
Lektor: Peeter Eesmaa

Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist

NOORTELE TÖÖÕIGUSEST
ettekanne gümnaasiumides ja keskkoolides

KUST LEIDA INFOT?

Ø Sotsiaalministeeriumi kodulehelt
www.sm.ee > Töölepingu seadus >
Noored tööl

Ø Tööinspektsiooni kodulehelt www.ti.ee
Ø A/Ü: www.tööõiguskoolitus.ee

Ø Töötamine välismaal EURES Eesti
kodulehelt www.eures.ee

Ø Andmekaitse Inspektsioon www.aki.ee
Ø Riigikohus www.riigikohus.ee

Ø KÜSI tasuta Tööinspektsioonilt
• Juristi infotelefon 640 6000 
• E-kirjadele vastamine aadressil laane@ti.ee
• Juristi vastuvõtule tuleku võimalus

VAJALIKUD ÕIGUSAKTID

www.riigiteataja.ee

Ø Töölepingu seadus

Ø Vabariigi Valitsuse 11.06.2009.a määrus nr 93 
„Alaealisele lubatud kerged tööd”

Ø Vabariigi Valitsuse 11.06.2009.a määrus nr 94 
„Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille 
puhul alaealise töötamine on keelatud”

Ø Töötervishoiu ja tööohutuse seadus



TÖÖLEPINGU SÕLMIMINE

Ø Sõlmitakse kirjalikult 2-es eksemplaris

Ø Tähtajatu või tähtajaline (põhjus) tööleping

Ø Lepitakse kokku kõige olulisemad tingimused: 
tööülesanded, töötasu, tööaeg, tööalaste 
korralduste andmine, lepingu tähtaeg

Ø Usalda, kuid kontrolli: www.krediidiinfo.ee

Ø Loe dokument enne allkirjastamist alati hoolikalt 
läbi, küsi vajadusel selgitusi ja endale töölepingu 
üks eksemplar

TLS § 4, 5

MIS LEPINGU MA SÕLMIN?

KÄSUNDUSLEPING
Ø esinemiseks, esindamiseks

TÖÖVÕTULEPING
Ø ehitamiseks, koristamiseks, 

valmistamiseks

TÖÖLEPING
Ø töö tegemiseks, lepinguga 

reguleeritakse tööprotsessi, 
mitte saavutatavat 
eesmärki

NB! Alaealisel peab lepingu 
sõlmimiseks olema 
seadusliku esindaja 
nõusolek!

TÖÖLEPINGU MUUTMINE

Ø Töölepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel

Ø Muudatused vormistada kirjalikult töölepingu 
lisana

TLS § 5 lg 4, § 12



TÖÖAEG

Täiskasvanutel on täistööaeg 40 
tundi 7-päevases ajavahemikus, 
st 8 tundi päevas.

Ø Poolte kokkuleppel töötamine osalise 
tööajaga või tööaja summeeritud 
arvestusega

Ø Maksimaalne töövahetuse pikkus 
võib üldjuhul olla 13 tundi

Ø Ületunnitöö, riigipühal töötamine ja 
öötöö on kallimad

TÖÖAEG

Alaealistel sõltuvalt vanusest:

Ø 7–12-aastasel – 3 tundi päevas ja 15 
tundi nädalas;

Ø 13–14-aastasel või koolikohustuslikul 
töötajal – 4 tundi päevas ja 20 tundi 
nädalas;

Ø 15-aastasel töötajal, kes ei ole 
koolikohustuslik – 6 tundi päevas ja 
30 tundi nädalas;

Ø 16-aastasel töötajal, kes ei ole 
koolikohustuslik, ja 17-aastasel 
töötajal – 7 tundi päevas ja 35 tundi 
nädalas.

PUHKEAEG

Ø Tööpäevasisene puhkeaeg – 30 min iga 6tunnise 
töötamise kohta

Ø Igapäevane puhkeaeg – 11 järjestikust tundi 24-
tunnises ajavahemikus

Ø Iganädalane puhkaeg – 2 järjestikust päeva (48 
tundi)



ÕPPEPUHKUS

Ø Täiskasvanute koolituse seadus

Ø Õigus kasutada kalendriaastas 30 kp

Ø Tööalane või tasemekoolitus 20 kp keskmise 
töötasuga, 10 kp tasustamata

Ø Tasemekoolituse lõpetamiseks 15 kp töötasu 
alammääraga

Ø Vabahariduskoolituseks 30 kp tasustamata

TÖÖTASU

Ø Töölepinguga töötades peab töötasu vastama 
vähemalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud 
alammäärale, mis on 1,73 eurot tunnis või
278,02 eurot kuus.

Ø Töötasu maksmine 1x kuus pangakontole, 
kokkuleppel sagedamini. Õigus nõuda palgateatist

Ø Töötasust kinnipidamised töötaja eelneval kirjalikul 
nõusolekul v.a. ettesaadud puhkusetasu ja 
töötajale makstud ettemakse (majanduskulu, 
lähetustasu)

Ø Kui tööandja ei maksa töötasu, õigus keelduda töö
tegemisest.

TÖÖLEPINGU LÕPPEMINE TÖÖTAJA 
ALGATUSEL
Ø Töölepingu ülesütlemine toimub kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis 

Ø Ära kirjuta lahkumisavaldust ähvarduse või 
emotsioonide mõjul

Ø Töölt lahkumisest teata ette 30 kalendripäeva/ 
katseajal 15 kalendripäeva

Ø Erakorraliselt, lühema etteteatamisajaga, on 
õigus leping üles öelda, kui tööandja on oluliselt 
rikkunud lepingut või töötaja isikust tulenevatel 
põhjustel (§ 91) /vajalik põhjendada/

TLS § 85 lg 1, § 86 lg 1, § 91 lg 2, 3



TÖÖLEPINGU ÜLESÜTLEMINE
TÖÖANDJA POOLT

Ø Majanduslikel põhjustel (koondamine, 
Likvideerimine, pankrot) § 89

Ø Töötajast tulenevad põhjused § 88

• töötaja mittevastavus
- terviseseisundi tõttu
- ebapiisava tööoskuse, töökohale sobimatuse  

või kohanematuse tõttu

TLS § 88, 89, 95, 97

• töötaja käitumisest tulenevad põhjused

- töökohustuste rikkumine
- joobeseisundis tööl viibimine
- vargus, pettus
- põhjustanud 3-nda isiku usaldamatuse 

tööandja vastu
- tekitanud süüliselt olulise kahju tööandja 

varale või loonud kahju tekkimise ohu
- rikkunud saladuse hoidmise või 

konkurentsipiirangu kohustust

TLS § 88, 89, 95, 97

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Ø Eraelu puutumatus on põhiseaduslik õigus

Ø Tööandja ei tohi küsida andmeid, mille vastu tal 
puudub õigustatud huvi:
• töötaja tervis 
• perekond 
• poliitilised ja usulised eelistused

Ø Töö tegemisse mittepuutuv taustainfo
• millega töötaja tegeleb väljaspool tööaega
• suhtlusportaalides leiduv teave

TLS § 41 lg 2, Isikuandmete kaitse seadus § 4
www.aki.ee Juhis personalitöötajale: isikuandmed töösuhetes



TÄNAN TÄHELEPANU EEST!


