja maksta puhkepäevale järgneval tööpäeval. Tööandja registreerib töösuhte 
lõpu kümne päeva jooksul töösuhte lõppemisest töötamise registris.
Töötaja tagastab tööandjale talle makstud ettemaksed ning tema kasutusse antud töövahendid.

Kui tekib töövaidlus?
Töösuhtest tekkinud lahkarvamust on esmalt mõistlik püüda lahendada omavahel, tööta-
ja ja tööandja kokkuleppel, lähtudes hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest. Vajaduse korral 
võib vaidluse lahendada töötajate esindaja vahendusel. Kui aga leitakse, et vaidlus ei ole  
omavahel lahendatav, või kui kokkuleppele ei jõuta, võib pöörduda töövaidlusorgani poole.  
Eestis on kaks töövaidlusorganit: töövaidluskomisjon ja kohus.
Avaldus tuleb töövaidlusorganisse esitada konkreetse tähtaja jooksul. Nõuete esitamise  
aegumistähtajad on sätestatud töölepingu seaduses: 
• Töösuhetest tulenevate õiguste tunnustamiseks ja rikutud õiguste kaitseks nõude esi-

tamise tähtaeg töövaidlusorganisse on neli kuud arvates ajast, kui isik sai teada või pidi 
teada saama oma õiguste rikkumisest. 

• Erandina on töölepingu ülesütlemise vaidlustamise nõude esitamise tähtaeg 30 kalend-
ripäeva ülesütlemisavalduse saamisest, mitte töölepingu lõppemisest. Tähtaeg kehtib nii 
töötajale kui ka tööandjale. 
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• Töötasu nõude esitamise tähtaeg on kolm aastat arvates töötasu sissenõutavaks muu-
tumisest. Töötasu muutub sissenõutavaks palgapäeval. 

• Tööandja kahju hüvitamise nõue töötaja vastu aegub 12 kuu jooksul arvates ajast, kui 
tööandja sai teada või pidi teada saama kahju tekkimisest ja selle hüvitamiseks kohusta-
tud isikust, kuid mitte hiljem kui kolm aastat pärast kahju tekkimist. 

Tähtaegade arvestamisel lähtutakse asjaolust, et tähtaeg hakkab kulgema sündmuse päe-
vale järgnevast päevast alates, näiteks töötasu nõude puhul palgapäevale järgnevast päe-
vast. Tähtaeg möödub tähtaja viimasel päeval.

Millega tegeleb Tööinspektsioon?
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 29 kohaselt on töötingimused riigi kontrolli all. See tähendab, 
et riik on kohustatud teostama töötingimuste üle ka riiklikku järelevalvet. Selle eest vastutab 
Tööinspektsioon. Lisaks järelevalvele on Tööinspektsiooni eesmärk aidata tööandjal mõista 
töökeskkonna juhtimise vajalikkust ning suunata teda ohutute ja tervislike töötingimuste 
loomise ja korrektsete töösuhete kujundamise poole. 

Riiklik järelevalve 
Riiklikku järelevalvet teevad tööinspektorid, kes kontrollivad ettevõtetes töötervishoiu ja 
tööohutuse seisukorda. Töösuhteid kontrollivad tööinspektorid-juristid. Järelevalve jaoks 
lepib tööinspektor külastusaja enne ettevõtte juhiga kokku, ühtlasi selgitab, mis on selle ees-
märk. Enamasti tehakse tavapärast järelevalvet, mis vastupidi levinud arvamusele ei ole 
ajendatud kellegi kaebusest. Mõnikord külastab tööinspektor ettevõtet ka ette teatamata, 
näiteks järelkontrolliks või kaebusele reageerimiseks ja selles toodud asjaolude selgitami-
seks. Kontrolli juurde kaastakse ettevõttest tööandja esindaja ning võimalusel töötajate 
esindaja ehk töökeskkonnavolinik või usaldusisik. Tulemused vormistatakse protokollis. Kui 
tööinspektor tuvastab rikkumisi, mida tööandja ei ole viie tööpäeva jooksul kõrvaldanud, 
koostab ta ettekirjutuse, milles määrab kõrvaldamise tähtajad. Kui puudus on väga ohtlik 
(ohustab elu või tervist), tehakse kohe ettekirjutus, millega peatatakse ohtliku töö tegemine 
või ohtliku töövahendi kasutamine. Tõsisemate rikkumiste puhul võib järgneda väärteome-
netlus koos trahvi määramisega. Kui tööinspektor läheb oma kontrollkäigule, on ta töösuhe-
te või töökeskkonna parandamise nimel alati valmis firmat nõustama.
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Töövaidluste lahendamine 
Tööinspektsioonis tegutsevad töövaidluskomisjonid, kus lahendatakse töötaja ja tööandja 
vahelisi töövaidlusi tasuta. Töövaidlusasi vaadatakse läbi 45 kalendripäeva jooksul avaldu-
se esitamise päevast arvates. Töövaidluskomisjoni otsuse täitmine on kohustuslik nagu 
ka kohtuotsuse täitmine. Töövaidluskomisjoni kuuluvad riigi esindajana töövaidluskomis-
joni juhataja, lisaks töötajate ja tööandjate esindaja, kelle määravad töötajate ja tööandjate 
keskliitude juhtorganid. Kolmekesi kuulavad nad istungil ära mõlemad vaidlevad pooled ja 
teevad otsuse. Kui pooled ei ole töövaidluskomisjoni lahendiga nõus, saavad nad samas 
asjas pöörduda maakohtusse.

Nõustamis- ja teavitustegevus 
Tööinspektsiooni teavitustegevuse hulka kuulub nõustamine ja konsulteerimine, teabepäe-
vade korraldamine ja muu koolitustegevus, töökeskkonna parimate praktikate kogumine ja 
levitamine ning mitmesuguste elektrooniliste kanalite kaudu info jagamine. 

Nõustamine 
Tööinspektsioonilt saab nõu küsida järgmiste infokanalite kaudu: 
• Tööinspektsiooni infotelefonil 640 6000 antakse infot küsimuste kohta, mis on tek-

kinud Tööinspektsiooni järelevalvatavate õigusaktide rakendamisel. Infotelefonis vastab 
nõustaja töölepingut, töö- ja puhkeaega, puhkust, töötasu ja töökeskkonna ohutust, sa-
muti kollektiivseid töösuhteid puudutavatele küsimustele. Infotelefonis ei anta hinnan-
guid töösuhetes tekkinud lahkarvamustele.

• E-kirja teel saab töösuhete ja töökeskkonna ohutusega seotud küsimusi esitada juristi 
e-postiaadressile jurist@ti.ee. 

• Juristi vastuvõtule on võimalik tulla vastuvõtuaegadel Tööinspektsiooni kontorites üle 
Eesti. Vastuvõtud toimuvad viies linnas – Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis ja Narvas. 
Nõustajate vastuvõtuajad on Tööinspektsiooni koduleheküljel www.ti.ee.  

Nõustamine toimub eesti, inglise ja vene keeles.

Konsulteerimine
Tööinspektsioon on loonud töökeskkonna konsultandi teenuse, et pakkuda tööandjatele 
personaalsemat tuge ja nõu. Tööandjale on tähtis oskus tajuda, millal ettevõttes jääb va-
jaka erialasest kompetentsist ja tuleks otsida abi väljastpoolt. Hea võimalus suurendada 
töökeskkonnaalast kompetentsi on kutsuda ettevõttesse Tööinspektsiooni töökeskkonna 
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konsultant, kes nõustab töötervishoiu ja tööohutuse teemadel. Ettevõtetele on konsultan-
diteenus tasuta.

Teabepäevad ja muu koolitustegevus 
Tööinspektsioon korraldab üle Eesti teabepäevi, kus selgitatakse tööelus aktuaalseid küsi-
musi. Kõik teabepäevad ning Tööinspektsiooni muu koolitustegevus (nt loengud messidel 
ja mujal) on osalejatele tasuta. 

E-kanalid 
Tööinspektsiooni e-kanalid: 
• Tööinspektsiooni veebileht www.ti.ee, kus on info Tööinspektsiooni tegevuse kohta. Muu 

hulgas leiab sealt Tööinspektsiooni kohalike kontorite kontaktandmed, avalduste blanke-
tid jms vajaliku, et lihtsustada tööandja ja töökeskkonnaspetsialisti tööd töökeskkonna 
juhtimisel. 

• Portaal www.tööelu.ee, kuhu on koondatud info töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete 
kohta, ajakajaline info teabepäevadest, koolitustest jms. 

• Tööinspektsiooni kliendiportaal eTI (https://eti.ti.ee) on keskkond Tööinspektsiooni, 
tööandjate ja töötajate vaheliseks infovahetuseks. Portaali kaudu on tööandjal ja töötajal 
võimalik jälgida endaga seotud menetlusi Tööinspektsioonis ning edastada seadusega 
ettenähtud teateid ja raporteid. 

• Tööinspektsiooni elektrooniline infokiri, mis ilmub neli korda aastas. Infokiri on tasuta, 
liitumiseks on vaja täita vastav soovivorm kodulehel www.ti.ee. 
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TÖÖANDJA TÖÖKESKKOND
Kontrollküsimustik – milline on ettevõtte töökeskkonna olukord? 

Töökeskkonna nõue JAH EI
Struktuurid
Kas on määratud pädev töökeskkonnaspetsialist?  

Kas töökeskkonnaspetsialist on (vajadusel) läbinud täiendõppe?  

Kas töökeskkonnaspetsialistil on aega kohustuste täitmiseks?  

Kas töökeskkonnavolinik on valitud (10 ja enam töötajaga ettevõttes)?  

Kas töökeskkonnavolinik on väljaõppe läbinud?  

Kas töökeskkonnavolinikul on aega oma kohustuste täitmiseks?  

Kas töökeskkonnanõukogu on moodustatud (150 ja enama töötajaga ettevõttes)?  

Kas nõukogu liikmed on väljaõppe läbinud?  

Kas nõukogu liikmetel on aega oma kohustuste täitmiseks?  

Esmaabi
Kas esmaabiandja(d) on määratud?  

Kas esmaabiandja(d) on määratud igasse tegevuskohta/vahetusse?  

Kas esmaabiandja(d) on läbinud väljaõppe/täiendõppe?  

Kas esmaabiandja(te) nimed on pandud nähtavale kohale ja töötajatele teatavaks tehtud?  

Kas esmaabivahendid on olemas?  

Töökeskkonna riskianalüüs
Kas on olemas töökeskkonna riskianalüüs?  

Kas riskianalüüsis on hinnatud füüsikalised ohutegurid (müra, vibratsioon, 
õhutemperatuur, valgustus, liikumisteede ohutus, elektriohutus jne)?

 

Kas riskianalüüsis on hinnatud füsioloogilised ohutegurid (töötamine 
sundasendis nt istudes või seistes, korduvate liigutuste tegemine, raskuste käsitsi 
teisaldamine)?

 

Kas riskianalüüsis on hinnatud keemilised ohutegurid (nt bensiin, koristamiseks 
kasutatavad kemikaalid, kohvimasina pesuaine)?

 

Kas riskianalüüsis on hinnatud bioloogilised ohutegurid (nt võimalik kokkupuude 
haigete klientide/kolleegide, puukide, loomadega vms)?

 

Kas riskianalüüsis on hinnatud psühhosotsiaalsed ohutegurid (nt pingeline töö, 
suhtlemine klientidega, pidev kõrgendatud tähelepanu)? 

 

Kas riskianalüüs on ajakohane? Kas peale muutusi töökeskkonnas, nt uute 
seadmete soetamist, on riskianalüüs üle vaadatud ja vajadusel muudetud?

 

Kas on koostatud tegevuskava riskide vähendamiseks?  

Kas tegevuskava täitmist jälgitakse?  

Kas tegevuskava ajakohastatakse?  
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Töökeskkonna sisekontroll JAH EI
Kas on olemas sisekontrolli plaan?  

Kas sisekontrolli viiakse läbi kõikides asukohtades ja tegevusaladel?  

Kas sisekontrolli tulemused registreeritakse?  

Kas puuduste kõrvaldamist jälgitakse?  

Töötajate juhendamine ja väljaõpe
Kas on olemas juhendid kõikide tehtavate tööde ja kasutatavate töövahendite 
kohta (nt juhend kuvariga töötamiseks, koristajale, muruniiduki kasutamiseks)? 

 

Kas töövahendite ohutusjuhendite koostamisel on lähtutud valmistaja antud 
kasutusjuhendist (nt paberihunt, muruniiduk, treipink, saag, kraana)?

 

Kas ohutusjuhendid on asjakohased (on koostatud/kohandatud konkreetsele 
töökohale, seadmele, tööle)?

 

Kas juhendamine registreeritakse?  

Kas töötajatele korraldatakse väljaõpe kogenud töötaja poolt?  

Kas väljaõpe registreeritakse?  

Kas töötaja tööle lubamine registreeritakse?  

Tervisekontroll
Kas tervisekontrolli vajadus selgub töökeskkonna riskianalüüsist?  

Kas töötajate esmane tervisekontroll korraldatakse nelja kuu jooksul?  

Kas tervisekontroll korraldatakse enne tööle asumist järgnevatel juhtudel: 
bioloogiliste ohutegurite, kantserogeenide, mutageenide, plii ja asbestitolmuga 
kokkupuutel ning öötöötajatele?

 

Kas peetakse kinni korduva tervisekontrolli tähtaegadest?  

Kas otsuseid ja ettepanekuid täidetakse?  

Isikukaitsevahendid
Kas riskianalüüsist tuleb välja isikukaitsevahendite kasutamise vajadus ja vajalikud 
kaitseomadused?

 

Kas vajalikud isikukaitsevahendid on töötajatele väljastatud?  

Kas väljastatud isikukaitsevahendite kohta peetakse arvestust?  

Kas isikukaitsevahendite kasutamise kohustusmärgid on paigaldatud?  

Kas töötajatele on korraldatud isikukaitsevahendite kasutamise väljaõpe?  

Kas isikukaitsevahendeid kasutatakse ja nende kasutamist kontrollitakse?  

Kas on olemas sobivad tingimused (ruum, kapp) isikukaitsevahendite hoidmiseks?  

Ohtlikud kemikaalid
Kas on olemas teave selle kohta, milliseid ohtlikke kemikaale kasutatakse?  

Kas ohtlike kemikaalide kohta on olemas eestikeelsed ohutuskaardid?  

Kas ohutuskaarte on töötajatele tutvustatud?  

Kas isikukaitsevahendid on valitud lähtuvalt ohutuskaardi 8. jaos toodud infost?  

Kas on olemas silmadušš (silmaloputusvahend)?  

Kas kemikaalide pakendid on asjakohaselt märgistatud?  
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Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus
Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamist reguleerib töötervishoiu ja tööohutuse seadus 
koos seaduse alusel vastu võetud määrustega. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus kehtib 
töötajatele aga ka juhatuse liikmetele. See tähendab, et ka juhatuse liikmele tuleb läbi viia 
juhendamine ning juhul, kui tema tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna 
ohutegur või töö laad, korraldada tervisekontroll töötervishoiuarsti juures.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadust ei kohaldata töövõtu-, käsundus- ja muudele võlaõigus-
likele lepingutele. Võlaõiguslike lepingute alusel töid tehes vastutab töö tegija enda ohutuse 
eest ise. Vaatamata sellele tuleb ka ettevõttes või koos ettevõtte töötajatega mistahes lepingu 
alusel töid tegevaid inimesi informeerida ohtudest ja meetmetest ohtude vältimiseks.  

Töökeskkonnaspetsialist

Töökeskkonnaalaste  
oskuste ja teadmistega  

inimene, kelle tööandja on  
volitanud täitma  
töötervishoiu- ja  

tööohutusalaseid  
kohustusi

Kasutatakse  
ettevõttevälise  
teenuseosutaja  

teenust

Määratud  
ettevõtte töötajate  

hulgast

Juhatuse liige  
täidab ise  

töökeskkonna- 
spetsialisti  
kohustusi 
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Töökeskkonnavolinik

Töökeskkonna- 
volinik − töötajate  
valitud esindaja  

töökeskkonna küsimustes  
üle 10 töötajaga  

ettevõtetes 

Läbinud  
24-tunnise  
väljaõppe

Valitud  
töötajate  

koosolekul 

Nädalas  
kaks tundi  

täidab voliniku  
kohustusi 

Tööandja ja töötajate 
vaheline koostöökogu  

150 töötajaga  
ettevõttes

Läbinud  
24-tunnise  
väljaõppe

Võrdselt töö-
tajate valitud ja 
tööandja määra-

tud liikmeid

Nädalas üks 
tund nõukogu 

liikme kohustuste 
täitmiseks 

Töökeskkonnanõukogu
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Tööinspektsiooni teavitamine 10 päeva jooksul (ti@ti.ee) või kasutades kliendiportaali eTi:
• töökeskkonnaspetsialisti määramisest, esitades tema ees- ja perekonnanime, ameti- 

koha ning kontaktandmed
• töökeskkonnavoliniku valimisest, teavitades töökeskkonnavolinike nimed ja ametid

Esmaabiandja ja esmaabi korraldus

Esmaabi  
korraldus

Esmaabivahendid  
on olemas ja 

 vabalt  
kättesaadavad

Töökohal on  
vähemalt üks  

esmaabi koolituse 
läbinud töötaja

Nähtaval kohal on 
hädaabinumber ja 
juhendmaterjalid
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Riskianalüüs 

• Mis tööd tehakse?
• Milliseid töövahendeid, materjale 

ja meetodeid kasutatakse?
• Milliseid töömeetodeid 

kasutatakse?
• Kes tööd teevad?
• Kus tööd tehakse?
• Milliseid õnnetusi või muid 

tervisekahjustusi on  
varasemalt esinenud?

• Millised on tööga seotud 
konkreetsed ohud?

• Kes on ohustatud isikud?
• Kui pikalt ohuteguriga kokku 

puututakse?
• Milliseid kaitsemeetmeid 

kasutatakse?

• Riskihindamise metoodika 
valimine. 

• Analüüsimine, milline 
on ohuteguri esinemise 
tõenäousus?

• Analüüsimine, milline on 
ohuteguri võimalik kahju?

• Milliseid kaitsemeetmeid 
saaks veel kasutada?

• Tulemuste kirjalik vormistamine
• Tegevuste kavandamine riskide vähendamiseks ja vältimiseks
• Tegevuskava kirjalik vormistamine

Abiks on töökeskkonna ja 
tööprotsessi vaatlemine, tootajate 
küsitlemine, kasutatavate 
seadmete, materjalide või 
ainete tehnilised andmed 
(kasutusjuhendid, ohutuskaardid), 
ohutegurite parameetrite 
mõõtmine ning tööjuhendid.

Riskianalüüs on tegevus, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid ja hin-
natakse nende mõju töötajate tervisele ja ohutusele. Riskianalüüs tuleb läbi viia igal juhul, 
sõltumata ettevõtte tegevusalast või töötajate arvust. Tööandja võib riskianalüüsi läbi viia 
ise või kasutada selleks pädeva teenusepakkuja abi. 

Riskianalüüsi dokumenteerimiseks ei ole kindlat vormi ega reegleid. Selle, millisel kujul  
riskianalüüs kirja pannakse, otsustab tööandja. Riskianalüüsi kirjalikku dokumenti tuleb säi-
litada 55 aastat (säilitada tuleb kõiki riskianalüüsi versioone). 

INFO KOGUMINE OHTUDE VÄLJASELGITAMINE

RISKIDE HINDAMINE

DOKUMENTEERIMINE JA TEGEVUSKAVA
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Tihti pannakse riskianalüüsi tulemused kirja tabeli kujul, mis annab riskidest ja ennetus-
meetmetest hea ülevaate. Riskianalüüs peab olema piisavalt detailne, et see peegeldaks 
konkreetset töökeskkonda ja töötingimusi, millega töötaja kokku puutub. Riskianalüüsi 
koostamisel tuleb arvesse võtta, et see peab olema lisaks dokumendi koostajale endale ka 
teiste jaoks hästi arusaadav (töötajatele, töötervishoiuarstile) ning andma edasi selget info 
töökeskkonna kohta ka mitmekümne aasta pärast, kui töökeskkonda ennast ei ole enam 
võimalik vaadelda.

Riskianalüüsi tuleb värskendada siis, kui töökeskkonnas või töökorralduses toimub muutusi 
või vahetatakse välja töövahendid (näiteks vahetatakse puhastuskemikaalid teiste vastu). 

Mõõtmised
Selleks, et saada täpsemat teavet, mis ettevõtte töökeskkonnas toimub ning anda riski- 
analüüsi käigus õiged hinnangud on vaja mõõta töökeskkonnas esinevate ohutegurite pa-
rameetreid. On ohutegurite parameetreid, mida võib mõõta tööandja ise, aga on ka para-
meetreid, mille mõõtmise tulemused peavad olema tõendatult jälgitavad mõõteseaduse 
tähenduses, st mõõtmised peab läbi viima akrediteeritud labor. Ise võib tööandja mõõta 
näiteks õhutemperatuuri, õhuniiskust, valgustatust. 

Tegevuskava
Riskianalüüsi alusel tuleb koostada tegevuskava, milles nähakse ette ettevõtte kõikidel  
tegevusaladel ja juhtimistasanditel korraldatavad tegevused töötajate terviseriski vältimi-
seks või vähendamiseks, nende ajakava, teostajad, ning eraldatakse selleks vajalikud va-
hendid. 

Millele riskianalüüsi käigus tähelepanu pöörata?
Töökeskkonna ohutegurid on jagatud viide gruppi, allpool lühike selgitus iga grupi kohta. 

Füüsikalised ohutegurid on:
• müra (müratase üle 80 dB), vibratsioon
• ioniseeriv kiirgus (radioaktiivne kiirgus), mitteioniseeriv kiirgus (ultraviolettkiirgus, laser-

kiirgus, infrapunakiirgus) 
• elektromagnetväli
• õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur ja –niiskus
• kõrge või madal õhurõhk
• masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad
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• valgustuse puudused
• libisemis-, komistamis- ja kukkumisoht 
• elektrilöögioht
• plahvatusoht
• muud samalaadsed tegurid.

Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad 
materjalid. Ohtlik on kemikaal, mille pakendil on mõni allolevatest märkidest: 

 
Bioloogilised ohutegurid on mikroorganismid (bakterid, viirused, parasiidid, seened jm), 
sealhulgas geneetiliselt muundatud mikroorganismid, rakukultuurid ja inimese endopara-
siidid (inimese mikrofloora) ning muud bioloogiliselt aktiivsed ained (nt õietolm, heinatolm, 
loomakarvad), mis võivad põhjustada nakkushaigust, allergiat või mürgistust.

Füsioloogilised ohutegurid on füüsilise töö raskus, sama tüüpi liigutuste kordumine, töö- 
asendid (istuv töö, seisev töö) ning üleväsimust põhjustavad sundasendid ja -liigutused 
töös, raskuste käsitsi teisaldamine ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul 
viia tervisekahjustuseni. 

Psühhosotsiaalsed ohutegurid on õnnetus- või vägivallaohuga töö, ebavõrdne kohtlemi-
ne, kiusamine ja ahistamine tööl, töötaja võimetele mittevastav töö, pikaajaline töötamine 
üksinda ja monotoonne töö ning muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud 
tegurid, mis võivad mõjutada töötajate vaimset või füüsilist tervist, sealhulgas põhjustada 
tööstressi.
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Tervisekontroll töötervishoiuarsti juures
Tööandja korraldab tervisekontrolli töötajale, kelle tervist võib töökeskkonna riskide hinda-
mise tulemusel mõjutada järgmine töökeskkonna ohutegur või töö laad:
• müra;
• vibratsioon;
• elektromagnetväljad; 
• tehislik optiline kiirgus;
• ioniseeriv kiirgus;
• ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid, sealhulgas kantserogeenid ja mutageenid;
• bioloogilised ohutegurid;
• kuvariga töö; 
• raskuste käsitsi teisaldamine;
• töö pidevas sundasendis, sealhulgas istuvas või seisvas asendis;
• muu ohutegur või töö laad.

Sõltumata riskide hindamise tulemustest korraldab tööandja tervisekontrolli öötöötajale ja 
töötajale, kes puutub kokku plii ja selle ühenditega ning asbestitolmuga.

Töötaja tervisekontroll tuleb üldjuhul korraldada töötaja tööle asumisest arvates nelja kuu 
jooksul. Kokkupuutel bioloogiliste ohutegurite, kantserogeenide, mutageenide, plii ja selle 
ühendite ning asbestitolmuga tuleb tervisekontroll korraldada enne ohuteguriga kokkupuu-
te algust, samuti öötöötajale enne öötööle asumist. Öötöötaja on töötaja, kes töötab ööajal 
(22.00−06.00) vähemalt 3 tundi oma igapäevasest tööajast või vähemalt kolmandiku oma 
iga-aastasest tööajast.

Perioodiline tervisekontroll tuleb korraldada töötervishoiuarsti määratud ajavahemiku järel, 
kuid vähemalt üks kord kolme aasta jooksul ning alaealise töötaja puhul vähemalt üks kord 
aastas. Tööandja kannab tervisekontrolliga seotud kulud. Tervisekontroll tehakse tööajal ja 
töötajale makstakse sellel ajal keskmist tööpäevatasu.

Isikukaitsevahendid
Isikukaitsevahend tähendab inimese seljas, peas, jalas või käes kantavat või hoitavat vahendit, 
mis on konstrueeritud ja valmistatud inimese kaitsmiseks tema elu ja tervist ohustava teguri eest. 
Tööandja peab varustama töötajad isikukaitsevahenditega, kui õnnetuse või haigestumise ohtu 
töökohas ei saa vältida ega piirata tehniliste ühiskaitsevahendite või töökorraldusabinõudega. 
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Isikukaitsevahendi valimine
Riskianalüüsi käigus tuleb tööandjal välja selgitada töökeskkonnas esinevad ohutegurid ja 
hinnata sellest lähtuvalt riske töötaja tervisele ja ohutusele. Teisisõnu tuleb esmalt tuvasta-
da konkreetne probleem ja alles siis asuda seda sobivate meetmetega lahendama. 

Isikukaitsevahendi soetamisel tuleb arvestada, et isikukaitsevahend:
• vastaks täielikult kaitsevajadusele;
• ei põhjustaks kandjale liigset koormust ega vähendaks töötaja nägemist või kuulmist 

korrigeerivate vahendite toimet näiteks prille kandvale töötajale tuleb soetada spetsiaal-
sed kaitseprillid, mida saab kanda oma prillide peal;

• sobiks kasutajale;
• sobiks kasutamiseks antud tööoludes;
• vastaks ergonoomianõuetele ning oleks kooskõlas töötaja terviseseisundiga.

Mitu töötajat võib kasutada ühte ja sama isikukaitsevahendit, kui tööandja on taganud abi-
nõud nende puhastamiseks ja desinfitseerimiseks enne iga järgnevat kasutajat. 

Tööandja on kohustatud pidama töötajatele väljastatud isikukaitsevahendite üle arvestust. 
Arvestuse pidamisel on soovitatav üles märkida järgnevad andmed:
• kellele isikukaitsevahend väljastati;
• mis liiki ja tüüpi isikukaitsevahend on väljastatud (mark ja mudel);
• millal isikukaitsevahend väljastati;
• töötaja allkiri vastuvõtmise kohta.

Isikukaitsevahendeid peab hoidma kohas, kus nad on kaitstud kahjustuste ja määrdumise 
eest ajal, mil neid ei kasutata. Nii kestavad nad kauem ja tagavad vajaliku kaitsetaseme. 
Hoiukohaks võib olla selleks ette nähtud suletav kapp. 

Töötaja on kohustatud kasutama talle väljastatud isikukaitsevahendeid vastavalt kasutus- 
juhendile ja tööandja antud juhistele ning hoidma neid töökorras. Hoolimata sellest, et töö-
tajal on seadusest tulenev kohustus talle väljastatud isikukaitsevahendit nõuetekohaselt 
kasutada, on samal ajal tööandjal kohustus tagada, et isikukaitsevahendit kasutataks val-
mistaja antud kasutusjuhendi kohaselt, alates ohtliku töö algusest kuni töö lõpetamiseni 
ning kontrollima selle kasutamist. See tähendab, et tööandja peab kontrollima, et töötajad 
kasutaksid neile väljastatud isikukaitsevahendeid õigesti kogu ohtliku töö vältel. 
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Juhendamine ja väljaõpe
Tööandja juhendab töötajat enne tööle asumist. Juhendamise aluseks on tööandja poolt 
koostatud ohutusjuhendid tehtava töö ja kasutatavate töövahendite kohta. Töövahendite 
puhul tuleb ohutusjuhendis arvestada töövahendi kasutusjuhendis kirjeldatuga. Juhenda-
mise käigus tehakse eelkõige teatavaks:
• töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ettevõttes, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonna- 

spetsialisti kontaktandmed;
• töökeskkonna riskide hindamise tulemused, sealhulgas töötaja töökeskkonna ohutegu-

rid, terviseriskid ja tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavad abinõud;
• tehtava töö ja kasutatava töövahendi ohutusnõuded;
• ergonoomiliselt õiged tööasendid ja -võtted;
• ühis- ja isikukaitsevahendite kasutamine;
• tegutsemine tervisekahjustuse korral, sealhulgas esmaabi andmise juhised, esmaabivahen-

dite kasutamine ja nende asukoht, hädaabinumber 112 ning esmaabiandja kontaktandmed; 
• elektri- ja tuleohutusnõuded;
• juhised käitumiseks õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral, töökohal kasutatavad ohu- 

märguanded, evakuatsioonipääsude ja -teede asukohad ning tulekustutusvahendite 
asukoht;

• juhised keskkonna saastamisest hoidumiseks.

Tööandja korraldab töötajale töökohal väljaõppe ohutute töövõtete omandamiseks, võttes 
muu hulgas arvesse töötaja töö eripära ja ohtlikkust.

Tööandja peab töötaja juhendamist ja väljaõpet vajalikus osas ja mahus kordama, kui:
• muutub ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse korraldus; 
• muutuvad töötaja tööülesanded või tööandja annab töötaja kasutusse uue töövahendi 

või tehnoloogia;
• töötaja on pikka aega töölt eemal viibinud;
• töötaja rikkus tööohutusnõudeid, põhjustades või oleks võinud põhjustada õnnetusjuh-

tumi, sealhulgas tööõnnetuse;
• töötaja, tööandja või Tööinspektsioon peab seda vajalikuks.
Tööandja lubab töötaja tööle, kui ta on veendunud, et töötaja tunneb ettevõtte töötervis-
hoiu ja tööohutuse korraldust ning oskab ohutuid töövõtteid praktikas rakendada. Tööandja 
registreerib juhendamise ja väljaõppe toimumise kuupäeva ja sisu kirjalikult või kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis. Töötaja kinnitab juhendamist ja väljaõpet kirjalikult või 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
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Tööõnnetus

Uurimine sh  
sündmuskoha vaatlus, 
seletuste kogumine,  

dokumentidega tutvumine

10 tööpäeva õnnetuse 
toimumisest

Allkirjastavad  
tööandja ja  

töökeskkonnavolinik

kolme tööpäeva jooksul  
esitada tööinspektsioonile  

ja kannatanule või  
tema huvide  

kaitsjale
Meetmete  

kasutuselevõtt  
samalaadsete  
tööõnnetuste  
vältimiseks 

Tööõnnetus:

Vormikohane  
tööõnnetuse  

raport

Ei ole  
tööõnnetus:

Vabas vormis akt  
asjaolude  

selgitusega

Kui õnnetus ei too  
kaasa töövõimetust, 

tuleb seda uurida aga  
vormistamine on  

tööandja otsustada. 

JUHTUS TÖÖÕNNETUS
Raske tagajärjega tööõnnetus –  

teavitada viivitamatult tööinspektsiooni

Surmaga lõppenud tööõnnetus −  
teavitada viivitamatult tööinspektsiooni ja politseid
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Kutsehaigestumine 

Uurimine –  
seletuste kogumine, 

dokumentidega tutvumine, sh 
tervisekontrolli dokumentidega, 

riskianalüüsiga, andmetega  
töötaja juhendamise ja  

väljaõppe kohta.

20 tööpäeva teatise  
saamisest

Vormikohane  
kutsehaigestumise  

raport
Allkirjastavad  

tööandja ja  
töökeskkonnavolinik.

Kolme tööpäeva jooksul  
esitada Tööinspektsioonile 

ja kannatanule või tema 
huvide kaitsjale

Meetmete  
rakendamine  

samalaadsete  
kutsehaiguste ära-

hoidmiseks

Töötervishoiuarstilt saabus teatis töötajal  
kutsehaiguse diagnoosimisest
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Töökoha kujundamine ja kontroll

Tööandjal tuleb kujundada töökoht sobivalt vastavalt tööle ning konkreetsele töötajale ja 
tema eripäradele. Töökoha kujundamisel tuleb arvesse võtta nii ohutust kui ka ergonoomiat, 
et töötaja saaks tööd teha sobivas ja mugavas tööasendis. 

Hea töökeskkonna hoidmiseks on vaja teha järjepidevat tööd, et kontrollida töökeskkonna 
seisukorda ning võtta vajadusel ette parendustegevusi. See tähendab, et tööandjal tuleks 
mõelda, kuidas ta saab info töökeskkonnas esinevate probleemide kohta ning kuidas ta 
saab kindel olla, et ettevõttes on kõik töötervishoiu ja tööohutuse nõuded täidetud. Seega 
on tööandjal mõistlik panna paika nn töökeskkonna korraldus ja süsteem töökeskkonna 
kontrollimiseks (sisekontrolli plaan). 
 


