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ALKOHOLIJOOBES  TÖÖTAJA 

  XV TÖÖTERVISHOIUPÄEV  

23.10.2013  Tallinn 

 

  
  Lektor Neenu Pavel 

Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist 
   



PÕLETAV KÜSIMUS HALLIL ALAL ... 

 joobe tuvastamine ja hiljem selle tõendamine 
on praktikas üsna keeruline 

 

 kehtivate seaduste kohaselt on joovet võimalik 
kohtukõlblikult kindlaks teha arsti abiga 

 

 tööandja alkomeetrinäidu fikseerimine ei ole 
hiljem vaidluse korral määravaks tõendiks, 
vaid lähtutakse põhimõttest, et ühelgi tõendil 
ei ole kindlaksmääratud jõudu ja õigusmõistja 
hindab tõendeid kogumis 
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ETTEVAATUST! 

 töötaja terviseseisund, sealhulgas joobeseisundis 
olek, kuulub töötaja delikaatsete isikuandmete 
hulka, mille töötlemine on piiratud isikuandmete 
kaitse seadusega 

 

 joobeseisundi tuvastamine = delikaatsete 
isikuandmete töötlemine 

 

 juhis personalijuhtidele: Isikuandmed töösuhtes 
http://www.aki.ee/download/1914/Tööõiguslike%20suhete
%20lühijuhis.pdf  

 

 kui on võimalik, siis peab joobe tuvastama arst või politsei  
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TÖÖTAJA TÖÖLT KÕRVALDAMINE
  
 TTOS kohaselt on tööandja kohustatud töölt 

kõrvaldama alkoholi-, narkootilises või 
toksilises joobes või psühhotroopse aine mõju 
all oleva töötaja; töötajal on keelatud töötada 
joobeseisundis 

 

Kohustuse eesmärk:  

 eelkõige ära hoida tööõnnetuse toimumine 

 

 vältida olukorda, kus joobnud töötaja oma 
liigse lustilisuse või agressiivsusega segab või 
ohustab teiste töötajate töö tegemist 
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    MIS ON JOOBESEISUND? 

     

 joovet ei defineeri avaliku teenistuse seadus, 
töölepingu seadus ega töötervishoiu ja 
tööohutuse seadus 
 

 politsei ja piirivalveseaduse alusel kehtestatud 
sotsiaalministri 30.04.2010 määrus «Isikul 
esineda võivate alkoholijoobele, narkootilise, 
psühhotroopse või muu sarnase toimega aine 
tarvitamisest tingitud joobele viitavate 
tunnuste loetelu ja nende tunnuste esinemise 
või mitteesinemise tuvastamise viisid» ei ole 
kohaldatav töö- ega teenistussuhetes! 
 
 

     



JOOBETUNNUSED 

 Joobele viitavateks tunnusteks on isiku 
välimus, aeglustunud reaktsioon, häirunud 
kõne, aja, isiku ja koha tajumise häired, 
teadvuse seisund ning mälu-, 
koordinatsiooni- ja käitumishäired  
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JOOBE TUVASTAMINE 
   

 töötajat ei saa saata 
tervisekontrolli või ekspertiisi,  

   kui ta ise ei ole sellega nõus 

 

 alkomeetrisse puhumine – kui ei 
puhu, vägivallaga sundida ei saa 

 

 joobe määramiseks kasutatud 
alkomeeter ei olnud taadeldud – 
ei saa kohtuvaidluses kasutada 
tõendusmaterjalina 
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JOOBE TUVASTAMINE 

 hinnata visuaalselt, võtta tunnistajate 
ütlused  

 

 koostada kirjalik akt, millega kinnitatakse 
visuaalset vaatlust töötaja joobeseisundi 
kohta 

 

 töötajalt endalt küsitakse seletuskirja ehk 
töötajale antakse võimalus avaldada oma 
seisukoht asjaolude kohta  
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AKT JOOBESEISUNDI FIKSEERIMISEKS 

mõistlik on koostada vabas vormis kirjalik akt 
töötaja joobeseisundi kinnitamiseks 

 

 koostamise koha, kuupäeva ja kellaajaga 
varustatud aktis kirjeldada asjaolusid, mille 
tõttu visuaalselt hinnates jõuti veendumusele, 
et töötaja on ilmselt joobeseisundis 

 

 akti allkirjastavad koostaja ja tunnistajad 
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TÖÖKORRALDUSE  REEGLID 

 tööl joobes viibimise keelu eesmärk 
on eelkõige töötaja enda ja 
töökaaslaste ohutuse ning töö 
takistusteta sujumise tagamine  

 

 seotud ka tööandja maine ja 
usaldusväärsusega klientide ja 
äripartnerite silmis 

 

 kas on nulltolerants tööruumides 
alkoholitarbimise osas? 
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SELGITADA TEGEVUSI... 

 töökorralduse reeglites või töölepingus võib 
selgitada, kas ja kuidas joobe ilmingute 
korral  joove tuvastatakse ning töötaja töölt 
kõrvaldatakse 

 

 kes võivad andmeid töötaja joobeseisundi 
kohta töödelda – nt oma ülesannetest 
tulenevalt ka arst ning töökeskkonnavolinik 

 

 joobeilmingute korral on tööandjal õigus 
töödelda andmeid töötaja joobeseisundi 
kohta seadusest tuleneva kohustuse 
täitmiseks (st ilma töötaja nõusolekuta) 
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TÖÖTAJA HOIATAMINE 

 joobetunnustega tööl viibivale töötajale teha 
hoiatus, juhtida tähelepanu puudulikule 
töövõimele 

 

 tööle ilmumist joobeseisundis võib hinnata 
hooletuks käitumiseks  

 

 hoiatamine peab olema seotud konkreetse 
rikkumisega (kui töökorralduse reeglites kirjas, et 

tööl joobes viibimine on keelatud ning reeglitega 
tutvumist käsitletakse kui töötaja hoiatamist, on see 
ebapiisav) 
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TÖÖSUHTE ÜLESÜTLEMINE 

 töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 4 kohaselt  

   võib tööandja töösuhte erakorraliselt üles öelda, 

   kui töötaja on hoiatusest hoolimata viibinud tööl  

   joobeseisundis 

 

 kui töötajapoolne kohustuse rikkumine on 
sedavõrd räige, et võimalike uute ja tõsiste 
tagajärgedega rikkumiste kartuses ei ole 
põhjendatud viivitamine, võib töösuhte 
erakorraliselt üles öelda etteteatamistähtaega 
järgimata (TLS § 97 lg 3) 
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KAS  OLI  TÖÖVÕIMELINE? 

 kui ei ole tõendatud, et töötaja ei 
saanud joobeseisundi tõttu 
tööülesandeid nõuetekohaselt 
täita, on töösuhte ülesütlemine 
kergekäeline  
 

 näide elust enesest:  tööandja  
tuvastas hommikul töötajal kerge 
joobe, kuid lubas sellegipoolest 
tööle asuda. Tunni möödudes tõi 
kirjaliku hoiatuse. Töötaja töötas 
tööpäeva lõpuni. Siis anti talle   
töösuhte ülesütlemise teatis.  

   Töötaja pöördus vaidlusorganisse. 
    Ei tõendatud, et töötaja  
    tööülesannete täitmine oli  
    takistatud. Eelnev hoiatamine oli    
    formaalne.  
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ALUSETULT SÜÜDISTATUD! 

 

 

Töötaja, keda tööandja on 
joobeseisundi kahtlusega töölt 
kõrvaldanud, kuid kes ise on 
veendunud oma kainuses, on 
mõistlik viivitamatult pöörduda 
arsti poole vereanalüüsi 
tegemiseks 
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TÖÖINSPEKTSIOONI  MISSIOON: 

MUUDAME KOOS TÖÖELU PAREMAKS 
 
• infotelefon 640 6000  E-R kell 9-15 

 

• e-kirjadele vastamine: jurist@ti.ee 

 

• nõustamine vastuvõtul kohalikes kontorites 

 

• koduleht www.ti.ee ; www.tööelu.ee 

 

• riigi õigusabi: http://www.just.ee/106  
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TÄNAN  KUULAMAST  
JA KAASA  MÕTLEMAST 

 
  

   

 

   

 


